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SEDE : AV. ALMlRANTE REIS, 70-3.0-Dt.° - LISBOA - Telef. 54936 
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CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTlZA<;AO 

Conti/lent' (excepto Lisboa), Rhas e Provinciar Uttramarinar : 

Efectivos . . . 
Juniores •.. 

60$00 por ano . 
" ou equlValente em moeda local 30 .. 00 por ano 

Brasil Cr. 3000, por ano 

LISBOA .- Efectivos • .. 10$00, por mes ; juniores • ••••• 2$ 50, pur mes 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO. 
SAO s6clos JUNIORF.;; os MENOHES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - Rua Castilho, 57 - Pont a Delgada. 

CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa 
Postal 143 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de 
Gouveia - Caixa Postal 456. 

S. TOME - Joao Paulo Rego Telxeira
S. Tome. 

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. CalJe-
18, N° 7'37 - Apartado A~reo n.O 859. 
Santa Marta. 

U. S. A. - Manuel L Gouveia - 4911, 15 th 
Avenue, GL. 5'2144, Sacramento. 20, Ca
Jif6rnia. 

• 

.. 

'. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o telegrafico: LUSITANA Telefone n.O 10 - VALEN<;A 

DE 

JOs~ G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal\(ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 
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INTENSIFIQUE AS SUAS 
TROCAS FILATELICAS 
servindo-se dos -nossos 
Anuncios Econ6micos, a 
pre~os muito baratos 

Bordado da Silva - Rua Penha de Fran~a, 
256-2.0-E, q.o - Teler. 833878 - Lisboa. 

MACA U 

Estou compradot' do selo n.n 29 - a 
(Catntogo Eladio), novo. Aceito orertas de 
pres:o. Marino Sanche~ Ferreira. - Av. de 
Roma, 57-1.0-Dt·t.o - Lisboa-5. 

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - ctc. 
Com pro e vendo. (Troca~ ~o fas:o em ha~e 
Comercial 50 %). - A. DA COSTA - P. do 
Municipio, 13-1.o-Esq.o - SANTAR~M. 

CINQUENTENARlO DA MOR T E DO 
CONDE ZEPPELIN - Dispomo~ dum J'cdu
zido nlllnero de pe~a ~ , das J'eferida~ na, 
p:igs. 12-14 do Boletim n.O 191. PJ'e'ro, 
entre 15$00 e 30$00. Pedido~ it Sec~iio 
Ael'Ofilatelica do Cluhe, Apartado 2869, 
Lisboa. 

BONS SELOS DE PORTUGAL E UL
TRAMAR - Vendo com importante de~conto 
sobre Yvet·t, ou troco por selos us ados da 
Alemanha, Austria, Es\=andinavia, Fmn~a, 
Holanda, Inglaterra, !tulia, Liechtemtein e 
Sui~a. Gottfried LENZ, Caixa Po~tal 3 886, 
Rio de Janeiro, Bmsil. 

Procuro correspondentes em todo 0 

Mundo para trocas de se lo~, mocdas e 

"" 

notas de banco. - Silvio Rogerio Rodrigues 
Ah'e~ - Caixa Postal 218 - Caratinga - Mi
na~ Gerais - Brasil. Respondo sempre. Cor
respondencia em: POl'lugues, Ingles e Es
pan hoI. 

Vendo PROVAS do ,elo de 25 reis cas
tanho - D. LU I~ 1882/83. 6 selos em fo
Iha c/ 145 X 75 mm, 20$00; idem, 12 sc
lo~ s/ folha c/ 160 X 110 mm, 50$00. Envio 
postal por minha conta. Socio n.D 117, 
Carlos A. Cardo~o Riheiro - P. da Rainha 
Santa, 5-6.0-Fr. - Lisboa-5. 

Deseo sellos usados commemorativo~ 
1966/67 de Portugal y pai,es de la Europa 
Occidental 25/50. Base sueltos 1 X 1. Base 
,erie, completas por series completas Yvert 
1968. C. F. P. 2 355 - Isabel Portillo -
Perez Galdos 5 p 26 - Valencia - Espanha. 

Descjo trocar selos, moedas, FDC e cat'
toe~ postais com amigos de todo 0 Mundo. 
Re~posta garantida. Paulo Roberto Rodri 
gues Alves - Caixa Postal 218 - Carating 
Mina~ Gerai s - Brasil. Correspondencia em: 
Portugue~ , Ingles, Frances c Espanhol. 

USE E DIVULGUE 0 EMBLEMA 
DO C. F. P. 

eADA,12$OO 

Pedidos It S"rlta";a 

SERVIC;:O DE CIRCULAc;:OES 
IOllcreva-le neste lie r v it;o, que 

prellta 0 nOllllo Clube, e veriflcari a 
sua utilidade. 

Petra coudit;oes de inscrit;io. 

annonce dans notre BOLETIM rapporte 

An advertisement In 'our B'OLETIM will pay 

Eine Anzeige in dem BOLETIM fohn" sich 

• 

J 

.. 
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•••••••••••••• •••••••••••••• 
c Bol-etim do Clube Filatilico 

de Port1,l.gal» iniC£a hoie} com a do 
Sr. Eng. Mall,uel Gagliardinx' Gra[a} 
uma serie de entrevistas de palpi-' 
tante interesse} pela pena de um dos 
seus mais jOVe1lS e mais disi£ntos re
dactores} 0 Dr. Silva Gama. 

Podemos ndo estar todos de 
acordo com todas as ideias defendx'
das pelo x'lustre director dos Servzj os 
11ldustriais dos C. T. T. 

E natural, e 0 contrario e qlte 
seria de surpreender.f 

Mas certo e} igualmente} que 0 
Sr. Elzg. Manuel Gagliardi1li Gra~a 

ENG. MANUEL G. GRA~A 

i !toie ltma das maiores autoridades lto assltnto} e com provas prestadas, 
e bastas} do seu amor a Filatelia} da sua simpatia pelos filatelistas por
tugueses} e da extraordinaria colabora§ao que} desinteressada e entusias
ticammte} lhes vem prestmzdo. E nao se trata} apmas} dos subsidios C01tCe
didos a todas as 1toSSas exposz;oes filatilicas. Mas} principalmente} da 
sua presen~a} do seu valiosissimo calor humano. 

Honrando-se com a entrevista, que cOlzcedeu aquele nosso distinto 
redactor} 0 nosso querido amigo Elzg-. Manuel Gra[a - «0 ltoSSO director 
Gra~a» - honra} e muito} as pdginas desta 1'cvista} onde ete so conta ami

gos e admiradores. 



2 BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 

~~~~~~~~~~ OU"indo o 

Engenl1eiro Manuel G. Gra~a 
!!iiiiii!iiliiili_iiiiiiii§~ •• ~ Director do. S~pyi,o. Indudriai. do. C. T. T. 

sobr. Problemasda Filalelia Nacional 
Pelo 

DR, ANT6NIO SILVA GAMA 

Procuramos e obtivemos a gt'ato ensejo 
de entrevi tar 0 Sr. Eng. Manuel G. Gra~a, 
par for!;a e atribui!;oes do cargo que digna
mente ocupa, a pessoa que nos CTT mais 
lntimamente deve estar ligada a Filatelia 
Portuguesa. 

Ocioso se torna fazer uma apresenta!;ao 
do nos 0 entrevistado, pois supomos nao 
haver nenhum filatelista em Portugal que 
nao conhe!ra tao destacada figura, que co
loca a par e passo 0 seu zelo e lucida 
inteligrncia ao servi!ro da Filatelia. 

No entanto, nao queremos deixar pa~~ar 
a oportunidade sem reafirmar ser ele urn 
vero AMIGO dos filatelistas, do que cstes 
jn bastas provas t~m tido. . r 

Aproveitando esta oportunidade que ~ e 
nos deparou, e que fo i po sivel dcvido it 
sua extrema amabilidade, tentamos fazermo
-nos porta-voz dos nosso con 6cio~, pro
pondo-Ihe varias perguntas, que temos ouvido 
formular a urn e a outro, c cujas res
postas apenas t~m podido ficar no campo 
das hip6teses. 

Assim, fizemos a 1.. pergunta : 

- & porUr do eml •• ao ,VleoU.ta. a, e8. 
bOfou •• e urn .opro loovador 00. emlll.ere. 
oaeloool., pela aUII.R~ao, Dca to e 00 eml.· 
aao ,FaUmaa, de de.eobo. dlfereotell para 
cada valor. Vootudo, aeKulu •• ., a .erle 
,VodIKO (llvlh, eom qaatro val ore a e urn 
ao de.eobo. 

FutarameDte, qae erlterlo ae lIe«alria \' 
Qual a ra.ao porque d u r a ate taoto 

tempo, em toda. aa emlaaUell, - e taotoa 
foram - • ., utlll.ou um de.cabo .... aleo Y 

Amavelmente, respondeu-nos 0 Sr. Di
rector' Manuel Gra!ra : 

- A pergllnta esqllece lima qllantidade 
mllito aprecitlvel de emissoes com mais de 
11111 desenbo. 

Para nilo a[01lgllr a citafilo, lim ito-me as 
dos II/timos de::: alios: em 58 emissoes, 
8 apresentam mais do que um desenbo. 

Nilo se pode, pois, di:::er qlle se es
bOfOll lima mudanfa de criterio a partir 
das emissoes qlle apollta . 

o mimero de desenbos de lima dada 
emlssao depellde, essencialmente, de da is 
facto res : 0 relevo que se pretende, 011 deve 
dar ao facto qlle a emissilo comemora, e a 
proprio tema da emissilo. 

B evidente que lima emissilo dedicadll 
(/ D. Nun'Alvares Pereira tertt qlle ter wna 
riqlle:::a maior do que lima ol/tra ded icadtl 
(/() mldado .M ilhoes •. ; e q1le a descoberttl 
do caminbo maritimo para a India e a 
viloria do Benfica na Tafa dos Campeoes 
Hllropells devcrilo ser comemoradas de forma 
diferellte. 

Por olltro lado, se se pretende bomellll
gear um escol- cientistas, musicos, esclllto
res - teremos q"e emitir mais do qlle 11m 

desenho. 
Mas ta 0 mesmo lIilo sllcede se a bome

Ilagem for prestada a 11m so. 
o qlle fica dito esbofa 11m criterio qlle, 

tl mell ver, merece ser aceite por todos, 
mllito em bora admitindo qlle a sua aplicafiio 
ao caso concreto sllscite divergencias de 
opiniilo. 

Ell sei perfeitamente qlle somos crit ica
dos por ta:::ermos tantas emissoes com 11m 
so desenho, e ia se cbegoll a escrever, em 
letra de forma , que eramos 0 I,nico pais do 
mundo que 0 fa:::ia. 

A verda de, por/3m, e qlle em todos os 
palses do mllndo se fa :::em illlimeras emis~ 

• 
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PROPONHA NOVOS s6cIOS PARA ' O SEU 

Clube Filatelico de Portugal 
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
albuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREmO - Portugal - T~le
fone 2272329. 

ATENCAO: Sirvo existencias, Servi!;o 
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades, 
FDC, etc., pe!;a catalogos gratis a SILVA 
PEREmA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Dt.o 
-LISBOA-4. 

Desejo selos de Portugal e Ultramar, 
somente em series novas e completas. 
Dou Italia, Vaticano, S. Marino e tema
ticas de desportos, flora, animals e cos
mos. Grasseli Angelo. S. Marie degli 
Angeli. P . Perugia. ITALIA. 

VENDO MAIS BARATO: Selos Na::io
nais e Estrangeiros. A. NEVES - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XmA. 

Venda livro novo A Filatelia, de L. N. 
& M. Wi lliam, e Cat. E1adio 1967, pel a maior 
ulerta. Resposta em carta J. C. Godinho
Parada do Alto de S. Joao, 8-1.o-A - Lisboa. 

CASA A. MOLDER 
TUDO PARA FILA TELIA 

COMPRA-VBND B 
Rua 1.° de Dezembro, 101 

Telef. 3:11514 LlSBOA 

ETIQUETAS DE FOSFOROS 
Reunioes para trocas todos as sAbados, 
das 17 as J 9 horas, na ~ossa sede 

Av. AI~ Inti RII., 7D-3.0 -Dt.o 
iJSBDA 

Tmco e com pro selos Espanha. Dou 
em troca bons selos Portugal e Ultramal' 
e outros paises. Trocaria colec!rao adiantada 
Portugal e Ultramar par equivalente Espanha. 
Carta a Secretaria, ao n.O 101. 

Troco sobrescritos com 0 carimbo do 
1.0 dia, por selos das minhas faltas, novos ou 
usados de Portugal e Ultramar. Artur Alves 
Miranda - Ca~a da Pena - Lufrei - .Ama
rante. 

CHERCHE - Plis Zeppelin des Pays sui
vant~ : Polognc (et Bureau Polonais a Dant
zig), Turquie, Yougoslavie, Iran ct Uruguay. 
j'achete par bons prix. 

SUCHE - Zeppelin-Post von Vertragssta
aten : Polen (und Polnische Post in Danzig), 
Tiirkei, Jugoslawien, Iran und Uruguay. 
Kauft zu guten Preisen. - F. Lemos da Sil
veira - Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF. - Lisboa (5) 
- Portugal. 

COM PRO ou troco por senes de Por
rugal: 1 a 11 selos n.O 907; 1: a 8 selo 
n." 847 (novos) (numera!riio E1adio). Re~
posta a Mario Gon!ralves Costa - Rua do 
Norte, 109-4.0 - Lisboa-2 - Telef. 30656. 

Desejo manter trocas com Pot·tugal, 
Hungria, Sui!ra, Alemanha e America do 
SuI. Francisco Szabo - Rua Nicolau An
cona Lopez, 110- Cambuci - S. Paulo -
Brasil. 

Dou selos de Pot·tugal, Ultramar c e~
trangeiros, avulso ou em series, em troca 
de moedas nacionais e notas de Banco re
tiradas da circula!rao. Pequenas e gran des 
quantidades. J. L. Lopes - Av. Fernao de 
Magalhiies, 1258-1.o-c/l - Porto. 

SELOS 
Com pro em pequenas ou grandes quan

ridades, de Portugal, Ultramar e SUiya. 
Troco e venda selos do Cont. c Ultr. 
NOI'os e usados. Tenho stock de~tes ulti
mos e Alemanha. Compro selos antigos 
ou Blocos da Sui!ra sobre carta. Artur Real 
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ANONCIOS ECON6MICOS 
Troco e com pro selos de Portugal e 

Ultramar. Novos e usados. GUILHERME 
SANTOS - Apartado 6 - Elvas. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
au compro, pagan do bem. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

Canjiroes antigos e candeeiros e can
deias de azeite, desejo, pagan do bem, em 
dinbeiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.O 22. 

CompJ:o e venda selos aos melhores 
pre!;os. M. do Nascimento - Apartado 112 
-FARO. 

visao, urn perfeito conhecimento do~ 1'1'0-

hll"mas que se relacionam com a filatelia 
nacional, nos seus varios aspectos e impli
ca<;:oes. 

Quel'O referir-me ao ilustre Director 
dos Servi<;:os Industriais dos C. T. T ., Enge
nheiro Manuel Gagliardini Gra<;:a, que dcsde 
a primeira hom se prontificou a f azcr tudo 
quanto estivesse ao seu alcance para a con
cl'etiza"ao da exposi"iio em l·eferencia. 

Como nao podia deixar de ser, 0 maiOl' 
contributo pertence, por6m, a Madeil'a, cujas 
entidades oficiai, e algumas privada" de
ram ao Clube Filat6lico todo 0 apoio que 
Ihes foi posslve!, dentro do apcrtado con
dicionalismo financeiro em que, infelizmentt", 
estamos obrigados a viver. 

Patrocinada pOl' S. Ex,- 0 Govcrnador 
Civil do Distrito, e subsidiada pela Junta 
Geral do Distrito Aut6nomo do Funchal, 
Camara Municipal do Funchal e Delegar;ao 
de Turismo da Madeira, vai, final mente, tor
nar-se realidade a VI Exposi<;:iio Filat61 ica 
Nacional e . Lubl·apex 1968 •. 

Mas nao quero nem devo encerrar estas 
considera<;:oc~ sem pres tar a minha home
nagem muito sentida ao Ex ... • Sr. COl'Onel 
Fernando Homem da Costa, ilustre PI'c~ i
denle da Junta Gera!. 

hlomem amante da ~ua terra como pou
co~, e como muito poucos dotado de uma 
visao not:ivel do~ seus pl'Oblema~ e da~ 
suas necessidadc, foi ele quem des de ~em[lre 
no, acompanhou e acon~elhou, e, quando 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Cartas a SecretaHa, ao n.O 22, 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50 % + 20 %, e estrangei
ros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte 
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0 -Esq. - Lis
boa - ,Telefone 842083. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco au compro, pagando bem. 
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

Com pro, Troco e Venda selos classicos, 
todas as series T~maticas, novas ou usa-

e,t:ivamos quase a desanimar, a ele fidmos 
de\'endo a~ palavras finais de inci tamcnto 
para conseguir os meios indispensaveis ;\ 
,U;l real iza<;:ao. 

A Expo~ i<;: iio ~er:i uma real idadc. 
"£ necessario que todo~ os f i latel i~ta~ 

portugueses - e pOl'qUe s6 filateli~Hls ? - ,e 
rcunam no Funchal, para condignamente re
ce-ber 0' no~§os i1ustre ~ e queddos il'l11aO' 
bras ilcil'ob, para com eles admirarem a, 
de,lumbrantes paisagenb da Madei n l, go
zarem 0 seu mm'avilhoso c1ima, proyaGem 
o~ ~eu, precio~os vinho~, deliciarem-~e com 
a' suas saboro~fssima~ fruta~ , oh~el'val'em 
a~ ~ua~ obra~ de vime~ c as ~eus finlssimos 
hOI'dado, feito~ pOl' mao~ de fadas, extasia
rem-~e perante as ~ua~ f1ore~ de maravilha. 

E se Suas Ex." 0 Embaixador do Bra-
il e 0, Miniqro~ do~ Neg6cios E~trangeiro~ 

e da, Comunica'roes de Portugal tive,~cm 
oportuniclade de it Madeira se dc~locarcm, 
tornar-.e- ia \' crdadeiramente nodycl c~w 
.Luhrapcx 1968. , e ter-,e-ia dado mai~ um 
grandt, p;l ~~ O em frente, no estreitamento 
do~ laero, que nos unem, na concretizacrao 
da Comunidade Luso-Bra~ileira. 

,E a Madeira, fidalga no rcceber, re
conhecida do bern fazel', nao mais e~que
ceria c'te acontecimento memol'avel. 

Tenho dito, e muito obrigado •. 

• 
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soes com 11m III/ico df!!iel/ho, em percentagem 
qlle mio' e inferior Ii nosra. 

- .. :m reln~iio it eODleeliao dOli .eloll, 
apeDali um proeellllo, pr.Ulenmeute, lie tem 
utllizado I 0 colf-liet t. DAdo que b6 outro. 
IIllIteD,a., eatre 011 qUAl1i 0 que e eODalde
rado por muUoH 0 mala Dobre (relerlmo
-ao. 110 talhe-doee), qu"I. IlH raziiell COD
creta II dll lIua Dno (It·lllza~iio? 

Db~c-nos 0 Sr. Engenheil'o: 

- Como se sabe, a lei obriga a qlle os 
IIOSSOS selos Seilll71 fabricados na Casa dll 
Moeda. 

Ale llgora, aqllele Rstabelecimell/o so 
clisplmba d" dois processos de reprodll{:i10: 
o tipografico e 0 off~sct. 

Hstll II ra:::ao de a maioria das flOSSa J 
emissoes ser /abricadas por este l/ltimo pro
cesso, Slltierior ao primeiro. 

S6 qllal/{lo, peZa natllre:::a l/O l/esel/bo 011 

aCllmllla~iio de trabalbo, a Casll da Moeda 

TODO 0 COLECCIONADOR PORTUGU~S DE 
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

AEREO DEVE fILIAR-SE NO 

Clube Filatelico 
de ' Portugal 

REPRESENTANTE DO NOSSO PAiS NA 

Federation Internationale 
des Societes 

Aerophilateliques 
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA 

MUNDIAL, DEFENSORA DOS 
INTERESSES 

DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS 
AS LATITUDES 

1IOS in/ormoll flao poder /abrlcar a emlssao e 
qlle - como a mesma lei 9 permite - se 
recorreu Ii ind'lstria particlIlar. 

Para 0 off-set, IItllizomos a illd'lstria 
f!tleional. Para os outros processos - 1'0/0-

grllullrll, beliogrllvllra e talhe - dace - tive
I/Ior qlle entregar 0 /abrico ti ind'lstrill es
t/'{lIlgeira. 

Allis COIltO este procedimellto lIClIrreta 
III1t displmdio de divirar, que a nossa sill/a
{:lio obriga a evitllr, hOl/ve qlle providencitlr 
pllra que os artistas /I: essem os seus de
seubos de forma a permiti,r a reprodu{:ao ellt 
orr-~ct. 

Assim se tem leilo desde 
qlle sllill a rIltima emissao 
es/rllngeiro ellt rotogravllra : 
1I,irio de S. [liGente de Pllllln. 

1963, alia em 
fabricada I/O 

a do clmte-

Apb~ tao completa como judicio~a rc '· 
po~ta, quisemos confirmar uma informa<jiio 
que tinhamos. 

- 8abem08 que n .erle c ()odillo (ltvll. 
era par" II .. r relta pelo procea.o talbe
-doee. Terla aldo derlDIU".meDte arre
,hlda 11 blpo&e.e de terlDoII al.alDa •• ~rle. 
CaUl elite tlpo de ar"va~ilo" 

Mai~ uma vcz, 0 ilu, tre Director dos 
St'rvi~o ~ Tndustriais do~ CTT nos e1ucidou : 

- A ClIsa dll Moedll lIpetrecboll-se para 
imprimir a talbe-doce. 

]1I1glivlllnos que serill possivel lltili:al 
it. este processo para 0 !abrico dll emissi10 
do Novo C6digo Civil. 

Nlio se tendo L,eri/lcado tIll possibilidllde. 
bOllv/l que adoptar 0 off- set. 

Isto 1Il10 slgnilica que se ltmhll aball 
dOllado a illlell{:i/o de la:::er emissoes em 
talhe-doce naquele Estabelecimento. 

As illstala{:oes estao prontas, tern - se 
/eito experi8ncills e apurado operll{:ues, t' 

procede-se iO ao labrlco duma emissuo 
com desellho IllIico e duas taxas - qlle es
pero seia posta a eircllfar nos prillciPios dl) 
proximo allo. 

Alem desta, estamos a preparar 1111111 

serie com 6 desellhos dl/erentes, dtl que in 
csti/o ,eitlls dllas grauurar. 

Niio sei, lIesta altllra, quando pod era 
ser posla a circular. Basla dlzer-Ihe qlle 
lima gravura requer dais e tr~s meses de 
trabalbo. 

E, portanto, com 0 maior alvoro~o que 
se aguarda a referida emissiio . Nao que, 
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['cmos, todavia, deixar' paSSl\r a ocasiiio, 
ccrtos de interpretar 0 sentiI' de toda a 
nossa massa associativa, sem apresentarmo!> 
ao Sr. Director os melhorcs cumprimento~ 
e agradccimentos pOl' mcdida de tao largo 
alcance, e que, estamos certos, influid. sa
lutarmente no desenvolvimento da Filatelia 
Nacional. 

Os valoras facials das Emlsslias 
- guelsamose olauos flla&ells'all de ser 

exagerado a facial de olaomas ('mlssiJes, 
oDeraDdo demoslodameDte a bollia. Befe
remose especlalmeDte aos selos de 6650 e 
8600, exlsteDtes em multos dos series ('ml
tldos DOS iil&lmos onos, lameotaDdo a 1I0a 
freqo@nela e preferlodo faelal .. ma" balo 
xos. gue DOS dis a !!Jr. I':n •• ,.belro sabre 
este assuDto' 

....,.. III/go ill/llndadl/s essas qlleixas. 
Sei que nos meios /ilatelicos i1ltemacio

nais 0 nosso Pais e considerado como dos 
que 1100 .exploram. os lilatelistas, chegmldo 
(/ ser apo1ltado como exemplo a segllil'. 

B veia: 110 periodo de 1960 a 1966 li
zemos uma media de sete emissoes alii/a is. 
Pode alguem aehar este IIIlmero exagerado? 

o pre~o mtitlio do serie de cada emissiIo, 
em refere1lcia 00 mesmo per/odo, 'oi de 
7$69,6, devendo ter-se em conta qlle lIesla 
media inlluiram emissoes de prefo de serie 
1Iitidamente mais alto. 

Re/iro-me as do Cenlentirio da Morle 
do Infante D. Hellrique, Eselltismo e Ciel,
Ii.<tas, qlle foram, respectivamente, de 30$00, 
14$20 e 15$80. 

Depois destas, aparecem aillda as em is
soes de Gil Vicente, Ponte sabre 0 Teio 
e Estaleiros de Us boa, cuias series tiveram 
as pre~os de 10$20, 10$80 e 11$60, respec
tivamente. 

R.eslllnilldo: 
Nas 49 emissoes feitas lias Illtimos sete 

anos, apenas seis tiveram pre~os sl/Periores 
(1 10$00, e so IIIna superior a 20$00. 

Em fac e do qlle lica dilo, acha que 
esses Ii/ate/islas se potlem iustamente queixar 
de que Ibe.l· ollC'ramos demasiadamell/e /I 

bolsa? 
Olliro molit'o cle qlleixa, apreselltado 

lIa pergullta, e a que respeita aos se/os 
com taxas altas. 

BII sei qllais soo, tallto para comer
ciallles como para filatelislas, os inco1lve
lIiel!/es da existellcil/ dessas laxas. 

A SEVERA 
aUA DlS _Avils. 51-57 • T • I • f. 34006 

BAI~~O ALTO • L1S10A • PORTUGAL 

RESTAURANTE TiPICD 
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Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD." A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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quer no aspccto ~ocial, c creio que como 
premio it actividade filatelica desenvolvida, 
foi 0 Clube Filatelico da Madeira, a que 
tenho a hom'a de presidir, convidado pelo 
il\1~tre Presidentc da Fedel'a~ao Portuguesa 
de Filatelia, Prof. Dr. Carlos Trincao, a 
realizar a II Expo!>i~ao Luso-Brasileira
a .Lubrapcx 1968 •. 

E pos!>o acrcscentar que a este convitc 
nao fOI e!>tranho 0 proprio condicionalismo 
local da Ilha da Madeira. 

Com cfeito, nao e por acaso que a ma
ravilhosa I1ha e mundialmcnte conhecida 
como Perola do Atlantico. 

Dotada de urn dima maraviJhoso, dima 
de eterna primavera, de paisagens de be
leza incomparavel, de contrastes verdadei
ramentc impression antes, onde as for<;:a~ in
domitab da natureza se conjugaram para 
colocar mansoc~ paradisiacas ao lado de 
abismos de grandiosidade dan testa, bern se 
compreende que esta ten'a de maravilha, 
de encanto e fascina~ao, fosse procurada 
para repouso do corpo e deleite do espirito, 
por gentes de longinquas terra~, quando 0 

mundo ainda mal balbuciava a palavrn 
turismo. 

E pot'que 0 turismo nasceu, pode di
zer-se, na encantadora Perola do Atlantico, 
h:i jn muitas e muitas dezenas de anos, 
bern cedo tambem aprendeu a sua gente a 
diHcil arte de receber. 

E assim, aliada a maravilha da natureza 
ao fidalgo acolhimento das suas gentes, 
esta terra portuguesa bern indicada estaria 
para pela vez primeira receber a ilustre c 
numerosa embaixada fHatelica do pais irmao. 

A cresce ainda a circunstancia de scr a 
Madeira uma das regiocs de Portugal que 
maior contributo da a emigra<;:ao para 0 

Brasil, emigra<;:ao que se vern processando 
desde os mais remotos tempos. Muitos ma
deirenses tambem hi sofreram e lutaram, 
muitos hi derramaram 0 seu ,generoso san
gue, como Joao Fernandes Vieira, glorioso 
libcrtador de Pernambuco. 

.. ... .. 
Or~\\mentada em muitas centena, de 

milhares de escudos,. a cfcctiva~ao de te 
notavcl ccrtame s6 po de tornar-se realidade 
merce de valiosissimo subsidio financciro a 
conceder pela Administra<;:ao-Geral dos Cor
reio~, Telegrafos e Telefones, que tambem 
gentilmente accdeu a emitir uma ~erie de 
selo!> inteiramente dedicada 11 Madeira, c 
cujn prirneiro din de c i rcula~ao coincidini 

NOVOS SELOS 

PORTUGUESES 
PORTUGAL 

Emissiio comemoraiz'va Estabeleci
mento da area do Comercio 

Livre - EFTA 

Os ~e1o~, cujo dc~cnho c da autoria 
do pintoI' Lui~ Fil ipe de Oliveira, tern ab 
dimensoes de 34,5 X 23,9 mm, compreendendo 
a serrilha, com dcnteado de 13,5. 

1.00 i 
PDRTUCAL i 

J 

o~ trabalhos de impres ao foram exe
cutado .. , em off-set, pela Ca~a da Moeda. 

o plano de emi~sao e 0 ~eguintc : 

1S00 tiragem de 10000000 
3$50 1 000 000 
4$30 1 000 000 

Foi marcada a data de 24 de Outubro 
de 1967 para 0 1." diu de circula~iio . 

com a inauguralfiio da Exposi<;:ao, em p1'in
dpio~ de Setembro do ano proximo. E, em
hora saiba que yOU feri!' a sua modestia, 
nao fkaria de bern com a minha consciencia 
!>e nao mencionasse 0 nome de urn homem 
que, nao sendo muiro .embora filatclista, 
tern como nenhurn, alem de uma notavel 
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racteri~ticas internacionais, proliferam a 
cxpo~i'i'iies pOl' esse mundo alem. 0 filn
tclistn de hoje est:! a adquirir, cad a vez 
mais, tambem, 0 habito de expor. Ora, 
~c con~iderarmos que 0 filatelista de nivcl 
medio e, em regra, pelo menos, homem 
de I'ecur~os med io~ , e que 0 filatelista de 
alto nivel tern de ~er, necelosariamente, pessoa 
eica, e aliarmos. 0 h:ibito c gosto de expor 
com 0 habito c desejo de "iajar, que tam
hem 'c vai fil'mando cada vez mais, fol'
"o~o e conduir que a~ expo i"oes filatelica~ 
contrinuem neces ariamente para 0 incre
mento do turismo. 

Ma, h:i urn outro a' pecto da Frlntdm, 
porventura 0 mai~ impol'tante de todos, que 
~e impiie ~eja abordado - 0 das rela"iies 
humanas. 

No mundo desvairado em quc vivemo\ , 
no qual parcce campearem 0 6dio e a 
injustir;a, em que nom ens movidos pOl' in
teres loe, inconfcss:ive i ~ par'cccm empenhado~ 
numa luta dc exwrminio, numa ansin insana 
de dClotrui"iio, ~urge a Filatelia como urn 
oasis no deserto dos espiritos conturbado~ 
e do sentimentos revoltos. E e maravi
lhaso observ;u' como se estabelccem rela"iies 
de com preen sao, se estreitam la'i'os de afecto 
entre homens das mai:; divergentes ideologias 
politicas, rcligiosas ou etnieas, De tal modo, 
que nao hesito em exterioriz;u' a minha 
conviq:ao profunda de que havel'ia mai 
paz na terra 5e todo~ os homens f O~5em 
filateli~tas , , . 

Mas se is to e a~sim no que concerne 
a dcsconhecido, I: estranho~, 0 que dizer 
da Filatelia quanto ao c!>treital' de la"os 
entre conhecidos, amigos ou irmaos? 

Nao cahe aqui explanar ou exaltar 0 

~entido dessa realidade maravilhosa que e 

F. Castel-Branco & Filho 
LIMITAOA 

Apartado n.o 44 T,I,fon8 22020 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series temliticas de todo 
o Mundo. Selos elrissicos de Portugal 

e Ultramar 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLEC~OES 

C~/~ada do Carma, 25-S/L.E 

LIS BOA - Te/efone 35207 

a Comunidade Luso-Brasileira. Outros mais 
capazes e autori7.ados 0 tern feito, e de 
mi modo que cle vivl: dentro de n6s, faz 
parte de n6s. Quantos portugueses poderao 
,lfoitamente dize,' que na grande Patria Irma 
nao ha sangue do ~eu sangue, earne da 
~ua carne ? Quantos nao tcrao urn ante pas
~ado que no imenso Brasil viveu, mourejou, 
~ofreu, lutou, contribuiu, em suma, para 
construir com 0 seu SUOI', as suas lagrimas, 
porventura 0 seu sangue, essa Patria imen~a 
de que tanto no~ orgulhamos, e, num futuro 
qui~ ~i bern pr6ximo, ~era urn do~ maiores c 
mai, pr6speros pab es do mundo? 

Poi~ e no amhito e dentro do ~entido 
da Comunidade Luso-Brasileira que a pro
xima exposi"iio vai realizar-se, como ~e
queneia da primeira - a .Lubrapex 1966. 
cfectuada em Dezembro do passado ano no 
Rio de Janeiro, c que tao assinalado exilO 
onteve, 

Ma~ porque a .Lubl'apex 1968. no 
Funchal? 

Reorganizado 0 Clune Filatelico da Ma
deira, ap6~ quinze ano~ de inactividade, 
em 1963, logo se pensou em levar a cabo 
uma exposi"ao filatelica nacional. Para tal, 
impunha-se, porem, a efectiva"iio de expo
~ i .. oes de nivel mais mode~to e restrilO, em 
t'~cala asccn~iona!. E alo ~ im realizou- e uma, 
de camcter pUl'amente local, em 1964, a 
de 1965 teve nivel insula,', com a pal'tici
pa'i'ao dos vizinhos arquipelagos dos A"ore 
e de Canarias, e finalmente a de 1966 teve 
ja ambito nacional, e efectuou- ~e com 0 

objectivo de servil' de ensaio geral, diga
mos assim, da projectada VI Exposi'1ao FI
latelica Naciona!. TodllS e~ta~ exposi'i'oc, 
foram integradas nas mundialmente famosa 
Festa~ do Fim do Ano da Madeira, e 
~ubsidiada~ peln Junta GCl'al do Di~trito 
Aut6nomo do Funchal, Camru'a Municipal 
do Funchal e Delegas:ao de Turismo da 
Madeira, 

Dado 0 exito rctumbante desta~ cxpo
~ir;oe5, quer no plano puramcnte filatelico, 
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Mas repare: as selos destinam-se, antes 
de mais, a sdtis/azer neeessidades do correio. 

Ora ninguem pode ael/sar-nos de termos 
emitido Illna taxa qlle /lila eorresponda a 
essas /lecessidades, quer dizer, que nilo tellba 
eabimellto no tari/ario do correio. NlI7lca 
emitimos lima taxa qlle noo sirua para nada. 

o impo;'tallte e qlle aquele ualor da 
sedl' nao uellha a ser preiudicado COlli a 
indl/soo dessas ta;ws altas, tonralldo-o abu
sivo, ou demasiadamente olleroso. 

Pela resposta que dei a primeira pal'le 
da slla pergllllta, parece-lIIe ter demonstrado 
qlle tal 1100 sucede. 

Nao podemos, peswalmentc, deixar de 
e~tar inteiramente de acordo com 0 nosso 
ilustrc entrevistado, 

Somente. sabemos que em muita~ e~ta
"iies dos C. T. T, faltam inumeras taxas de 
~cJo~ eomemorativos, podendo apena~ ser 
fornccido~ os da serie base. Fomos escla
recidos de que is to se deve quase sempre 
ao sistem a legal de fornecimento de selo~ 
a grande maioria das esta'i'0es do correio, 
que e feito pOl' intermedio das Tesourarias 
de Finan"as, as quais nao tern preocupa'i'iies 
de ordem filat6Hea, 

Nas esta"oes directamcntc abastecidas, 
a venda dos selos das emissiies extraordi
narias , prefere, obrigatoriamente, ados da 
emissao ordinaria, 

As cores alteradas 

- Multo .e tem dUo e e.el'lto .obl'e 0 
premeote ca.o do •• elo. eom a. core. nlo· 
dlncud •• pOI' pl'oee •• olll quimleo •. 

Dado que tahell nem .empre .e 'enba 
loeado 0 nllpee&o cereo da que.tAo, mau 
al'ado D tlotll que C!orre", .ub.l.te alada a 
eoolu.ao em m"ltOIl, el'qllun(o out·l'o. uao 
eooeordnn. eom 0 rumo dado e 0 epUoaro 
.10 a •• unto. 

Po del'. derlolr 0 81'. En ... Hanael Gra~a 
a po.l~ilo da. clllcra.. orlelal. .obl'e 0 
a •• uoto' 

Nao se fez esperar a ua rcsposta, pre
ci~a c desassombrada : 

- De facto, correll III II ita tillta, geroll-se 
cOII/lIsao e chegaram a pedir~se prouidellcias 
aos Correias. Mas lIingllem liDS disse qllais 
dcvessem ser, 

Repare-se que os selos em qllestoo eram 
selos bons, fabricados 1Ia Casa da Moeda, e 
t'elldidos aos nossos postigos, 

Qllem os adquirill tinha todD 0 direito 
de fazer deles a qlle quisesse: deseorll-Ios, 
alterar-lhes a serrilba, cortar-lbes 11m canto, 

Os Correios s6 teriam que agir se 0 

alltor os utilizasse para franqllear corres
pondtmcia (aUnea a) do art. 36,0 do Esta
/lItO do Selo). 

Qllanto ao resto., , lJa alguem que se 
va queixar a Policia de qlle 11m cigano 
[he vendell 11m b'4rro velho como se fosse 
iouem i"mento? 

Porqlle, repito, as selos em qllestoo lIao 
silo, a mell vel', falsificados mas, apenas, 
deteriorados, 

E nilo sendo falsificados, 7Iao ha Illgar 
{I aplicafiio da comillafiio da lei (alfnea a) 
do art, 37. 0 do meSlno Estatllto) . 

A Iscolha e planeJamento das 

emlssrias 

- Multo. Clolcccloaadorell prc'eadem 
que o. trma. e a •• 'lato. cllcolbldo. para 
o. 00 ... 0 •• elo •• eJam dnqaele. mal. aal
l'cr.almeote coleccloolldo .. , de mol de D 
terem malor PI'OCUI'D loteroacloaal, daa. 
do-Ibe. amll coa.equea,e yal.orllla~iio, 

Qual a yo •• a opluliio .obl'e 0 a •• uo'o·f 

- Os temos e assulltos qlle podem ser 
oblecto das nossas emissaes estiio clara,.. 
mente delimitados 110 qlle dispoe a Estatllto 
do Selo (art, 7,0) : 

HHomellagear persOllalidades, comemorar 
/actos 011 /azer propaganda de moliuos de 
elevado illteresse moral, espiritual all na
cional . , 

P()r aqlli se ue qlle IIOS e uedado a t.'a
tamento de temas como esses a qlle flllgo' 
qllerer referir-se, 

Qllanto Ii millha opinioo pessoal, que 
1100 fUlldamellto para nilo tomar muito 
extellsa esta resposta, ela B de inteira con
cordtincia com a disposifao legal qlle nos 
rege. 

- A. eml •• CJes I'crereate. It cad" ano 
.uo, cel'tameat .. , planeRda. com aatece. 
deoelu. Quando \' 

NAo lIel'R po •• iyel anuuelal' nOli oraoos 
de IDrormn~ilo 0 plaoo tot·al do. eml •• ue. 
uo prluclplo de euda aao, embora eyldea. 
'emeute .uJello a modlflen~CJe. \' 

- 0 plalleamento das emissoes de cada 
allo constitlli 11m problema muito com

, plicado, 

SIlGUE -
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o plano e feito a partir das illlimeras 

sllf!,estoes que recebemos, selecciollando-se as 
qlle nos parecem de maiO!' impOl·t/mci{1 e 
interesse, tendo em conta 0 condicionalisl1lo 
qlle indiqllei na resposta anterior, e a cir
c lmstanoia de nao qllerermos -- all podermos 
-- Illtrapassar as 7 Oil S elllissoes allIwis. 

Devo esclarecer qlle esta escolba esfel 
slliciltl ti sQ//~ao de Slla Ex.' 0 Ministl'D, 
medial/te 1MI'ecer da COlllissiio Filatelica l\'a
cional. 

Rm geral, 0 plano fica estabelecido em 
meados do ano anterior, ell/bora sllTeito tl 
mod ifica~ocs qlle as cil'cunstancias veil bam 
fl imp or, como, par exemplo, a sllperve
niencia d'lm facto de extraordilulria pro
iec~ao politica ou espiritllal, desde qlle baia 
tempo para preparar a respectiva elllissao. 

Seria, pois, poss/vel allullciar aos 6rgaos 
da informafao 11m plano das emi.rsoes, com 
caractel' merameute orientador, mas com () 
perigo das cr/ticas que nos se";am dirigidas, 
sempl'e qlll' ele fosse alterado, como talltas 
L'c:::es sllcede. 

- (:ompreendemoll perfeUamenCe a ra-
1100 de tal atUudl.', " na rea II dade e de pon
dl.'rar tal facto. Mall nelllla eonformldade, 
('OM "'S DIE"'IO"'8 RIESIER"''''S, ou, expll
quemo-nos alnda melbor, S ... ,."'O Q II ... L
QIlIER 1II0Tn'O IMPRIEVISTO, noo nOli po
derla dar 0 Sr, DlrecCor uma IdeJa do que 
edR planeado para 0 proximo ano? 

A extrema amabilidade do nos~o inter
locutor levou-o a confial'-no~ elll 1.a IIIfio : 

-- Hstiio fa pre vistas as segllintes cmissoc.l': 

-- Dedicadf/ aBe n t 0 dc G6is 
(a talhe-doce) 

-- EUROPA-68 
-- OBRA DAS MAES PEDA ED['-

CAt;::AO NACIONAD 
-- ORGANIZAt;::AO MUNDIAL DE 

SAODE 
-- Dedicada ti Madeira, elll I'elt/~iio 

com a Dllbrapex I I 
-- CENT E N ARlO DO NASCI-

MENTO DE VIANA DA 
MOTTA. 

Embora receosos de abus:u' da boa \'on
tade do nosso ilustre entrevistado, pOI' sen
tirmos que da sua parte nao havia qualquer 
especie de enfado, continuamos: 

- ... Comissao F II a' e II c a ~uclonal, 
crlada para elevar e defender .. FllaCella 

Portuaues .. , Cem EF .. :VTIV .... UEi\TE exer
chlo aetlva e reaularouente Cod .. s ou pelo 
menOIl .. Iaumas dos fun~iies pnr .. que fol 
("rlada? Quais? 

-- A Comissao Filatelica Naciollal tem 
cfectivamellie exercid() uma ac~iio n1lli/o fit ii, 
prH/() que igl/OI'ada pelo mill/do' filatelico. 

Para evitar 1I/al-el/telldidos, tenbo qlle 
esclarecer qlle a Comissao lliio B 11m 6rga(J 
deliberativo. 

Discute e aprecia os divers(Js asslll/los, 
mas as suas COl/elllsoes 011 pareceres eslao 
SII;"ilas ti bomologa~ao do Ministro , 

Pode djzer-se qlle a Comissao tem to
ctldo em todos os asslllltos pel·til/elltcs tis 
emissoes de selos, desde a qualltidade de 
emissoes a lallfar em cada {/IIO, apreciafiio 
dos alvitres recolbidos, slla escolba e CO/l

seqllellte aprovafao dos planas, taxas, aspec
tos d c ordem tecllic{1 e artistica, etc. 

A SIIa pergllllta del-me op(Jrlllllitiat/e de 
prestaI' lima ill/ol'/lWfao qllc itl1go de vida 
(WS lilatelistas. 

Como e sabido, 0 mal/dato dos lIlembros 
dt! Cml1issao B de dois alIOS, qlle fa decor-

~I'=::::::::::::::::::::::::::::::::::=~;. 
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encel'l'amento a presens:a muito honro a da 
Sua EX,n 0 Ministro das Comunicar;oes. 

Ma~ a Filatclia con~titui :linda urn pre
cio~o auxiliar do desenvolvimento ~ 1'1'0-
paganda turf tica dos povos. E de tal 
modo isso tern sido compreendido, que em 
varios paf~e~ se tern feito emi%6c~ de ~elo~ 
denominadas .Emissoes Turistica~. , 

Numa epoca em que tudo se tenta para 
incremental' a vinda de visitantes e ~ lran
geiro~ , quando em muitos paise, a maior 
fonte de divisas e obtida atrave~ da~ rc
ceita~ provcnientes do turismo, quando se 

dispendem somas consideraveis com a pro
paganda turbtica, que melhor forma de 
pt'opaganda do que urn pais dm' a conheccr 
ao mundo, au'aves dos se105, 0 ~cus mo
Jltlniento~ e as sua~ pai sagens, os seus 
centros de diversao c 0 ~eu folclore, tudo 
aquilo, em wma, que se pretende ~cja co
nhecido? 

Ma~ nao e ~ 6 att'aves dos selo~ que a 
Filatclia contribui ou pode contt'ibuir pal'a 
a propaganda turi~tica de urn povo ou de 
uma rcgi ao. 

E~t :i a de~envol\'cr-~e cada \ ' CZ mais 
o h:ibito das cxpo~i~6e~ filatelica ~ , Que.r 
~ e t!'atc de exposi<;6es dc cal'actet' local 
ou regional, de :imbito nacional ou dc ca-

Emissio de selos para a Provincia de Angola 
Para serem postos em circula~ao, na 

Provincia d~ Angola, 0 Ministerio do UI
tramar mandou emitir 30 milhoes de ~elo<; 

de Moul'a, e impt'cs~os entre 10 a 12 corc~, 
na~ dimcnsoe <; de 35 X 25,2 milimetro~, serao 
po, to, it venda, em todo 0 territorio na-

,, \:,,01 " 

. ...)" 

(l '0 
.~ 

hI 
\:-.. c (1\ \ 

Emiss60 Ordens Honorfficas Portuguesas 

postai~ diqribuido~ pcla~ taxa~ de $50, 1$00, 
1$50, 2$00, 2$50, 3$00, 4$00, 5$00, 10$00 
e 20$00, tendo pOl' motivo~ a~ orden; hono
rifica~ portuguesas. 

Os rcferidos ~c1os, desenhados pOl' Jose 

cional, no dia 31 do corrente, data em que, 
pelo<; C. T. T. de Luanda, set'iio aposto <;, 
na<; corrcspondencias que para esse fim ali 
forem apresentada<;, dois carimbos e~peciai ~, 
dif'erentes, de .Primeiro Dia de Circula~ao •. 
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escasseia para os multiplos e complexos 
problemas que os assoberbam? 

Pois aqui esta a explica~ao de tamanha 
ousadia. 

:£ que, sendo embora obscur~ 0 presi
dente e modesto 0 Clube Filatelico que 
representa, e nacional. verdadeiramente na
cional, 0 empreendimento que vai levar a 
cabo - a VI Exposi~ao FilateIica Nacional. 
E se estc facto constituiria, s6 por si, jus
tifica~ao bastante para este encontro que 
sobremaneira me honra, urn outro de bern 
maior transcendencia se the vern acrescentar: 
e que, coincidindo com a aludida exposi~ao 
nacional, e fundindo-se com eIa, vai rea
Iizar-se a II Exposi~ao FilateIica Luso
-Brasileira - cLubrapex 1968. - plena mente 
integrado no alto espirito que preside a 
Comunidade Luso-Brasileira. 

Acontecimento notave! na cultura dos 
do is paises irmaos, bern justifica 0 precioso 
tempo por V. Ex." dispendido, assim como 
o pedido que solenemente quero fazer-vos 
de que, com 0 maior interesse e carinho, 
nos acompanhem na intensa campanha de 
divulga~ao e incitamento que se impoe, para 
que 0 certame que vai realizar-se se revista 
de caracteristicas verdadeiramente bi-nacio
nais, nao s6 no seu senti do, como na sua 
consecu~ao plena. 

• • • 
ja vai, feliz mente, longe 0 tempo em 

que os fiIate!istas eram olhados com des
dem, quase com desprezo; com comisera~ao 
mesmo, com urn sorriso misto de com
preensao e de d6 com que se contemplam 
aqueles seres hurnanos desprotegidos da 

TROCO 
Por cada 1.000 selos vlllgares (D. Dinis, 
Caravel as, Franco, etc, mesmo todos 
iguais) dou: 

200 lila I lIa RIlIII., China, Pallinll, 
Bulairll, Ram6nl., Chaca,lav6qul., atc. 

(auaca mala do que 5 Igaals) 

Nola: S.ndo do UlIrllll,ar Portugues dou a 
dob,o (,,00) 

AREND LEVENS- VVIEDAU 

Malnzer Land8tr. 310/11 
6 FIIAHKFURT/MAI" ALIA""HA aCID. 

Sciclo D.' 36. do C. F. P. 

«Carimbos de datos completas 
_ DO ::::::: 

Correio de Portugal .1853-1880). 
»A .11Toal~ DO BRO. A. QUBDBS DB J4AOALHAES 

A VENDA NOS 

SERVICOS CULTURAlS DOS C. T. T. 
Rua Sin" d. Cord.s, 9 -Z.' 

LIS BOA-I 

sorte e porta do res de alguma tara ou de
ficiencia mental. Ultrapassada est:l tam
bern a epoca em que a Filatelia era en
carada como urn vulgar passatempo a seme
Ihan~a de qualquer outro. ja esta hoje 
generalizado 0 conceito de que a Filatelia 
e muito mais do que isso. 

£ que 0 verdadeiro fiIatelista nao pode 
limitar-se a colar os selos so seu album. 
Antes tern de proceder a urn minucioso 
estudo do metodo de impressao, das tintas 
e do papel, da filigrana. e do denteado, 
procural' nesse pequenino rectangulo de pa
pel policromado erros e defeitos, precis a 
saber a razao determinante da sua emissao, 
conhecer a hist6ria do motivo nele repro
duzido, estudar e classificar a sua oblite
ra~ao. E se se trata de urn coleccionador 
tematico, tera ainda que debru~ar-se horas, 
dias, meses, porventura anos, no estudo 
ciendfico e minucioso do tema a que se 
dedicou. E assim ele tera, necessariamente, 
de adquirir conhecimentos profundos, ou de
senvolver os que porventura ja tenha, sobre 
ciencias ou hist6ria, sobre geografia ou 
folclore, sobre religiao ou arte. Daqui re
sulta que 0 fiIatelista sera sempre urn 
homem culto. 

Daqui resulta que a Filatelia agu~a 0 

engenho e 0 espirito, disciplina 0 metodo, 
incita ao estudo. 

Daqui resulta, consequentemente, que a 
moderna Filatelia deve ser considerada uma 
ciencia, ou, se quiserem, uma arte. 

E tanto assim que a sua pratica e 0 

seu en sino se vem desenvolvendo cada vez 
mais nas escolas. Tanto is to e verda de, 
que 0 Governo Portugu~s 0 reconheceu ja 
oficialmente, a quando da realiza~ao do 
Primeiro Congresso Nacional de Filatelia 
em Aveiro, que deveria ser solenemente 
aberto por Sua Ex.a 0 Ministro da Educa~ao 
Nacional, que a ultima hora se viu im
possibilitado de comparecer, mas se fez re
presentar, e que teve na sua sec~ao de 

• 

• 

• 
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reram para os componentes da ultima que 
se constituiu. 

Presentemente, nao ba Comissao, e nao 
se promoveu oporturiamente a sua recons
tituifao. Digo porqud. 

Uma das concZl/soes do Primeiro Con
gresso Nacional de Filatelia,referia-se exacta
mente Ii constituifao e atribuiflies da Co
missao. 

Sua EX.B 0 Ministro prometeu dar segt/i
mento ao assunto. 

Ora, valera a pena todo 0 trabalbo 
de constituir uma Comissao, para aver 
dismlvida logo que se promlllgllem as alte
raflies aD Estatuto do Selo, sobre as quais 
trabalhamos? 

Julgo qlle este interregno nao afectara 
os problemas da filatelia, pois, aleln do mais, 
continuamos a contar com a assistencia da 
Secfilo Executiva, da qual !azem parte dois 
membros-natos da Comissao. 

A s obllteraclles 
- Em reloeilo il~ obllterat'ue .. coou'nlO· 

roHva8, bo quem sc prant';le - ate Jo 0 
... 1010S rcuo em letru de rorolll-de que 
olallmus ouo lIilo anuncladaH pelos ()TT, 
manteodo.sc DO malH completo IlDonlmnto, 
... .. .. odo openll.. OCllliloolllo11'ole dt'seo. 
berla u Sllil exl .. tehlela, qlll1D'a8 vezell de
pols de ct'8Sl1r D 8UO UI.o .. l~iio. 

... correHpoodt'r 11 relllldl1de, qllnl u ru
zao de,"'u unonlolill ? 

- A falta de anuncio dessas obliterafoes 
s6 pode ser deuida a um de dois factoreJ': 

a) Lapso do servifo em distribllir esses 
anzlncios: que me lembre, s6 t/ma ve:: su
cedeu. e btl muitos anos; 

b) Falta de tempo: mt/itas vezes as 
obliterafoes silo-nos pedidas Ii ultima bora, 
mal bat'endo tempo para desenhar e !abricar 
os carimbos. 

Nestes casos, nilo nos ~ posslvel dis
tribllir os aludidos alluncios, mas providen
ciamos no sentido de serem al1lmciados na 
imprensa, radio e televisilo. 

Se tais providencias nao reSllltam, creia 
qUB nilo ~ nossa a culpa. 

Esclarecido, portanto, mais urn facto, 
pelo qual se v~ nao caberem aos C. T. T. 
culpas de tais lapsos. 56 deve desejar-se 
que as organiza~oes requerentes dos ca
rimbos 0 fa~am atempadamente, a fim de 

A. GAMA REIS 
(MR. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA 0 AS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Mlmber of Parlugul.. RET A I L E R S 
Chlmbor af Cammlroe 

4 - B - RUB dl Elcala Pallt6cnlca - 8 - 10 
Teldan. 32 58 58 

Telegrama.: ISOLANTES 
LISBON-PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

AMERICAN EXPRESS CREDIT CARDS HaNDURED HERE 

obviar cste inconveniente de que elas pr6-
prias sao prejudicadas. 

No decorrer da convel'sa, foi, inclusiva
mente, focado 0 recente pedido, feito pelo 
telefone, dum carimbo, tres dias antes da
queic em que deveria ser aposto •.. 

- 1!!I ... uotlo n08 r.onHla, lui um limite ma. 
xlmo pilI''' 08 dhuellsu., .. dOli ellrhllboM 'lUI' 
nOH 1"lreee .. t'r de ~8 DIm para 0 nUllor 
dlmeosilo (dllloletro pilru a elreunrer(lnela · 
elxo nmlor purn 0 elip .. e). .: .. te IInllle e 
IDflt'xh'el, ou em eel·tos ('U,;08 pode ser 
olodilleado paru UDUI medldll superior ou 
lol"rlor? 

Oual a raziio do rl"ldez do .. ~8 DIm' 

- Nilo sei responder-Ibe. 0 assunto fo, 
estudado pelos servifos posta is. 

N6s, nos Servifos industria is, limitamo
rnos a respeitar 0 que esta determillado. 

- E II 11;0 do 00 limite de dlmenllilo eOlta 
o rormulo, 'I"e, em I>orlualll, ('om lIaelri ... 
sin." .. ' · ... rluriil~Ht se clrell"Mcrcl'c uo rir. 
clIlo C it ellp .. c (horlzontlll 011 , ·erUcal). 
I>orque nilo MC nlrlo de (oroullo? llIli lI;er I
mos, 1101' eXl'mplo, 0 qlllldrildo e 0 rectal ... 
aulo b"rmiluleo (CUJOH lud08 01,,10" e me· 
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nor noo tpnbam (rrandl'l dlreren~a de me
dido), por .. er ... m lormato .. que permUem 
tao boos e melbor ..... apololl pora a oe~iio 
de eorlmbor do que Oil ullado .. aetualmente. 

- JIIlgo poder apontar-lhe as segllill
tes razoes: 

t.n - Tradieiollalmellte, as mareas de 
dia slio redolldas; 

2.n - Uma marea redollda permite mais 
faeilmellte fazer a inlltili:::afiio postal dum 
selo sem a preilldiear filatelicamente. Par 
isso, alem da forma circular, temos adoptado 
a eliptica. E aquelas em que se tem ida 
para a forma poligonal- e algumas silo
apresentam uma disposifilo arredondatla; 

3.n - Ao eontrario do que afirma na 
sua pergllllta, as nossos fllllciollarios pre
ferem as mareas redolldas, par permitirem 
uma melhor e mais faeil aposifilo; 

4.n - A forma an'edondada permite, a 
nosso ver, lima apresentafilo estetica mais 
agradavel: 

S.n - Entendo que as form as reetangll
lares tlevem reservar-se para as flamlllas, 
ficalldo as redondas para as obliterafoes. 

Seria, talve:::, possivel encolltrar olltras 
ra:::oes. Mas estas silo ia sllficielltes para 
illsli/icar 11m procedimellto, cOllcedendo, m/lito 
emboi'a, qlle nilo eheguem para eOlwencer: 
uma opiniilo eOlltraria. 

Muitas outras perguntas podiam ser fei
tas. Contudo, nao ousamos abusar da am a
biJidade do nosso entrevistado, nao por lhe 
vislumbrarmos qualquer vestigio de enfado, 
mas por inferirmos nao ser justa para quem 
com tantn simpatia nos acolheu. 

Agradecendo reconhecidamente ao Enge
nheiro Manuel Gra~a, puscmos ponto final 
a esta entrevista com 0 nosso MUlTO 
OBRIGADO. 

PORTUGAL E UL TRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 

Selollsolados novol e usados - 50 % Delconto 

SERIES NOVAS - 40 % Desconto 

Para pagamento, Beeito selos usados em 
quantidade 

Pedir tabela de valoriza~io e condi~oes 
de TROCA 

SANCHO OSORIO 
Telelone a.08.5 

Apartado 1312 - LISBOA- I 

PORTUGAL 

ESTABELECIMENTOS 

RODRIGUES 
& 

RODRIGUES 
S. ". R. L. 

SEC90ES 

ALFAIATARIA 
SAPATARIA 
LANIF[CIOS 
ALGODOES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

Confacolo Indultrlal com I marci 

~a/ 
BDt .. da barracha CDm a. marca. IxclUlln. 

S. JOI-IN 
A R P A 0 
BACALI-IAU 
FABOR 

Desconlos IIOS s6cios do Clube Fila

telico de Porlugal: 15 % em 'azen

das, con'ec~i5es e obra 'eilll, e 10 0/ 0 

em lodo ° clIl~lIdo 
58, Rua Nova do Carvalho, 76 

Rua de S. Paulo, 55 

Telefs. 361170/8/9 LISBOA 

• 

• 
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A "11 Exposi~io Filatelica Luso· Brasileira" 

"LUBRAPEX.68" 
VAl REALIZAR-SE NO FUNCHAL 

Para anuncinr esta nota vel Exposi~ao, 
it qual 0 nosso Clube Filatelico de Portugal 
dara a sua mais ampla e entusiastica cola
b01'a~ao, 0 Sr. Dr. Frederico de Morais 
Sarmento, i1ustre juiz no Funchal, e Presi
dente do Clube Filatelico da Madeira, du
rante uma conferencia de Imprensa que, no 
passado dia 12, teve lugar no salao da 
biblioteca do S. N. I., proferiu a seguinte e 
notavel comunica~ao: 

.Antes de directamente abordar 0 assunto 
que me proponho expor-Ihes, eu quero di
rigir a V. Ex.'· tres palavras iniciais: a pri
meim de sauda~ao e agradecimento, a se
gunda de desculpa, e a ultima de justi
fica~ao. 

Na epoca vertiginosa que atravessamos, 
em que tudo e todos parecem dominados 
pela preocupa~ao de cada vez andar mais de
pressa, numa epoca em que sera considerada 
obsoleta amanha a maravilha dos avioes 
supers6nicos de ontem, epoca dominada pelo 
jacto e peln radio, assume cada vez maior 
importancia 0 papel dos 6rgaos de Infor
ma~ao. £ que nao pode ja esconder-se 
por muitas horas tudo quanto de relevante 
se passa no local porventura mais remoto 
do nosso pequeno globo. Por outro lado, 
e como consequenCia ainda da mesma psi
cose, da evolu~ao constante da tecnica, dum 
criar in cess ante de necessidades e ambi~oes 
que 0 homem, esse eterno- insatisfeito, a 
si mesmo constantemente se impoe, da com
plexidade cada vez maior da vida, em sum a, 
os factos sueedem-se e multiplicam-se num 
turbilhao e§pantoso de rapidez. Oaf que a 
fun~ao dos 6rgaos de Informa~ao - Imprensa, 
Radio, Televisao e Cinema - nao pode ja 
limitar-se a comunicar indiscriminadamente 
ou a esmo os factos que observam ou de 
que tern conhecimento, antes terao de co
me~ar por analisa-Ios, joeira-Ios, hierar
quiza-Ios. Ora e nesta fun~ao simultanea
mente de selec~ao, de critic a e de sintese, 
que poderemos distinguir a boa da rna 
informa~ao. Relatar com objectividade, cri-

ticar com independencia, seleccionar e hierar
quizar com isen~ao, s6 esta ao alcance dos 
que sabem - e querem. 

Pois constituindo esta objectividade no 
relato, esta independencia na critica, esta 
isen~ao no seleccionar e hierarquizar dos 
assuntos, 0 mais alto apanagio .dos 6rgaos 
portugueses de Informa~ao, que com nota 
muilo alta os distingue de muitos que pro
liferam pelo mundo, eu quero neste mo
mento render-Ihes 0 mais elevado pre ito 
da minha sincera homenagem, e gratidlio 
pol' terem vindo. 

E nao posso, por imperativo de cons
ciencia, deixar de tornar extensivas as pa
lavras que acabo de proferir, as minhas 
homenagens e os meus agradecimentos, aos 
ilustres representantes das agencias de infor
ma~ao estrangeiras, que tao bern tern sa
bido interpretnr 0 sentir portugues, e es
clareccl' 0 mundo acerca de verdades que 
l{l fora, pOl' vezes, procuram ocultar-se. 

Mas com a me sma sinceridade com que 
saudo tao lidimos represent antes dos 6rgiios 
de Informa~ao, eu tenho que penitcnciar-me 
pemnte V. Ex.'· pelo precioso tempo que 
Ihes estou roubando. Obscuro presidente 
dum modesto clube filatelico da provincia, 
com que direito ou a que titulo se arroja 
a pedir a comparencia dos representantes 
dos 6rgaos de Informa~ao, a quem 0 tempo 

Selos Naclonals e Estrangeiros 
Todas aa Dovld.de. tematicaa semprel veDd •• 
Atende lislas de fait •• de DESt'ORTO - ES. 
PACIAlS _ FAUNA - FLORES - PINTURA 

- RELIGIOSOS, etc. 

Sobrescrlto. I 0 OrA de Portulral e Ultramar 
aDtilos e recentes. Todo 0 material fU.lelico 
oempre A veuda Da 

OASA FILATELICA 
Alfredo Diu 

Calxa Postal, 18 LOURENCO MARQUES 
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BBLGICA 

4500 - Robert De Medts - 9, Avenue des 
Hannetons - W A TERMAEL - Fr. In. 
AI. Aerophiatelie uniquement plis de 
taus pais 90. 

4626 - Dr. Andre L. Camps -19, Rue Au 
dela de l'Eau - Cerfontaine - (A) 
T. C. Fr. Po. AI. FI. 1. 2. 13. 26. 
90. 93. 97. 

CHECOSLOVAQUIA 

4666 - Polak Oldrich - zalesmt X/3 039 -
Gottwaldov I - (A) In. AI. T. N. 
60. 3. FDC. View Cards. 90.96. 

EST ADOS UNIDOS DA AMBRICA 

3714 - Joseph D. Barreto - 215 Moore St.
Lowell - Mass. 01852 - T. N. U. 60. 
1. 2. 30. 

4168 - Manuel Jose Machado - 236 Alva
rado Way-Tracy-Calif6rnia 95376. 

4476 - Alfredo Fernandes Duque - 57 Me
morial Street - Manhasset - L. I. 
N. Y. 11030 - (M) T. C. N. 60. 1. 
2. 93. 

4693 - Thomas B. Quinn - 1570 So. Bundy 
Drive - Los Angeles, Calif. 90025-
In. C. 60. 1. 2. Especialista em 
geres e fiscais. 93. 94. 

INGLATERRA 

1045 - Andrew Johnston. M. P. S. - 376 Wat
son Street - Motherwel - Scotland. 

JUGOSLAVIA 

2104 - Dusan Cop, Prof-Ljubljana-Obriska 
ui. 2 - Slovenija - (M) Po. Fr. In. 
Es. It. AI. T. N. U. 1. 2. 5. 16. 28. 
60. 96. 

POLONlA 

4188 - Marek J. Zawadzki - Skrytka Pac
ztowa 203 - Kielec - T. N. In. pI. 
1. 2. 18. 60. 64. 80. 81. Sport, 
fauna, flora 90. 96. Minkus - Mem
ber AT A. SPA. AFDCS. 

4525 - Boryslaw Zalewski - ul. Zagorska 9, 
M. 27 - Kielce - In. Po. T. 60. 
N. 1. 2. 6. 8. 90. 

REPOBLICA CENTRO AFRICANA 

4773 - Pierre Dubois - Boite Postale 908-
Bangui - Fr. In. 60. Palses de Africa 
ao Sul do Sahara. 90. 

Exposi~6es realizadas 
ExposlOlo Fllate/fca em Pa~o 

de Arcos 
Inaugurada em 26 de Agosto, com a 

presen~a dc autoridades locais e publico 
em numero invulgar, encerrou-se a 2 de 
Setembro esta Exposi~ao, que se integrou 
nas v~rias manifesta~oes que comcmoraram 
o 46.0 aniversario do Clube Desportivo de 
Pn~o de Arcos. 

Esta mostra, que nao teve caracter com
petitivo, foi organizada pelos pr6prios par
ticipantes que eram as seguintes: 

Jose Ribeiro Duarte - Colec~oes de 
assunto: Desporto, Flora e Fauna. 

Ant6nio X. Oliveira - Portugal: se
ries e sobrescritos 1.0 dia. 

Vitor Manuel Faria - Tematica: 
o Autom6vel. Assunto: Borboletas. 

Dadas as limitac;oes de tempo em que 
foi realizada, e materiais, po de considerar-se 
como altamente promissora esta exposi~ao, 
revelando ' que ha seguramente capac ida de 
para rna is largos empreendimentos. 

Destacamos a born gosto que presidiu 
it disposiC;iio dos quadros, e outros elementos 
decorativos. As participaC;Qes reyelaram-se 
bastante homogeneas, se bern que ainda urn 
pouco incipientes, mas com largas possibi
lidades de melhorar. 

A cada urn dos participantes foi ofe
recida uma medalha de bronze prateada, 
como recordac;ao. 

Sabemos que naquela simpatica Vila 
reina grande entusiasmo, que se reflectira 
em futuras realizac;oes e iniciativas, que serao 
acarinhadas por aquela colectividade, como 
nos Coi garantido pelo seu Presidente. 

Expressamos calorosos cumprimentos aos 
organizadores e ao .Pac;o de Arcos». 

Selo. Naclooal. e Eltraogelrol - Novldad •• -
TemaUcos 

WIE~DIE 1t.~.8 D~.ATO 

Lllta de ofertal a pedldo 

A.NEVES 
Pronto do Jusfl~o. " 

' ".LA F .... lIeA DIE XI .... 

• 
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D U A S C R 

1'iario 
IV Expoli~io Filafalica da 
~rganil e II do Disfrifo 

Continuando os nossos comentarios cri
tic as a cad a uma das participa~oes da exce
lente exposi~ao epigrafada, tcmos hoje: 

Joao Baptista Gomes Maltez: Colec~iio 
muito moderna, a come~ar nos selos da 
Legiao, e em tiras plastic as, sabre as quais 
valera a penn repetir, para todos, que elas 
tem de ser cortadas muito cuidndosamente, 
com uma guilhotina ou com um cabo a 
que sc adapta uma lamina de barba, e 
a ajudn de simples regua de vidro, per
mitindo cortar as tiras com margem pe
quena, e igual a toda a volta, objectos 
que, em qualquer comerciante, custam cercn 
de vinte escudos... Alem de um quadro 
de selos, outro de sobrescritos de 1.0 din 
e comemorativos, igunlmente muito modcr
nos, a partir do centenario de D. Maria, e 
nao todos. 

Padre Jose da Costa Melo: Faltou, con
forme consta da acta. Gostaremos dc, na 
pr6xima, over evoluir em rela~iio as expo
si~oes antel'iores. E impoe-se (escrevemos 
sempre para lOdos!) que as expositores fal
tosos previnam, atempadamente, a entidade 
organizadora, a fim de poderem ser reti
rados dos cadlogos respectivos. 

Ant6nio Pires Fernalldes Mota: £ outro 
dos tres gran des de Arganil, dais classicos 
e urn tematico. 0 Mota e urn dos dais 
classicos, e tao semelhantes que, tendo eles 
obtido medalhas diferentes na ultima expo
si~ao filatelica no Funchal, houve quem nos 
escrevesse entao a prates tar, alegando serem 
tiradas uma da outra... a papel qulmico. 
Selos us ados ate D. Carlos, e novos deste 

6 N I C A S D 0 

6~ tiG()oa 
Comarca de 
de· Caiml"a 

em diante, em unidades, quadras e blocos 
maiores. Necessita de erros, ensaios e pro
vas. Boa apresentac;ao, e legendac;iio a ma
quina muito aceitavel, par cui dada. 

Jos6 Fernando Simoes Castanbeira Nu
nes: Doi5 quadros do Brasil, selos novas, e 
urn quadro de sobrescritos com carimbos 
brasileiros, comemorativos. Supomos tra
tar-se do mais jovem filatelista arganilense. 
E tambem supomos, caro Jose Fernando, 
que, se fosses melhor estudante, mais apli
cado, rucil te seria retirares cem au du
zentos escudos da mesada, para comprares 
selos brasileiros noY~s, em quadras, e, de
pais, conforme aqui escrevemos no domingo 
pass ado, referentemente a outro expositor, 
comec;ares a andar para a frente, a que 
em Filatelia significa comprar selos para 
tras. E com muito interesse, porque po
mas grandes esperanc;as nos selos do Brasil, 
onde as coleccionadores se multiplicam ... 

Ant6nio Inacio Alves Correia de Oli
veira: Urn quadro com a colecc;ao da 
E. F. T. A. Participac;ao muito moderna e 
muito pequena, de urn coleccionador que, 
parece-nos, ainda se nao encontrou. Urn 
quadro nao e nada, e dez folhas, nao 
enchendo 0 quadro, sao menos do que 

S!los de Portugal e Ultra mar. Es
trangeiros. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material fllateIico = 
BASTOS & CAMPOS. L.DA 
R. MARIA ANDRADE, 55-Te/ef.B3410B 

L1SBOA (PORTUGAL) 



10 BOLETIM DO CLUBE FILA'ttLICO DE PORTUGAL 

Fiiatelia Eugenio LLach, S. L. 
PONE A SU DlSPOSICIOI\' UlVA 
ORGANIZACION Y UNA EXPE
RIENClA DE 50 A NOS AL SER
VICIO DEL COLECCIONlSMO 

DE SELLaS 

Solicite el envio gratuito de nuestras ofertas quincenales. 

EN ELLAS ENCONTRARA DES DE EL BELLO MAs RARO HASTA LA SERlE RECIENTEMENTE 
APARECIDA CON NUMEROSAS REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
(FUNDADA EM 191}) 

AVENIDA DEL GENERALisSIMO, 489-BARCELONA I5 

ESP A N A 

nada, mormente nesta colec~ao de motivo, 
tratando-se, apenas, de seis paises... Le
gendas a mao, demasiadamente grandes, em 
contra-indicada tinta azul, e com tam bern 
contra-indicadas molduras a mao, a volta 
dos selos... Queremos ve-Io melhorado no 
pr6ximo ano, ate porque, entao, e que ... 
os barrilenses sao assim! 

Afinal, ainda hoje aqui nao cab em os 
restantes, pelo que concluiremos no pr6ximo 
domingo. 

v. c. 

Concluindo as nossas aprecla~oes a cada 
urn dos participantes da exposi!Jao argani
lense, temos que: 

Jose Marcelo Sanches Mendes Pinto: Es
tamos perante urn principiante, neto de urn 
querido amigo nosso, Presidente da Camara 
Municipal de Arganil, 0 Coronel Silva San
ches, e com urn apelido que muito 0 apro
xiroa de OUtrO querido amigo e eminente 

professor catedratico de Lisboa. Nao sabe
mos a sua ida de, mas principiante com cer
teza, pelo que duplamente a pedir conselhos 
amigos. Participa!Jao muito pequena, que 
j;l nem sequer e de admitir numa exposi~ao 
destas. Urn quadro nao e nada, menos ainda 
em tematicas, e muitissimo menos em duas 
tematicas : Fauna Antediluviana e Artesanato 
Chines. Deve aprofundar qualquer delas ou 
as duas, tomando como padrao a tematica 
de Carlos Gabriel Gon!Jalves, ja muito 
grande, mesmo com os senoes que aqui Ihe 
apontamos. Folhas de tamanho impr6prio, 
e sem legend as algumas. Sobre estes dois 
aspectos, pode ler 0 que escrevemos nas 
cr6nicas anteriores. 

Jllstino Ramiro Mateito dos Santos: Te
matica impropriamente denominada de vei
culos motorizados, quando apenas se trata 
de autom6veis. Dentro deste tern a, quatro 
quadro, colec~ao bern des envoI vida, com 
selos novos, varios ensaios de cor, algumas 
provas ae luxo e, sobretudo, fhlmulas. Me
rece ser des envoI vida, principalmente com 
sobrescritos selados e carimbados, provas, 
erros, etc. Legendas a mao, mas demasia
damentc grandes e carregadas. 
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LISTA DE s6cIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOC! - MIGUEDERLISTE - MEMBERS LIST -lISTE DE MEMBHES 

ALTERACOES - REINGRESSOS NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

4811 - Carlos Jorge dos Santos Costa - Rua 
Santo Ant6nio da Gl6ria, 84 - Lisboa 
- (P) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 
15. 16. 19. 20. 

4820 - Ant6nio Augusto Ferreira Leal e Cr6 
- Av. Conselheiro Ferreira Lobo, 11 
(Vivenda Rosa) - Caxias - T. C. N. 
Tematica agricultura. 

4900 - Sabino Gabriel - Rua Cais Ramos, 
34-r/c.-Esq.o - Amadora - (M) Fr. Es. 
Po. 8. 60.21. M6naco. Africa do 
Norte. 90. 

490B - Vasco Bandeira de Lima - Av. Fontes 
Pereira de Melo. 3-10.0-Esq.o - Lis
boa - (P) C. N. 60. 1. 2. 94. 

4944 - Comandante Jose Tunon Correia
Rua Sociedade Farmaceutica, 56-2.0-
Lishoa - (A) In. Fr. AI. Es. Fin
landes T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 

5004 - Alipio de Almeida Proen!Ja - Rua AI
feres Pinto Vidigal, 3-1.0-Esq.o - Se
[llbal - (P) Po. Fr. T. C. N. 60. 1. 
2. 94. 

ANGOLA 
4956 - Armando J. M. Coelho - C. T . Peu 

Peu - Vila Ro~adas - (M) T. C. N. U. 
selos de 30. e Zambia (especializadas) 
e Africa do SuI 1. 2. (Angola). Te
matica de mulheres 90. 91. 94. Po. 
Fr. In. Es. 

M09AMBIQUE 
3523 - Zacarias Gon~alves Regufe - Caixa 

Postal, 875 - Beira - (M) Po. Fr. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

4424 - Joaquim Trindade Ferreira - Av. Ge
neral Machado, 611-3.0-Flat 9 - Lou
ren!Jo Marques - (M) Po. Es. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 

4990 - Carlos Rodrigues Albarran - Caixa 
Postal, 34 - Mocimboa da Praia -
(M) Po. In. T. C. N. U. 60. 1. 2. 
Tematicos de fauna e barcos de 3. 
90. 94. 

BRASIL 

534 - Aziz Gabriel - R.ua Scuvero, 56 -
Caixa Postal, 15013 - Cambud (Sao 
Paulo) - (M) Po. Fr. In. Es. T. C. 
V. N. 3. 4. 60. 63. 90. 91. 93. 

2226 - A. Resende - Caixa Postal, 5 725 -
S. Paulo - Po. T. N. U. 60. 3. 90. 

4137 - Jose da Silva Fernandes - Rua Na
buco de Freitas, 62-ZC 14 - Rio de 
Janeiro (EG) - (M) Po. T. C. N. U. 
60. 3. 

4395 - Ernesto A. Schmidt - Caixa Pos
tal, 312 - ZCOO - Rio de Janeiro 
(Guanabara). 

4907 - Jorge Nakabayaski - Caixa Postal, 160 
- Osvaldo Cruz - S. Paulo. 

ARGENTINA 

47B9 - Joao Bento Guerreiro - Calle Jose 
Felix Uribum, 962 - Villa Progreso 
- San Martin (Buenos Aires) - (P) 
Po. Es. 60. 1. 2. 15. 

AUSTRALIA 

4657 - Virgilio da Silva Bernardo - Matra
ville Hostel Limited - Daunt Avenue 
- Matraville - N. S. W. 

CASA FI LATELICA 

J. ELL 
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS 

RUB dl Prltl, 184-2.o-Elq. - reillf. 323508 

LISBOA-2 



NOVA EMISsAo 
DA AGENCIA GERAL 

DA COROA 

BARBADOS 
CENTENARIO DA POLfCIA PORTUARIA 

Primeiro dia de circulacao, 9 de Outubro de 1967 

35 
CENTS 

BARBADOS 

ST. L UC I A 
NATAL 1967 

Primeiro dis de circulacao, 16 de Outubro de 1967 

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS 
DOS SEUS FORN_~CEDORES HABITUAIS 

1 
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Artllr Manuel Castanheira das Neves 
Silva: Grande (em tamanho) paruclpa~ao 
de Portugal Continental, tre quadros, UI
tramar, tres quadros, e sobrescritos come
morativos, urn quadro. Mas selos quase 
todos usa dos, e alguns dcfeituosos. Indis
pensavel remontagem com mais e melhorcs 
selos, e melhor apresenta~ao. A cabe~a, 
dua~ recomenda~oes fundamentais: Nem se 
devem colocar tantos selos em cada folha, 
que assim fie am horrorosamcnte carrega
das -, nem se devem colocar selos ta
pando outros selos, ou a~ legend3s. 

Jose Antunes Simoes: Cinco quadros 
com sobrescritos de 1.0 dia de Portugal, 
incluindo muitos que nao sao de 1.0 dia, 
mas comemorativos (duas especialidades di
fcrentes, que e preferivel nao serem mis
turadas, mas nunca com 0 titulo de, apenas, 
uma delas!) e da Grecia, e sobrescritos 
de 1.0 voo. Filatelista que expos pel a pri
meira vez, e com montagem feita 11 ul
tima da hora, ele necessita de cstudar em 
Ol'dem a aumentar, melhorar e remontar as 
suas colec~oes, separando-as, e legendando 
convenientemente as pe<;as respectivas: nem 
de menos, nem demais. Recomendamos-Ihe 
principalmente a de sobrescritos de 1..' voos, 

especialidade de grande e progressivo in
teresse. 

Chegados ao fim, podemos tirar, pelo 
menos, tres conclusoes. 

Primeira: grande preponder!l.ncia das co
lec96es c1a~sicas sobre as tematicas. 

Segtlnda: Na c1asse de competi<;ao, doze 
participa<;6es em folhas Torres, e duas em 
folhas impropriamente feitas pelos expo
sitores. 

Terceira: Tres excelentes participa<;oes, 
que esperamos ver ainda bastante melho
radas, outra que deu urn saito extraordinario, 
quatro ou cinco logo a seguir, e as res
tantes mais fmcas, com notada ausencia 
de algumas das exposi<;6es anteriores, por 
motivos militares ou de saude, e de todas 
as quais esperamos 0 mesmo que daquelas 
tres primeiras. 

De tais conclusoes, e Hcito tirar uma 
ultim~, ref erentemente 11 evolu~ao filatelica 
argamlense. Mas esta dava para uma cr6-
nica inteira. Pelo que prometemos escre
ve-Ia mais tarde, depois de aqui registarmos 
outros assuntos pendentes, alguns deles bas
tante atrasados. 

v. C. 

as aerofilatelistas portugueses devem znwar 

a sua pl'eparafiio para a 

IFA·68 
Exposz~iio Aerofi"latelica lnternacional 

e 8.° Congresso da F. I. S. A 

Viena, 30 de Maio a 4 de Junho de 1968 

COM/ssARIO PARA PORTUGAL 

CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 

Rua Pedro Ivo, 3-3.° EF 
LISBOA (5) 



12 BOLETIl\i DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL --------------------

Clube Filatelico de Portugal 

sIlssem6leia r;}eral Ordinaria 
Sob a presidencia do ilustre advogado 

Sr. Dr. Fernando Baptista da Silva, reuniu 
a Assembleia Geral do nosso Clube, para 
discussao e aprova~ao do relat6rio e das 
Contas da ger!ncia antedor, com 0 parecer 
do Conselho Fiscal, e eleiyao dos corpos 
gerentes para 1967. 

Antes e depois da ordem da noite, 
usaram da palavra varios dos presentes, 0 

pdmeiro dos quais, 0 Sr. Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, Presidente da Direc
yao cess ante, aludiu a vados problemas do 
Clube, e as doenyas de que aquele sofreu 
ultimamente, e das quais se encontra com
pletamente restabelecido. Falaram tambCm 
os Srs. Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, 
Dr. Fernando Baptista da Silva, etc. 

Antes do encerramento da Assembleia, 
aquele Presidente da Direc~ao cess ante pro
pos urn voto de sauda~ao e de agradeci
mento ao Sr. Dr. Fernando Baptista da 

Silva, scm duvida urn dos mais ilustres 
advogados portugueses, pela maneira equi
librada e criteriosa como acabara de dirlgir 
os trabalhos. E 0 Sr. Dr. Fernando Baptista 
da Silva, agradecendo as palavras do seu 
col ega, disse que ele 6 que tinha a fazer 
uma proposta: A de homenagem. e sauda~ao 
ao Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, Presidente 
da Direcyao cess ante, -entretanto ja reeleito, 
e bern assim ao Secretario-Geral, Sr. Jos6 
Rodrigo Dias Ferreira, pelo muito que tern 
feito para 0 engrandecimento e 0 prestigio 
do Clube Filatelico de Portugal. 

Ambos estas propostas foram aprovadas 
por aclamayao. 

o RELATORIO DA GERtiNCIA 
CESSANTE 

Aprovado por unanimidade, e como se
gue 0 relat6rio da gerencia de 1966: 

Lflelalorio e eonlas da C])irecr;fio 

GER~NCIA DE 1966 

Prezados Cons6cios: 

Estando preceituado que no fim de cad a 
ana social a Direcyao do Clube apresente 
urn relat6rio em que explique a sua aCyao, 
e onde se mencionem os acontecimentos 
mais importantes da vida fissociativa, eis 
que gostosamente vimos cumprir esse dever, 
submetendo-o a apreciayao dos prezados con
s6cios, e esperando que venha a ter a 
necessaria aprovayao. 

Para mais facil consulta e melhor expo
siyao, os varios assuntos sao tratados e 
registados em capitulos: 

ACTIVIDADE DIRECTlY A 
E ADMINISTRA TIVA 

A Direct;ao manteve a odentayao dada 
ao Clube pelas Ger!ncias anteriores, ja por 

ser essa a mais recomendavel, ja porque 
a maioria dos seus membros trans ita ram de 
outras gerencias. 

Procurou-sc resolver todos os problemas 
que surgiram, norte ados sempre pela defesa 
dos interesses do Clube e dos seus cons6cios. 

Lamentavelmente, logo de inicio, tive
mos de con tar com a perda de urn elemento 
de alta crave ira filatelica, e mais tarde 
com outro, com funyoes vitais dentro da 
Direcyao, e perdas essas que se reflectiram 
no andamento dos pelouros, 0 que nos 
obrigou a retardar alguns dos nossos tr3-
balhos. 

Disto nos penitenciamos, apresentando 
as nossas desculpas, e, apesar de termos 
chamado os suplentes, melhor nao se pode 
fazer. 

As dificultlades na ger!ncia de urn Clube 
como 0 nosso sao muito grandes, e algumas 

I 
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DETALHE DA RUBRICA «FUNDO SOCIAL,. 

Saldo existente em 31-12-1965 • 
Saldo apurado no exercfcio de 1966 

279$70 

30 .434$10 

Saldo que passa ao exerdcio seguinte 3°.7 13$80 

DEPOSITO A ORDEM: 

Montepio Geral 15$10 

DEVEDORES E CREDO RES : 
Justificado conforme Balancete Respectivo 

eorpos r;}erentes para 1967 
Tamb6m por unanimidade, foram apro

vados os corpos gerentes do nosso Clube 
para 1967, 05 quais ficaram assim cons
tituldos: 

ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente - Dr. Fernando Baptista da 
Silva; 

Vice-Presidente - Dr. Ant6nio de Al
meida Figueiredo; 

1.0 Secretario - Rolando Alvaro Men
donya; 

2.0 Secretario - Mario Rosario Casta
nheira Nunes. 

CONSELHO FISCAL: 

Electivo - Dr. Agostinho Joaquim Pires; 
Electivo - Dr. Jose Ferreira Gomes da 

Costa; 
Electivo - Dr. Jorge de Melo Vieira; 
SlIbstituto - Joao Luis de Medeiros; 
Slibstituto - Ernesto Patricio Franco. 

DIBECCXO: 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho; 
Coronel Francisco Roma Machado Car-

doso Salgado; 
Eng.o Emilio Cesar Monteiro de Al-

meida; 
Jose Manuel Castanheira da Silveira; 
Eng.o Fernando da Costa Valdez; 
Jose Baptista Barata; 
Mario Cust6dio Ferreira. 

Sem nos devermos antecipar ao que 
aqui sera noticiado nos pr6ximos nUmeros, 
podemos desde ja dar aos 005505 prezados 

cons6cios a certeza de pr6ximas, novas e 
importantes realizayoes, que substancialmente 
engrandecerao e valorizarao 0 Clube Fila
telico de Portugal e esta sua revista. 

Domingo. do Sacramento 
(Mercado filotelico de lisboa) 

Rua do Crucifixo1 26 
Telefone 324891 

L1SBOA 2 - Portugal 

• SELOS NACIONAIS 
E 

ESTRANGEIROS 

• ALBUNS 
E 

MATERIAL FILAr~LICO 

• Lleta de ofertaa em dl.trlbDI~Ao 

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRAN
GJIRO. CLASSICOS, 
S.,.RIES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
Consulte a casa 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.° de Dezembro 45-3.0 LISBOA 
Telefone 35852 



16 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL --------------------

EXIG1VEL: 

Devedores 0 Credores. 

V ALORES A REALIZAR: 

Quotiza~iIo (em cobran~a) . 
Boletim (anuncios) . . 

AMORTIZAc,;OES: 

Rendas caucionadas 
M6veis " utensilios 

SITUA<;AO 11QUIDA ACTIVA: 

FUQdo Associativo 

PASSIVO 

DETALHE DA CONTA DE 

(JONT41!1 

Quotas • 
Boletim. . . . . . . . • . . 
Percentagens, cobrall~as, gratific8~o,s e (jrdenados 
Donativos • . . . . . • . • • 
Material Filalelico 
Divenos. • • • 
Servi~o de Circula~iies 
Rendas do Casa (Sed e) 
Portes de correia. • • • • 
Telefone (Chamadas " mensalidades) 
Transportes diversos . 
Luz, agua, Iimpeza, etc.. . • 
Artigos de expediente 0 impressos 
Cambiais 
F. D. C.. • • • 
Contripui~oes " Impostos 
Repara~Oes.. •. 
Jornais, CaUlogos e Revistas . 
Selos 
Propaganda • 
Publica~oes. • 
Fundo de Fomento 

A MORTIZAc,;OES 

Amorti2'aGiIo de m6veis por deprecia_iIo 

Saldo do exerdcio quo so transfero para a rubrica 

FUNDO SOCIAL 

SOMA 

8. 61 5$10 
1.176$00 

1.350$00 
%1.186$10 

RESULTADOS 

DIi:8PF,S4 

ZI.033$00 
39. 66u$1o 

16.200$00 
8 593$10 
%.110$00 
1.033$40 
3.938$%0 
4. 60('$00 
1.060$4') 

1.860$50 
50 3$40 

1.490 $80 

2.5 11 $40 

95$00 

3.367$60 
109. 897$80 

30.434$10 

140 .33 1$90 

30 .7 13$80 

117. 639$%5 

BIi:(,EIT4 

2.728$30 

7. 000$00 

140 .33 1$90 

140 .33 1$90 

• 
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ultrapassam tudo 0 que e possivel imaginar. 
Contudo, e motivo de regozijo verificarmos 
que contando 0 Clube mais de duas dezenas 
de anos, ele continua a ser, de longe, 0 

maior e 0 mais importante que existe em 
Portugal, 0 que obriga a urn trabalho cons
tante e inesgotavel, que nao faoya quebrar 
esse orgulho, que tanto aflige alguns. 

No desejo de indicar como decorreu a 
actividade financeira do nosso Clube, mesmo 
atendendo ao elevado custo da vida, depois 
de postas em pratica uma serie de medidas 
restrictiva~, conseguimos reduzir praticamente 
a zero todos os defices, muitas das vezc~ 
traduzidos pOl' adiantamentos dos dircctores, 
para cobrirem despesas que tinham de ser 
pagas inadiavelmente. 

Temos 0 orgulho de entregarmos a 
uma nova Direcoyao urn Clube com lim 
pass ado !impo, e a vida administrativa sa. 

SOCIOS 

Apesar de actual mente os colecciona
dores portugueses disporem de outras asso
ciaoyoes e nucleos filatelicos, a mass a asso
ciativa do nosso Clube manteve-se quase 
inaltera vel. 

Th'emos a satisfa .. ao de vel' engrossar 
o numero de s6cios. 

Movimento de s6pios: 

Existentes em: 

1 Janeiro de 1966 
1 Janeiro de 1967 

1389 
1492 

Devemos chamar a atenoyao para que 
as mudanyas de residencias, desistencias de 
eoleccionar, dispersao pelos cIubes locais, 

sao as principais causas da massa associa
tiva nao tet· urn maior movimento ascen
siona!. 

SEDE 

A Direcoyao mostrou-se interessada em 
obter uma nova sede, e tanto assim que 
procurou conseguir donativos que Ihe per
mitissem tratar a fundo do assunto, pot'que 
a sua receita ordinaria nao Ihe permite 0 

desafogo necessario para areal' com maiores 
encargo< mensais. Exposioyoes verbais, en
trevistas e ate empenhos, nada resultaram. 

FREQU£NCIA DA SEDE 

A massa associativa, num Clube como 
o nosso, e muito flutuante. Nao se pode 
dizer que 0 numero de associados que fre
quentam a sede tenha decrescido. Os nu
mero~ estao sujeitos a altas e baixas. As 
possiveis causas dos decrescimentos ~ao: 
muitos colee cion adores nao se interessam 
peh vida associativa. A vida moderna criou 
uma variedade de meios de dispersao que 
leva os coleecionadores a pedir a sua de
missiio. 

Tambem atribuimos grande motivo, para 
tanto, :\ faIta de uma sede mais acessivel. 

DIA DO SELO 

Em 1966, voltamos a desempenhar 0 

cargo de Delegado da Federaoyao Portuguesa 
de Filatelia para 0 -Dia do Selo. , e 0 que 
rea!izamos e do conhecimento geral, atraves 
das publicayoes filateHcas. Os nossos tra
balho~ nao se limitaram exclusivamente a 
Lisboa, mas sim aos mais diversos locais 
e entidades, a quem demos explicaoyiies e 
auxilios. 

Se 0 briIho deste ana foi talvez lim 

Selos de Portugal e Ultramar 
Sobrescritos de 1.

0 dia (F. D. C. e Postais Maximos (C. M.) 
de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro) 

PREQARIOS EM OISTRIBUIc;:Ao 

BAHATA DAS NEVES 
Rua Trindade, S-I.a-D.to - Apartado 2690 - L1SBOA-2 
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pouco menor, deve-se ao facto de urn grande 
numero de' filatelistas estarem ausentes, no
meadamente na cLubrapcx> e no estran
geiro. 

Ainda dentro da rubrica, cabem os 
nossos sinceros agradecimentos aos Correios 
de Portugal, ja que as comemora~6es do 
cDia do Selo> nao poderiam realizar-se sem 
o seu valioso auxilio e colabora"ao. Iguais 
agradecimentos aos Correios do Ultramar, 
pelo dccidido apoio em continuar a utilizar 
marc as de dia comemorativas, ja tradicional· 
mente indispensaveis no dia da Filatelia 
Portuguesa. 

EXPOSI<;:OES FILATELICAS 

No desejo de prosseguir no desenvolvi
mento da Filatelia, continuamos a produzir 
excelentc trabalho no que diz respeito a 
exposi~6es fiJatelicas . 0 Clube pas em 
funcionamento nao s6 as de sua iniciativa, 
mas a muitas outras deu a melhor cola
bora"ao. 0 programa filatelico do nosso 
Clube foi totalmente realizado. 

Continuam03, portanto, com a aClfao for
mativa de novos valores para organizarem 
exposit;6es, tanto na Metrapole, como nas 
lIhas e Ultramar. Algumas exposi,,6es cstao 
ja a realizar-se sistematicamentc. Tal tra
balho, que necessariamente implica grande 
alargamento de servi"os, representa um es
for~o apreciavel, que na~ deve ser ignorado. 

BIBLIOTECA 

Durante 0 ano, deram entrada nume
rosas publica,,6es, catalogos e livros, mas 
continuamos amontoando tudo, por falta de 

Oasis Agencia 
"'dnllnllltro9iio de proprledodell
... Iu.urlll de e ... a .. eonl e .. em mo
bUla - Terreooll - ProjectoR - ~r~o

mentoll e to do .. 0" .... HuotO .. referen-
te ... proprledade .. 

Agente. dar Companhio. de Seguro. 

Fidelidade - Europea - Comercial 
Union Assurance C.o Ltd. 

ALA ESQUEROA 

Tel. 260432 - Parque Esloril- ESTORIL' 

HENRIQUE MANTERO 
eneontrl1-se sempre as ordens de lodos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILA TELICO 

Pra;a da Altgria, 58-a.G-A 
Telifone 328176 

LISBOA 

Selos chissicos * Modernos * Temll.licos 

COMPRA E VENDE 

urn voluntario bibliotecirio que, efectuadas 
todas as nossas tentativas, ainda nao apa
reteu. Fica aberta essa vaga a urn con
sado com tempo disponivel, dedicar,:ao e 
entusiasmo pelo assunto. 

SERVI<;:O DE CIRCULA<;:OES 

o nosso cServi"o de Circula~6es> , urn 
dos melhores servi"os que presta 0 nosso 
Clube, ja tern urn movimento razoavel. Es
tamos preparados para continuar com essa 
sec~ao, que tanto interesse tern dcspertado 
nos nossos cons6cios da provincia. Pensa
mos alargar a esfera de ac"ao ao Ultramar, 
mas, dada a complexidade do servi"o, tal 
ideia ainda tera de ser melhor estudada. 

Verifica-se que estamos sempre pro
curando aumentar tudo 0 que se refere a 
beneficios aos consacios, nao de curando, 
tamb6m, os resultados favor:l\'eis que os 
mesmos tragam para 0 Clube. 

CONCLUSOES 

A semelhan"a dos anos transactos, e 
ap6s tao resumida apresenta"ao da nossa 
actividade durante 0 ano de 1966, atraves 
do presente relatario, a Direc"ao tem a 
honra de propor a dignissima Assembleia 
o seguinte: 

1.0 - Que aproveis urn voto de agrade
cimento: 

Aos Coneios de Portugal, pelo decidido 
e valioso apoio prestado a Filatelia Por
tuguesa ; 

A Imprensa, Radio e Televisiio, peJa 
ampla e desinteressada colabora"ao que nos 
deram; 

Aos empregados que connosco colabo
raram, e a todos os qu_c mostr~ram, p..Qr 
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qualquer forma, 0 seu apre"o e desejo de 
auxilio ao nosso Clube. 

2.0 - Que aproveis urn voto de pesar 
pelos s6cios falecidos, ou seus familiares, 
durante 0 ano de 1966. 

3.0 - Que delegueis na Direc"ao a de
signa~ao de delegados ao Congre 0 da 
Federa"ao Portuguesa de Filatelia. 

Lisboa, 20 de Julho de 1967. 

CLUBE FILATBLICO DE PORTUGAL. 

A DIRECQ.lO, 

Dr. A. l. de Vasconcelos Carvalbo 
Coronel Francisco Cardoso Salgado 
ElIg.o Emilio CeSIII' Monteiro de Almeida 
Mario Rosario Castanbeira Nunes 
lose Manuel Castanbeira Silveira 
Eng.o Fernando da Costa Valdez. 

Pareeer do Conselho Fiscal 
Prezados Cons6cios: 

Durante 0 ano findo, acompanhamos as 
actividade& do Clube, e sempre tivemos a 

melhor colabora"ao da Direc~ao, para 0 
esclaredmento dos elementos contabilisticos 
e informat;6es sobre os mais importantes 
factos que ness a Gerencia se verificaram. 

o Relat6rio, 0 Balan"o e as Contas, 
que submetemos a voss a aprecia~ao, expri
mem a situa~ao estavel e muito honrosa 
do nos so Clube. 

Agradecendo as referencias que no Re
latario nos sao feitas, somos, pois de 

PARECER 

1.0 - Que aproveis 0 Relatario, Balan~o 
c Contas apresentados pela Direc"ao; 

2.0 - Que seja louvada pela dedica~ao 
que deu 'a~ Clube a Direc~ao do ana 
de 1966. 

Lisboa, 24 de Julho de 1967. 

o CONSELHO FISCAL, 
, 

Dr: Agostinbo loaqllim Pires 
Dr. lorge Melo Vieira 

, . 
Dr. lose Ferreira Gomes da Costa 
loao Luis de Medeiros 
Ernesto Patricio Franco. 

.sIls eontas 
Igualmente aprovadas por unanimidade, sao as seguintes as contas daquela gerencia: 

BALAN90 GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1968 

ACTIVO 
D1SPONtVEL : 

Caixa 
Der6sitos a Ordem 

VALORES A REALIZAR: 

Devedores e Credores. 
Quotiz81;iio 
Boletim (anuncios) 

BENS E USOS: 

M6veis e Ulensilios 

IMOBILlZA~OES FINANCEIRAS: 

Rendas ad ian tad as 
Colec~ao do Clube 

72 .478$10 
8. 61 5$70 
1.176$00 

1.350 $00 

1$00 

341$85 

I·:'St$"O 

. 117 .639.$~5 
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pouco menor, deve-se ao facto de urn grande 
numero de' filatelistas estarem ausentes, no
meadamente na cLubrapcx> e no estran
geiro. 
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tamos preparados para continuar com essa 
sec~ao, que tanto interesse tern dcspertado 
nos nossos cons6cios da provincia. Pensa
mos alargar a esfera de ac"ao ao Ultramar, 
mas, dada a complexidade do servi"o, tal 
ideia ainda tera de ser melhor estudada. 

Verifica-se que estamos sempre pro
curando aumentar tudo 0 que se refere a 
beneficios aos consacios, nao de curando, 
tamb6m, os resultados favor:l\'eis que os 
mesmos tragam para 0 Clube. 

CONCLUSOES 

A semelhan"a dos anos transactos, e 
ap6s tao resumida apresenta"ao da nossa 
actividade durante 0 ano de 1966, atraves 
do presente relatario, a Direc"ao tem a 
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o seguinte: 
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EXIG1VEL: 

Devedores 0 Credores. 

V ALORES A REALIZAR: 

Quotiza~iIo (em cobran~a) . 
Boletim (anuncios) . . 

AMORTIZAc,;OES: 

Rendas caucionadas 
M6veis " utensilios 

SITUA<;AO 11QUIDA ACTIVA: 

FUQdo Associativo 

PASSIVO 

DETALHE DA CONTA DE 

(JONT41!1 

Quotas • 
Boletim. . . . . . . . • . . 
Percentagens, cobrall~as, gratific8~o,s e (jrdenados 
Donativos • . . . . . • . • • 
Material Filalelico 
Divenos. • • • 
Servi~o de Circula~iies 
Rendas do Casa (Sed e) 
Portes de correia. • • • • 
Telefone (Chamadas " mensalidades) 
Transportes diversos . 
Luz, agua, Iimpeza, etc.. . • 
Artigos de expediente 0 impressos 
Cambiais 
F. D. C.. • • • 
Contripui~oes " Impostos 
Repara~Oes.. •. 
Jornais, CaUlogos e Revistas . 
Selos 
Propaganda • 
Publica~oes. • 
Fundo de Fomento 

A MORTIZAc,;OES 

Amorti2'aGiIo de m6veis por deprecia_iIo 

Saldo do exerdcio quo so transfero para a rubrica 

FUNDO SOCIAL 

SOMA 

8. 61 5$10 
1.176$00 

1.350$00 
%1.186$10 

RESULTADOS 

DIi:8PF,S4 

ZI.033$00 
39. 66u$1o 

16.200$00 
8 593$10 
%.110$00 
1.033$40 
3.938$%0 
4. 60('$00 
1.060$4') 

1.860$50 
50 3$40 

1.490 $80 

2.5 11 $40 

95$00 

3.367$60 
109. 897$80 

30.434$10 

140 .33 1$90 

30 .7 13$80 

117. 639$%5 

BIi:(,EIT4 

2.728$30 

7. 000$00 

140 .33 1$90 

140 .33 1$90 

• 
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ultrapassam tudo 0 que e possivel imaginar. 
Contudo, e motivo de regozijo verificarmos 
que contando 0 Clube mais de duas dezenas 
de anos, ele continua a ser, de longe, 0 

maior e 0 mais importante que existe em 
Portugal, 0 que obriga a urn trabalho cons
tante e inesgotavel, que nao faoya quebrar 
esse orgulho, que tanto aflige alguns. 

No desejo de indicar como decorreu a 
actividade financeira do nosso Clube, mesmo 
atendendo ao elevado custo da vida, depois 
de postas em pratica uma serie de medidas 
restrictiva~, conseguimos reduzir praticamente 
a zero todos os defices, muitas das vezc~ 
traduzidos pOl' adiantamentos dos dircctores, 
para cobrirem despesas que tinham de ser 
pagas inadiavelmente. 

Temos 0 orgulho de entregarmos a 
uma nova Direcoyao urn Clube com lim 
pass ado !impo, e a vida administrativa sa. 

SOCIOS 

Apesar de actual mente os colecciona
dores portugueses disporem de outras asso
ciaoyoes e nucleos filatelicos, a mass a asso
ciativa do nosso Clube manteve-se quase 
inaltera vel. 

Th'emos a satisfa .. ao de vel' engrossar 
o numero de s6cios. 

Movimento de s6pios: 

Existentes em: 

1 Janeiro de 1966 
1 Janeiro de 1967 

1389 
1492 

Devemos chamar a atenoyao para que 
as mudanyas de residencias, desistencias de 
eoleccionar, dispersao pelos cIubes locais, 

sao as principais causas da massa associa
tiva nao tet· urn maior movimento ascen
siona!. 

SEDE 

A Direcoyao mostrou-se interessada em 
obter uma nova sede, e tanto assim que 
procurou conseguir donativos que Ihe per
mitissem tratar a fundo do assunto, pot'que 
a sua receita ordinaria nao Ihe permite 0 

desafogo necessario para areal' com maiores 
encargo< mensais. Exposioyoes verbais, en
trevistas e ate empenhos, nada resultaram. 

FREQU£NCIA DA SEDE 

A massa associativa, num Clube como 
o nosso, e muito flutuante. Nao se pode 
dizer que 0 numero de associados que fre
quentam a sede tenha decrescido. Os nu
mero~ estao sujeitos a altas e baixas. As 
possiveis causas dos decrescimentos ~ao: 
muitos colee cion adores nao se interessam 
peh vida associativa. A vida moderna criou 
uma variedade de meios de dispersao que 
leva os coleecionadores a pedir a sua de
missiio. 

Tambem atribuimos grande motivo, para 
tanto, :\ faIta de uma sede mais acessivel. 

DIA DO SELO 

Em 1966, voltamos a desempenhar 0 

cargo de Delegado da Federaoyao Portuguesa 
de Filatelia para 0 -Dia do Selo. , e 0 que 
rea!izamos e do conhecimento geral, atraves 
das publicayoes filateHcas. Os nossos tra
balho~ nao se limitaram exclusivamente a 
Lisboa, mas sim aos mais diversos locais 
e entidades, a quem demos explicaoyiies e 
auxilios. 

Se 0 briIho deste ana foi talvez lim 

Selos de Portugal e Ultramar 
Sobrescritos de 1.

0 dia (F. D. C. e Postais Maximos (C. M.) 
de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro) 

PREQARIOS EM OISTRIBUIc;:Ao 

BAHATA DAS NEVES 
Rua Trindade, S-I.a-D.to - Apartado 2690 - L1SBOA-2 
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Clube Filatelico de Portugal 

sIlssem6leia r;}eral Ordinaria 
Sob a presidencia do ilustre advogado 

Sr. Dr. Fernando Baptista da Silva, reuniu 
a Assembleia Geral do nosso Clube, para 
discussao e aprova~ao do relat6rio e das 
Contas da ger!ncia antedor, com 0 parecer 
do Conselho Fiscal, e eleiyao dos corpos 
gerentes para 1967. 

Antes e depois da ordem da noite, 
usaram da palavra varios dos presentes, 0 

pdmeiro dos quais, 0 Sr. Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, Presidente da Direc
yao cess ante, aludiu a vados problemas do 
Clube, e as doenyas de que aquele sofreu 
ultimamente, e das quais se encontra com
pletamente restabelecido. Falaram tambCm 
os Srs. Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, 
Dr. Fernando Baptista da Silva, etc. 

Antes do encerramento da Assembleia, 
aquele Presidente da Direc~ao cess ante pro
pos urn voto de sauda~ao e de agradeci
mento ao Sr. Dr. Fernando Baptista da 

Silva, scm duvida urn dos mais ilustres 
advogados portugueses, pela maneira equi
librada e criteriosa como acabara de dirlgir 
os trabalhos. E 0 Sr. Dr. Fernando Baptista 
da Silva, agradecendo as palavras do seu 
col ega, disse que ele 6 que tinha a fazer 
uma proposta: A de homenagem. e sauda~ao 
ao Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, Presidente 
da Direcyao cess ante, -entretanto ja reeleito, 
e bern assim ao Secretario-Geral, Sr. Jos6 
Rodrigo Dias Ferreira, pelo muito que tern 
feito para 0 engrandecimento e 0 prestigio 
do Clube Filatelico de Portugal. 

Ambos estas propostas foram aprovadas 
por aclamayao. 

o RELATORIO DA GERtiNCIA 
CESSANTE 

Aprovado por unanimidade, e como se
gue 0 relat6rio da gerencia de 1966: 

Lflelalorio e eonlas da C])irecr;fio 

GER~NCIA DE 1966 

Prezados Cons6cios: 

Estando preceituado que no fim de cad a 
ana social a Direcyao do Clube apresente 
urn relat6rio em que explique a sua aCyao, 
e onde se mencionem os acontecimentos 
mais importantes da vida fissociativa, eis 
que gostosamente vimos cumprir esse dever, 
submetendo-o a apreciayao dos prezados con
s6cios, e esperando que venha a ter a 
necessaria aprovayao. 

Para mais facil consulta e melhor expo
siyao, os varios assuntos sao tratados e 
registados em capitulos: 

ACTIVIDADE DIRECTlY A 
E ADMINISTRA TIVA 

A Direct;ao manteve a odentayao dada 
ao Clube pelas Ger!ncias anteriores, ja por 

ser essa a mais recomendavel, ja porque 
a maioria dos seus membros trans ita ram de 
outras gerencias. 

Procurou-sc resolver todos os problemas 
que surgiram, norte ados sempre pela defesa 
dos interesses do Clube e dos seus cons6cios. 

Lamentavelmente, logo de inicio, tive
mos de con tar com a perda de urn elemento 
de alta crave ira filatelica, e mais tarde 
com outro, com funyoes vitais dentro da 
Direcyao, e perdas essas que se reflectiram 
no andamento dos pelouros, 0 que nos 
obrigou a retardar alguns dos nossos tr3-
balhos. 

Disto nos penitenciamos, apresentando 
as nossas desculpas, e, apesar de termos 
chamado os suplentes, melhor nao se pode 
fazer. 

As dificultlades na ger!ncia de urn Clube 
como 0 nosso sao muito grandes, e algumas 

I 
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DETALHE DA RUBRICA «FUNDO SOCIAL,. 

Saldo existente em 31-12-1965 • 
Saldo apurado no exercfcio de 1966 

279$70 

30 .434$10 

Saldo que passa ao exerdcio seguinte 3°.7 13$80 

DEPOSITO A ORDEM: 

Montepio Geral 15$10 

DEVEDORES E CREDO RES : 
Justificado conforme Balancete Respectivo 

eorpos r;}erentes para 1967 
Tamb6m por unanimidade, foram apro

vados os corpos gerentes do nosso Clube 
para 1967, 05 quais ficaram assim cons
tituldos: 

ASSEMBLEIA GERAL: 

Presidente - Dr. Fernando Baptista da 
Silva; 

Vice-Presidente - Dr. Ant6nio de Al
meida Figueiredo; 

1.0 Secretario - Rolando Alvaro Men
donya; 

2.0 Secretario - Mario Rosario Casta
nheira Nunes. 

CONSELHO FISCAL: 

Electivo - Dr. Agostinho Joaquim Pires; 
Electivo - Dr. Jose Ferreira Gomes da 

Costa; 
Electivo - Dr. Jorge de Melo Vieira; 
SlIbstituto - Joao Luis de Medeiros; 
Slibstituto - Ernesto Patricio Franco. 

DIBECCXO: 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho; 
Coronel Francisco Roma Machado Car-

doso Salgado; 
Eng.o Emilio Cesar Monteiro de Al-

meida; 
Jose Manuel Castanheira da Silveira; 
Eng.o Fernando da Costa Valdez; 
Jose Baptista Barata; 
Mario Cust6dio Ferreira. 

Sem nos devermos antecipar ao que 
aqui sera noticiado nos pr6ximos nUmeros, 
podemos desde ja dar aos 005505 prezados 

cons6cios a certeza de pr6ximas, novas e 
importantes realizayoes, que substancialmente 
engrandecerao e valorizarao 0 Clube Fila
telico de Portugal e esta sua revista. 

Domingo. do Sacramento 
(Mercado filotelico de lisboa) 

Rua do Crucifixo1 26 
Telefone 324891 

L1SBOA 2 - Portugal 

• SELOS NACIONAIS 
E 

ESTRANGEIROS 

• ALBUNS 
E 

MATERIAL FILAr~LICO 

• Lleta de ofertaa em dl.trlbDI~Ao 

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRAN
GJIRO. CLASSICOS, 
S.,.RIES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
Consulte a casa 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.° de Dezembro 45-3.0 LISBOA 
Telefone 35852 



NOVA EMISsAo 
DA AGENCIA GERAL 

DA COROA 

BARBADOS 
CENTENARIO DA POLfCIA PORTUARIA 

Primeiro dia de circulacao, 9 de Outubro de 1967 

35 
CENTS 

BARBADOS 

ST. L UC I A 
NATAL 1967 

Primeiro dis de circulacao, 16 de Outubro de 1967 

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS 
DOS SEUS FORN_~CEDORES HABITUAIS 

1 
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Artllr Manuel Castanheira das Neves 
Silva: Grande (em tamanho) paruclpa~ao 
de Portugal Continental, tre quadros, UI
tramar, tres quadros, e sobrescritos come
morativos, urn quadro. Mas selos quase 
todos usa dos, e alguns dcfeituosos. Indis
pensavel remontagem com mais e melhorcs 
selos, e melhor apresenta~ao. A cabe~a, 
dua~ recomenda~oes fundamentais: Nem se 
devem colocar tantos selos em cada folha, 
que assim fie am horrorosamcnte carrega
das -, nem se devem colocar selos ta
pando outros selos, ou a~ legend3s. 

Jose Antunes Simoes: Cinco quadros 
com sobrescritos de 1.0 dia de Portugal, 
incluindo muitos que nao sao de 1.0 dia, 
mas comemorativos (duas especialidades di
fcrentes, que e preferivel nao serem mis
turadas, mas nunca com 0 titulo de, apenas, 
uma delas!) e da Grecia, e sobrescritos 
de 1.0 voo. Filatelista que expos pel a pri
meira vez, e com montagem feita 11 ul
tima da hora, ele necessita de cstudar em 
Ol'dem a aumentar, melhorar e remontar as 
suas colec~oes, separando-as, e legendando 
convenientemente as pe<;as respectivas: nem 
de menos, nem demais. Recomendamos-Ihe 
principalmente a de sobrescritos de 1..' voos, 

especialidade de grande e progressivo in
teresse. 

Chegados ao fim, podemos tirar, pelo 
menos, tres conclusoes. 

Primeira: grande preponder!l.ncia das co
lec96es c1a~sicas sobre as tematicas. 

Segtlnda: Na c1asse de competi<;ao, doze 
participa<;6es em folhas Torres, e duas em 
folhas impropriamente feitas pelos expo
sitores. 

Terceira: Tres excelentes participa<;oes, 
que esperamos ver ainda bastante melho
radas, outra que deu urn saito extraordinario, 
quatro ou cinco logo a seguir, e as res
tantes mais fmcas, com notada ausencia 
de algumas das exposi<;6es anteriores, por 
motivos militares ou de saude, e de todas 
as quais esperamos 0 mesmo que daquelas 
tres primeiras. 

De tais conclusoes, e Hcito tirar uma 
ultim~, ref erentemente 11 evolu~ao filatelica 
argamlense. Mas esta dava para uma cr6-
nica inteira. Pelo que prometemos escre
ve-Ia mais tarde, depois de aqui registarmos 
outros assuntos pendentes, alguns deles bas
tante atrasados. 

v. C. 

as aerofilatelistas portugueses devem znwar 

a sua pl'eparafiio para a 

IFA·68 
Exposz~iio Aerofi"latelica lnternacional 

e 8.° Congresso da F. I. S. A 

Viena, 30 de Maio a 4 de Junho de 1968 

COM/ssARIO PARA PORTUGAL 

CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 

Rua Pedro Ivo, 3-3.° EF 
LISBOA (5) 
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Fiiatelia Eugenio LLach, S. L. 
PONE A SU DlSPOSICIOI\' UlVA 
ORGANIZACION Y UNA EXPE
RIENClA DE 50 A NOS AL SER
VICIO DEL COLECCIONlSMO 

DE SELLaS 

Solicite el envio gratuito de nuestras ofertas quincenales. 

EN ELLAS ENCONTRARA DES DE EL BELLO MAs RARO HASTA LA SERlE RECIENTEMENTE 
APARECIDA CON NUMEROSAS REPRODUCCIONES FOTOGRAFICAS 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
(FUNDADA EM 191}) 

AVENIDA DEL GENERALisSIMO, 489-BARCELONA I5 

ESP A N A 

nada, mormente nesta colec~ao de motivo, 
tratando-se, apenas, de seis paises... Le
gendas a mao, demasiadamente grandes, em 
contra-indicada tinta azul, e com tam bern 
contra-indicadas molduras a mao, a volta 
dos selos... Queremos ve-Io melhorado no 
pr6ximo ano, ate porque, entao, e que ... 
os barrilenses sao assim! 

Afinal, ainda hoje aqui nao cab em os 
restantes, pelo que concluiremos no pr6ximo 
domingo. 

v. c. 

Concluindo as nossas aprecla~oes a cada 
urn dos participantes da exposi!Jao argani
lense, temos que: 

Jose Marcelo Sanches Mendes Pinto: Es
tamos perante urn principiante, neto de urn 
querido amigo nosso, Presidente da Camara 
Municipal de Arganil, 0 Coronel Silva San
ches, e com urn apelido que muito 0 apro
xiroa de OUtrO querido amigo e eminente 

professor catedratico de Lisboa. Nao sabe
mos a sua ida de, mas principiante com cer
teza, pelo que duplamente a pedir conselhos 
amigos. Participa!Jao muito pequena, que 
j;l nem sequer e de admitir numa exposi~ao 
destas. Urn quadro nao e nada, menos ainda 
em tematicas, e muitissimo menos em duas 
tematicas : Fauna Antediluviana e Artesanato 
Chines. Deve aprofundar qualquer delas ou 
as duas, tomando como padrao a tematica 
de Carlos Gabriel Gon!Jalves, ja muito 
grande, mesmo com os senoes que aqui Ihe 
apontamos. Folhas de tamanho impr6prio, 
e sem legend as algumas. Sobre estes dois 
aspectos, pode ler 0 que escrevemos nas 
cr6nicas anteriores. 

Jllstino Ramiro Mateito dos Santos: Te
matica impropriamente denominada de vei
culos motorizados, quando apenas se trata 
de autom6veis. Dentro deste tern a, quatro 
quadro, colec~ao bern des envoI vida, com 
selos novos, varios ensaios de cor, algumas 
provas ae luxo e, sobretudo, fhlmulas. Me
rece ser des envoI vida, principalmente com 
sobrescritos selados e carimbados, provas, 
erros, etc. Legendas a mao, mas demasia
damentc grandes e carregadas. 
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LISTA DE s6cIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOC! - MIGUEDERLISTE - MEMBERS LIST -lISTE DE MEMBHES 

ALTERACOES - REINGRESSOS NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

4811 - Carlos Jorge dos Santos Costa - Rua 
Santo Ant6nio da Gl6ria, 84 - Lisboa 
- (P) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 
15. 16. 19. 20. 

4820 - Ant6nio Augusto Ferreira Leal e Cr6 
- Av. Conselheiro Ferreira Lobo, 11 
(Vivenda Rosa) - Caxias - T. C. N. 
Tematica agricultura. 

4900 - Sabino Gabriel - Rua Cais Ramos, 
34-r/c.-Esq.o - Amadora - (M) Fr. Es. 
Po. 8. 60.21. M6naco. Africa do 
Norte. 90. 

490B - Vasco Bandeira de Lima - Av. Fontes 
Pereira de Melo. 3-10.0-Esq.o - Lis
boa - (P) C. N. 60. 1. 2. 94. 

4944 - Comandante Jose Tunon Correia
Rua Sociedade Farmaceutica, 56-2.0-
Lishoa - (A) In. Fr. AI. Es. Fin
landes T. C. V. N. U. 60. 3. 90. 

5004 - Alipio de Almeida Proen!Ja - Rua AI
feres Pinto Vidigal, 3-1.0-Esq.o - Se
[llbal - (P) Po. Fr. T. C. N. 60. 1. 
2. 94. 

ANGOLA 
4956 - Armando J. M. Coelho - C. T . Peu 

Peu - Vila Ro~adas - (M) T. C. N. U. 
selos de 30. e Zambia (especializadas) 
e Africa do SuI 1. 2. (Angola). Te
matica de mulheres 90. 91. 94. Po. 
Fr. In. Es. 

M09AMBIQUE 
3523 - Zacarias Gon~alves Regufe - Caixa 

Postal, 875 - Beira - (M) Po. Fr. Es. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

4424 - Joaquim Trindade Ferreira - Av. Ge
neral Machado, 611-3.0-Flat 9 - Lou
ren!Jo Marques - (M) Po. Es. Fr. In. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 

4990 - Carlos Rodrigues Albarran - Caixa 
Postal, 34 - Mocimboa da Praia -
(M) Po. In. T. C. N. U. 60. 1. 2. 
Tematicos de fauna e barcos de 3. 
90. 94. 

BRASIL 

534 - Aziz Gabriel - R.ua Scuvero, 56 -
Caixa Postal, 15013 - Cambud (Sao 
Paulo) - (M) Po. Fr. In. Es. T. C. 
V. N. 3. 4. 60. 63. 90. 91. 93. 

2226 - A. Resende - Caixa Postal, 5 725 -
S. Paulo - Po. T. N. U. 60. 3. 90. 

4137 - Jose da Silva Fernandes - Rua Na
buco de Freitas, 62-ZC 14 - Rio de 
Janeiro (EG) - (M) Po. T. C. N. U. 
60. 3. 

4395 - Ernesto A. Schmidt - Caixa Pos
tal, 312 - ZCOO - Rio de Janeiro 
(Guanabara). 

4907 - Jorge Nakabayaski - Caixa Postal, 160 
- Osvaldo Cruz - S. Paulo. 

ARGENTINA 

47B9 - Joao Bento Guerreiro - Calle Jose 
Felix Uribum, 962 - Villa Progreso 
- San Martin (Buenos Aires) - (P) 
Po. Es. 60. 1. 2. 15. 

AUSTRALIA 

4657 - Virgilio da Silva Bernardo - Matra
ville Hostel Limited - Daunt Avenue 
- Matraville - N. S. W. 

CASA FI LATELICA 

J. ELL 
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS 

RUB dl Prltl, 184-2.o-Elq. - reillf. 323508 

LISBOA-2 
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BBLGICA 

4500 - Robert De Medts - 9, Avenue des 
Hannetons - W A TERMAEL - Fr. In. 
AI. Aerophiatelie uniquement plis de 
taus pais 90. 

4626 - Dr. Andre L. Camps -19, Rue Au 
dela de l'Eau - Cerfontaine - (A) 
T. C. Fr. Po. AI. FI. 1. 2. 13. 26. 
90. 93. 97. 

CHECOSLOVAQUIA 

4666 - Polak Oldrich - zalesmt X/3 039 -
Gottwaldov I - (A) In. AI. T. N. 
60. 3. FDC. View Cards. 90.96. 

EST ADOS UNIDOS DA AMBRICA 

3714 - Joseph D. Barreto - 215 Moore St.
Lowell - Mass. 01852 - T. N. U. 60. 
1. 2. 30. 

4168 - Manuel Jose Machado - 236 Alva
rado Way-Tracy-Calif6rnia 95376. 

4476 - Alfredo Fernandes Duque - 57 Me
morial Street - Manhasset - L. I. 
N. Y. 11030 - (M) T. C. N. 60. 1. 
2. 93. 

4693 - Thomas B. Quinn - 1570 So. Bundy 
Drive - Los Angeles, Calif. 90025-
In. C. 60. 1. 2. Especialista em 
geres e fiscais. 93. 94. 

INGLATERRA 

1045 - Andrew Johnston. M. P. S. - 376 Wat
son Street - Motherwel - Scotland. 

JUGOSLAVIA 

2104 - Dusan Cop, Prof-Ljubljana-Obriska 
ui. 2 - Slovenija - (M) Po. Fr. In. 
Es. It. AI. T. N. U. 1. 2. 5. 16. 28. 
60. 96. 

POLONlA 

4188 - Marek J. Zawadzki - Skrytka Pac
ztowa 203 - Kielec - T. N. In. pI. 
1. 2. 18. 60. 64. 80. 81. Sport, 
fauna, flora 90. 96. Minkus - Mem
ber AT A. SPA. AFDCS. 

4525 - Boryslaw Zalewski - ul. Zagorska 9, 
M. 27 - Kielce - In. Po. T. 60. 
N. 1. 2. 6. 8. 90. 

REPOBLICA CENTRO AFRICANA 

4773 - Pierre Dubois - Boite Postale 908-
Bangui - Fr. In. 60. Palses de Africa 
ao Sul do Sahara. 90. 

Exposi~6es realizadas 
ExposlOlo Fllate/fca em Pa~o 

de Arcos 
Inaugurada em 26 de Agosto, com a 

presen~a dc autoridades locais e publico 
em numero invulgar, encerrou-se a 2 de 
Setembro esta Exposi~ao, que se integrou 
nas v~rias manifesta~oes que comcmoraram 
o 46.0 aniversario do Clube Desportivo de 
Pn~o de Arcos. 

Esta mostra, que nao teve caracter com
petitivo, foi organizada pelos pr6prios par
ticipantes que eram as seguintes: 

Jose Ribeiro Duarte - Colec~oes de 
assunto: Desporto, Flora e Fauna. 

Ant6nio X. Oliveira - Portugal: se
ries e sobrescritos 1.0 dia. 

Vitor Manuel Faria - Tematica: 
o Autom6vel. Assunto: Borboletas. 

Dadas as limitac;oes de tempo em que 
foi realizada, e materiais, po de considerar-se 
como altamente promissora esta exposi~ao, 
revelando ' que ha seguramente capac ida de 
para rna is largos empreendimentos. 

Destacamos a born gosto que presidiu 
it disposiC;iio dos quadros, e outros elementos 
decorativos. As participaC;Qes reyelaram-se 
bastante homogeneas, se bern que ainda urn 
pouco incipientes, mas com largas possibi
lidades de melhorar. 

A cada urn dos participantes foi ofe
recida uma medalha de bronze prateada, 
como recordac;ao. 

Sabemos que naquela simpatica Vila 
reina grande entusiasmo, que se reflectira 
em futuras realizac;oes e iniciativas, que serao 
acarinhadas por aquela colectividade, como 
nos Coi garantido pelo seu Presidente. 

Expressamos calorosos cumprimentos aos 
organizadores e ao .Pac;o de Arcos». 

Selo. Naclooal. e Eltraogelrol - Novldad •• -
TemaUcos 

WIE~DIE 1t.~.8 D~.ATO 

Lllta de ofertal a pedldo 

A.NEVES 
Pronto do Jusfl~o. " 

' ".LA F .... lIeA DIE XI .... 

• 
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D U A S C R 

1'iario 
IV Expoli~io Filafalica da 
~rganil e II do Disfrifo 

Continuando os nossos comentarios cri
tic as a cad a uma das participa~oes da exce
lente exposi~ao epigrafada, tcmos hoje: 

Joao Baptista Gomes Maltez: Colec~iio 
muito moderna, a come~ar nos selos da 
Legiao, e em tiras plastic as, sabre as quais 
valera a penn repetir, para todos, que elas 
tem de ser cortadas muito cuidndosamente, 
com uma guilhotina ou com um cabo a 
que sc adapta uma lamina de barba, e 
a ajudn de simples regua de vidro, per
mitindo cortar as tiras com margem pe
quena, e igual a toda a volta, objectos 
que, em qualquer comerciante, custam cercn 
de vinte escudos... Alem de um quadro 
de selos, outro de sobrescritos de 1.0 din 
e comemorativos, igunlmente muito modcr
nos, a partir do centenario de D. Maria, e 
nao todos. 

Padre Jose da Costa Melo: Faltou, con
forme consta da acta. Gostaremos dc, na 
pr6xima, over evoluir em rela~iio as expo
si~oes antel'iores. E impoe-se (escrevemos 
sempre para lOdos!) que as expositores fal
tosos previnam, atempadamente, a entidade 
organizadora, a fim de poderem ser reti
rados dos cadlogos respectivos. 

Ant6nio Pires Fernalldes Mota: £ outro 
dos tres gran des de Arganil, dais classicos 
e urn tematico. 0 Mota e urn dos dais 
classicos, e tao semelhantes que, tendo eles 
obtido medalhas diferentes na ultima expo
si~ao filatelica no Funchal, houve quem nos 
escrevesse entao a prates tar, alegando serem 
tiradas uma da outra... a papel qulmico. 
Selos us ados ate D. Carlos, e novos deste 

6 N I C A S D 0 

6~ tiG()oa 
Comarca de 
de· Caiml"a 

em diante, em unidades, quadras e blocos 
maiores. Necessita de erros, ensaios e pro
vas. Boa apresentac;ao, e legendac;iio a ma
quina muito aceitavel, par cui dada. 

Jos6 Fernando Simoes Castanbeira Nu
nes: Doi5 quadros do Brasil, selos novas, e 
urn quadro de sobrescritos com carimbos 
brasileiros, comemorativos. Supomos tra
tar-se do mais jovem filatelista arganilense. 
E tambem supomos, caro Jose Fernando, 
que, se fosses melhor estudante, mais apli
cado, rucil te seria retirares cem au du
zentos escudos da mesada, para comprares 
selos brasileiros noY~s, em quadras, e, de
pais, conforme aqui escrevemos no domingo 
pass ado, referentemente a outro expositor, 
comec;ares a andar para a frente, a que 
em Filatelia significa comprar selos para 
tras. E com muito interesse, porque po
mas grandes esperanc;as nos selos do Brasil, 
onde as coleccionadores se multiplicam ... 

Ant6nio Inacio Alves Correia de Oli
veira: Urn quadro com a colecc;ao da 
E. F. T. A. Participac;ao muito moderna e 
muito pequena, de urn coleccionador que, 
parece-nos, ainda se nao encontrou. Urn 
quadro nao e nada, e dez folhas, nao 
enchendo 0 quadro, sao menos do que 

S!los de Portugal e Ultra mar. Es
trangeiros. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material fllateIico = 
BASTOS & CAMPOS. L.DA 
R. MARIA ANDRADE, 55-Te/ef.B3410B 

L1SBOA (PORTUGAL) 
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nor noo tpnbam (rrandl'l dlreren~a de me
dido), por .. er ... m lormato .. que permUem 
tao boos e melbor ..... apololl pora a oe~iio 
de eorlmbor do que Oil ullado .. aetualmente. 

- JIIlgo poder apontar-lhe as segllill
tes razoes: 

t.n - Tradieiollalmellte, as mareas de 
dia slio redolldas; 

2.n - Uma marea redollda permite mais 
faeilmellte fazer a inlltili:::afiio postal dum 
selo sem a preilldiear filatelicamente. Par 
isso, alem da forma circular, temos adoptado 
a eliptica. E aquelas em que se tem ida 
para a forma poligonal- e algumas silo
apresentam uma disposifilo arredondatla; 

3.n - Ao eontrario do que afirma na 
sua pergllllta, as nossos fllllciollarios pre
ferem as mareas redolldas, par permitirem 
uma melhor e mais faeil aposifilo; 

4.n - A forma an'edondada permite, a 
nosso ver, lima apresentafilo estetica mais 
agradavel: 

S.n - Entendo que as form as reetangll
lares tlevem reservar-se para as flamlllas, 
ficalldo as redondas para as obliterafoes. 

Seria, talve:::, possivel encolltrar olltras 
ra:::oes. Mas estas silo ia sllficielltes para 
illsli/icar 11m procedimellto, cOllcedendo, m/lito 
emboi'a, qlle nilo eheguem para eOlwencer: 
uma opiniilo eOlltraria. 

Muitas outras perguntas podiam ser fei
tas. Contudo, nao ousamos abusar da am a
biJidade do nosso entrevistado, nao por lhe 
vislumbrarmos qualquer vestigio de enfado, 
mas por inferirmos nao ser justa para quem 
com tantn simpatia nos acolheu. 

Agradecendo reconhecidamente ao Enge
nheiro Manuel Gra~a, puscmos ponto final 
a esta entrevista com 0 nosso MUlTO 
OBRIGADO. 

PORTUGAL E UL TRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 

Selollsolados novol e usados - 50 % Delconto 

SERIES NOVAS - 40 % Desconto 

Para pagamento, Beeito selos usados em 
quantidade 

Pedir tabela de valoriza~io e condi~oes 
de TROCA 

SANCHO OSORIO 
Telelone a.08.5 

Apartado 1312 - LISBOA- I 

PORTUGAL 

ESTABELECIMENTOS 

RODRIGUES 
& 

RODRIGUES 
S. ". R. L. 

SEC90ES 

ALFAIATARIA 
SAPATARIA 
LANIF[CIOS 
ALGODOES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

Confacolo Indultrlal com I marci 

~a/ 
BDt .. da barracha CDm a. marca. IxclUlln. 

S. JOI-IN 
A R P A 0 
BACALI-IAU 
FABOR 

Desconlos IIOS s6cios do Clube Fila

telico de Porlugal: 15 % em 'azen

das, con'ec~i5es e obra 'eilll, e 10 0/ 0 

em lodo ° clIl~lIdo 
58, Rua Nova do Carvalho, 76 

Rua de S. Paulo, 55 

Telefs. 361170/8/9 LISBOA 

• 

• 
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A "11 Exposi~io Filatelica Luso· Brasileira" 

"LUBRAPEX.68" 
VAl REALIZAR-SE NO FUNCHAL 

Para anuncinr esta nota vel Exposi~ao, 
it qual 0 nosso Clube Filatelico de Portugal 
dara a sua mais ampla e entusiastica cola
b01'a~ao, 0 Sr. Dr. Frederico de Morais 
Sarmento, i1ustre juiz no Funchal, e Presi
dente do Clube Filatelico da Madeira, du
rante uma conferencia de Imprensa que, no 
passado dia 12, teve lugar no salao da 
biblioteca do S. N. I., proferiu a seguinte e 
notavel comunica~ao: 

.Antes de directamente abordar 0 assunto 
que me proponho expor-Ihes, eu quero di
rigir a V. Ex.'· tres palavras iniciais: a pri
meim de sauda~ao e agradecimento, a se
gunda de desculpa, e a ultima de justi
fica~ao. 

Na epoca vertiginosa que atravessamos, 
em que tudo e todos parecem dominados 
pela preocupa~ao de cada vez andar mais de
pressa, numa epoca em que sera considerada 
obsoleta amanha a maravilha dos avioes 
supers6nicos de ontem, epoca dominada pelo 
jacto e peln radio, assume cada vez maior 
importancia 0 papel dos 6rgaos de Infor
ma~ao. £ que nao pode ja esconder-se 
por muitas horas tudo quanto de relevante 
se passa no local porventura mais remoto 
do nosso pequeno globo. Por outro lado, 
e como consequenCia ainda da mesma psi
cose, da evolu~ao constante da tecnica, dum 
criar in cess ante de necessidades e ambi~oes 
que 0 homem, esse eterno- insatisfeito, a 
si mesmo constantemente se impoe, da com
plexidade cada vez maior da vida, em sum a, 
os factos sueedem-se e multiplicam-se num 
turbilhao e§pantoso de rapidez. Oaf que a 
fun~ao dos 6rgaos de Informa~ao - Imprensa, 
Radio, Televisao e Cinema - nao pode ja 
limitar-se a comunicar indiscriminadamente 
ou a esmo os factos que observam ou de 
que tern conhecimento, antes terao de co
me~ar por analisa-Ios, joeira-Ios, hierar
quiza-Ios. Ora e nesta fun~ao simultanea
mente de selec~ao, de critic a e de sintese, 
que poderemos distinguir a boa da rna 
informa~ao. Relatar com objectividade, cri-

ticar com independencia, seleccionar e hierar
quizar com isen~ao, s6 esta ao alcance dos 
que sabem - e querem. 

Pois constituindo esta objectividade no 
relato, esta independencia na critica, esta 
isen~ao no seleccionar e hierarquizar dos 
assuntos, 0 mais alto apanagio .dos 6rgaos 
portugueses de Informa~ao, que com nota 
muilo alta os distingue de muitos que pro
liferam pelo mundo, eu quero neste mo
mento render-Ihes 0 mais elevado pre ito 
da minha sincera homenagem, e gratidlio 
pol' terem vindo. 

E nao posso, por imperativo de cons
ciencia, deixar de tornar extensivas as pa
lavras que acabo de proferir, as minhas 
homenagens e os meus agradecimentos, aos 
ilustres representantes das agencias de infor
ma~ao estrangeiras, que tao bern tern sa
bido interpretnr 0 sentir portugues, e es
clareccl' 0 mundo acerca de verdades que 
l{l fora, pOl' vezes, procuram ocultar-se. 

Mas com a me sma sinceridade com que 
saudo tao lidimos represent antes dos 6rgiios 
de Informa~ao, eu tenho que penitcnciar-me 
pemnte V. Ex.'· pelo precioso tempo que 
Ihes estou roubando. Obscuro presidente 
dum modesto clube filatelico da provincia, 
com que direito ou a que titulo se arroja 
a pedir a comparencia dos representantes 
dos 6rgaos de Informa~ao, a quem 0 tempo 

Selos Naclonals e Estrangeiros 
Todas aa Dovld.de. tematicaa semprel veDd •• 
Atende lislas de fait •• de DESt'ORTO - ES. 
PACIAlS _ FAUNA - FLORES - PINTURA 

- RELIGIOSOS, etc. 

Sobrescrlto. I 0 OrA de Portulral e Ultramar 
aDtilos e recentes. Todo 0 material fU.lelico 
oempre A veuda Da 

OASA FILATELICA 
Alfredo Diu 

Calxa Postal, 18 LOURENCO MARQUES 
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escasseia para os multiplos e complexos 
problemas que os assoberbam? 

Pois aqui esta a explica~ao de tamanha 
ousadia. 

:£ que, sendo embora obscur~ 0 presi
dente e modesto 0 Clube Filatelico que 
representa, e nacional. verdadeiramente na
cional, 0 empreendimento que vai levar a 
cabo - a VI Exposi~ao FilateIica Nacional. 
E se estc facto constituiria, s6 por si, jus
tifica~ao bastante para este encontro que 
sobremaneira me honra, urn outro de bern 
maior transcendencia se the vern acrescentar: 
e que, coincidindo com a aludida exposi~ao 
nacional, e fundindo-se com eIa, vai rea
Iizar-se a II Exposi~ao FilateIica Luso
-Brasileira - cLubrapex 1968. - plena mente 
integrado no alto espirito que preside a 
Comunidade Luso-Brasileira. 

Acontecimento notave! na cultura dos 
do is paises irmaos, bern justifica 0 precioso 
tempo por V. Ex." dispendido, assim como 
o pedido que solenemente quero fazer-vos 
de que, com 0 maior interesse e carinho, 
nos acompanhem na intensa campanha de 
divulga~ao e incitamento que se impoe, para 
que 0 certame que vai realizar-se se revista 
de caracteristicas verdadeiramente bi-nacio
nais, nao s6 no seu senti do, como na sua 
consecu~ao plena. 

• • • 
ja vai, feliz mente, longe 0 tempo em 

que os fiIate!istas eram olhados com des
dem, quase com desprezo; com comisera~ao 
mesmo, com urn sorriso misto de com
preensao e de d6 com que se contemplam 
aqueles seres hurnanos desprotegidos da 

TROCO 
Por cada 1.000 selos vlllgares (D. Dinis, 
Caravel as, Franco, etc, mesmo todos 
iguais) dou: 

200 lila I lIa RIlIII., China, Pallinll, 
Bulairll, Ram6nl., Chaca,lav6qul., atc. 

(auaca mala do que 5 Igaals) 

Nola: S.ndo do UlIrllll,ar Portugues dou a 
dob,o (,,00) 

AREND LEVENS- VVIEDAU 

Malnzer Land8tr. 310/11 
6 FIIAHKFURT/MAI" ALIA""HA aCID. 

Sciclo D.' 36. do C. F. P. 

«Carimbos de datos completas 
_ DO ::::::: 

Correio de Portugal .1853-1880). 
»A .11Toal~ DO BRO. A. QUBDBS DB J4AOALHAES 

A VENDA NOS 

SERVICOS CULTURAlS DOS C. T. T. 
Rua Sin" d. Cord.s, 9 -Z.' 

LIS BOA-I 

sorte e porta do res de alguma tara ou de
ficiencia mental. Ultrapassada est:l tam
bern a epoca em que a Filatelia era en
carada como urn vulgar passatempo a seme
Ihan~a de qualquer outro. ja esta hoje 
generalizado 0 conceito de que a Filatelia 
e muito mais do que isso. 

£ que 0 verdadeiro fiIatelista nao pode 
limitar-se a colar os selos so seu album. 
Antes tern de proceder a urn minucioso 
estudo do metodo de impressao, das tintas 
e do papel, da filigrana. e do denteado, 
procural' nesse pequenino rectangulo de pa
pel policromado erros e defeitos, precis a 
saber a razao determinante da sua emissao, 
conhecer a hist6ria do motivo nele repro
duzido, estudar e classificar a sua oblite
ra~ao. E se se trata de urn coleccionador 
tematico, tera ainda que debru~ar-se horas, 
dias, meses, porventura anos, no estudo 
ciendfico e minucioso do tema a que se 
dedicou. E assim ele tera, necessariamente, 
de adquirir conhecimentos profundos, ou de
senvolver os que porventura ja tenha, sobre 
ciencias ou hist6ria, sobre geografia ou 
folclore, sobre religiao ou arte. Daqui re
sulta que 0 fiIatelista sera sempre urn 
homem culto. 

Daqui resulta que a Filatelia agu~a 0 

engenho e 0 espirito, disciplina 0 metodo, 
incita ao estudo. 

Daqui resulta, consequentemente, que a 
moderna Filatelia deve ser considerada uma 
ciencia, ou, se quiserem, uma arte. 

E tanto assim que a sua pratica e 0 

seu en sino se vem desenvolvendo cada vez 
mais nas escolas. Tanto is to e verda de, 
que 0 Governo Portugu~s 0 reconheceu ja 
oficialmente, a quando da realiza~ao do 
Primeiro Congresso Nacional de Filatelia 
em Aveiro, que deveria ser solenemente 
aberto por Sua Ex.a 0 Ministro da Educa~ao 
Nacional, que a ultima hora se viu im
possibilitado de comparecer, mas se fez re
presentar, e que teve na sua sec~ao de 

• 

• 

• 
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reram para os componentes da ultima que 
se constituiu. 

Presentemente, nao ba Comissao, e nao 
se promoveu oporturiamente a sua recons
tituifao. Digo porqud. 

Uma das concZl/soes do Primeiro Con
gresso Nacional de Filatelia,referia-se exacta
mente Ii constituifao e atribuiflies da Co
missao. 

Sua EX.B 0 Ministro prometeu dar segt/i
mento ao assunto. 

Ora, valera a pena todo 0 trabalbo 
de constituir uma Comissao, para aver 
dismlvida logo que se promlllgllem as alte
raflies aD Estatuto do Selo, sobre as quais 
trabalhamos? 

Julgo qlle este interregno nao afectara 
os problemas da filatelia, pois, aleln do mais, 
continuamos a contar com a assistencia da 
Secfilo Executiva, da qual !azem parte dois 
membros-natos da Comissao. 

A s obllteraclles 
- Em reloeilo il~ obllterat'ue .. coou'nlO· 

roHva8, bo quem sc prant';le - ate Jo 0 
... 1010S rcuo em letru de rorolll-de que 
olallmus ouo lIilo anuncladaH pelos ()TT, 
manteodo.sc DO malH completo IlDonlmnto, 
... .. .. odo openll.. OCllliloolllo11'ole dt'seo. 
berla u Sllil exl .. tehlela, qlll1D'a8 vezell de
pols de ct'8Sl1r D 8UO UI.o .. l~iio. 

... correHpoodt'r 11 relllldl1de, qllnl u ru
zao de,"'u unonlolill ? 

- A falta de anuncio dessas obliterafoes 
s6 pode ser deuida a um de dois factoreJ': 

a) Lapso do servifo em distribllir esses 
anzlncios: que me lembre, s6 t/ma ve:: su
cedeu. e btl muitos anos; 

b) Falta de tempo: mt/itas vezes as 
obliterafoes silo-nos pedidas Ii ultima bora, 
mal bat'endo tempo para desenhar e !abricar 
os carimbos. 

Nestes casos, nilo nos ~ posslvel dis
tribllir os aludidos alluncios, mas providen
ciamos no sentido de serem al1lmciados na 
imprensa, radio e televisilo. 

Se tais providencias nao reSllltam, creia 
qUB nilo ~ nossa a culpa. 

Esclarecido, portanto, mais urn facto, 
pelo qual se v~ nao caberem aos C. T. T. 
culpas de tais lapsos. 56 deve desejar-se 
que as organiza~oes requerentes dos ca
rimbos 0 fa~am atempadamente, a fim de 

A. GAMA REIS 
(MR. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA 0 AS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Mlmber of Parlugul.. RET A I L E R S 
Chlmbor af Cammlroe 

4 - B - RUB dl Elcala Pallt6cnlca - 8 - 10 
Teldan. 32 58 58 

Telegrama.: ISOLANTES 
LISBON-PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

AMERICAN EXPRESS CREDIT CARDS HaNDURED HERE 

obviar cste inconveniente de que elas pr6-
prias sao prejudicadas. 

No decorrer da convel'sa, foi, inclusiva
mente, focado 0 recente pedido, feito pelo 
telefone, dum carimbo, tres dias antes da
queic em que deveria ser aposto •.. 

- 1!!I ... uotlo n08 r.onHla, lui um limite ma. 
xlmo pilI''' 08 dhuellsu., .. dOli ellrhllboM 'lUI' 
nOH 1"lreee .. t'r de ~8 DIm para 0 nUllor 
dlmeosilo (dllloletro pilru a elreunrer(lnela · 
elxo nmlor purn 0 elip .. e). .: .. te IInllle e 
IDflt'xh'el, ou em eel·tos ('U,;08 pode ser 
olodilleado paru UDUI medldll superior ou 
lol"rlor? 

Oual a raziio do rl"ldez do .. ~8 DIm' 

- Nilo sei responder-Ibe. 0 assunto fo, 
estudado pelos servifos posta is. 

N6s, nos Servifos industria is, limitamo
rnos a respeitar 0 que esta determillado. 

- E II 11;0 do 00 limite de dlmenllilo eOlta 
o rormulo, 'I"e, em I>orlualll, ('om lIaelri ... 
sin." .. ' · ... rluriil~Ht se clrell"Mcrcl'c uo rir. 
clIlo C it ellp .. c (horlzontlll 011 , ·erUcal). 
I>orque nilo MC nlrlo de (oroullo? llIli lI;er I
mos, 1101' eXl'mplo, 0 qlllldrildo e 0 rectal ... 
aulo b"rmiluleo (CUJOH lud08 01,,10" e me· 
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o plano e feito a partir das illlimeras 

sllf!,estoes que recebemos, selecciollando-se as 
qlle nos parecem de maiO!' impOl·t/mci{1 e 
interesse, tendo em conta 0 condicionalisl1lo 
qlle indiqllei na resposta anterior, e a cir
c lmstanoia de nao qllerermos -- all podermos 
-- Illtrapassar as 7 Oil S elllissoes allIwis. 

Devo esclarecer qlle esta escolba esfel 
slliciltl ti sQ//~ao de Slla Ex.' 0 Ministl'D, 
medial/te 1MI'ecer da COlllissiio Filatelica l\'a
cional. 

Rm geral, 0 plano fica estabelecido em 
meados do ano anterior, ell/bora sllTeito tl 
mod ifica~ocs qlle as cil'cunstancias veil bam 
fl imp or, como, par exemplo, a sllperve
niencia d'lm facto de extraordilulria pro
iec~ao politica ou espiritllal, desde qlle baia 
tempo para preparar a respectiva elllissao. 

Seria, pois, poss/vel allullciar aos 6rgaos 
da informafao 11m plano das emi.rsoes, com 
caractel' merameute orientador, mas com () 
perigo das cr/ticas que nos se";am dirigidas, 
sempl'e qlll' ele fosse alterado, como talltas 
L'c:::es sllcede. 

- (:ompreendemoll perfeUamenCe a ra-
1100 de tal atUudl.', " na rea II dade e de pon
dl.'rar tal facto. Mall nelllla eonformldade, 
('OM "'S DIE"'IO"'8 RIESIER"''''S, ou, expll
quemo-nos alnda melbor, S ... ,."'O Q II ... L
QIlIER 1II0Tn'O IMPRIEVISTO, noo nOli po
derla dar 0 Sr, DlrecCor uma IdeJa do que 
edR planeado para 0 proximo ano? 

A extrema amabilidade do nos~o inter
locutor levou-o a confial'-no~ elll 1.a IIIfio : 

-- Hstiio fa pre vistas as segllintes cmissoc.l': 

-- Dedicadf/ aBe n t 0 dc G6is 
(a talhe-doce) 

-- EUROPA-68 
-- OBRA DAS MAES PEDA ED['-

CAt;::AO NACIONAD 
-- ORGANIZAt;::AO MUNDIAL DE 

SAODE 
-- Dedicada ti Madeira, elll I'elt/~iio 

com a Dllbrapex I I 
-- CENT E N ARlO DO NASCI-

MENTO DE VIANA DA 
MOTTA. 

Embora receosos de abus:u' da boa \'on
tade do nosso ilustre entrevistado, pOI' sen
tirmos que da sua parte nao havia qualquer 
especie de enfado, continuamos: 

- ... Comissao F II a' e II c a ~uclonal, 
crlada para elevar e defender .. FllaCella 

Portuaues .. , Cem EF .. :VTIV .... UEi\TE exer
chlo aetlva e reaularouente Cod .. s ou pelo 
menOIl .. Iaumas dos fun~iies pnr .. que fol 
("rlada? Quais? 

-- A Comissao Filatelica Naciollal tem 
cfectivamellie exercid() uma ac~iio n1lli/o fit ii, 
prH/() que igl/OI'ada pelo mill/do' filatelico. 

Para evitar 1I/al-el/telldidos, tenbo qlle 
esclarecer qlle a Comissao lliio B 11m 6rga(J 
deliberativo. 

Discute e aprecia os divers(Js asslll/los, 
mas as suas COl/elllsoes 011 pareceres eslao 
SII;"ilas ti bomologa~ao do Ministro , 

Pode djzer-se qlle a Comissao tem to
ctldo em todos os asslllltos pel·til/elltcs tis 
emissoes de selos, desde a qualltidade de 
emissoes a lallfar em cada {/IIO, apreciafiio 
dos alvitres recolbidos, slla escolba e CO/l

seqllellte aprovafao dos planas, taxas, aspec
tos d c ordem tecllic{1 e artistica, etc. 

A SIIa pergllllta del-me op(Jrlllllitiat/e de 
prestaI' lima ill/ol'/lWfao qllc itl1go de vida 
(WS lilatelistas. 

Como e sabido, 0 mal/dato dos lIlembros 
dt! Cml1issao B de dois alIOS, qlle fa decor-

~I'=::::::::::::::::::::::::::::::::::=~;. 

A 
CENTRAL 
DA 
BAllA 
6PTIMO~ SERVI<;O DE 

RESTAURANTE 
PASTELARIA FINA 

I 

SALA DE CHA 

AMBIENTE SELECCIONADO 
Reconhecida oficialmente de 

Utilidade T uristica 

94, RUA AUR~A, 98 
Tels.: 320280/326674 

LISBOA-2 
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encel'l'amento a presens:a muito honro a da 
Sua EX,n 0 Ministro das Comunicar;oes. 

Ma~ a Filatclia con~titui :linda urn pre
cio~o auxiliar do desenvolvimento ~ 1'1'0-
paganda turf tica dos povos. E de tal 
modo isso tern sido compreendido, que em 
varios paf~e~ se tern feito emi%6c~ de ~elo~ 
denominadas .Emissoes Turistica~. , 

Numa epoca em que tudo se tenta para 
incremental' a vinda de visitantes e ~ lran
geiro~ , quando em muitos paise, a maior 
fonte de divisas e obtida atrave~ da~ rc
ceita~ provcnientes do turismo, quando se 

dispendem somas consideraveis com a pro
paganda turbtica, que melhor forma de 
pt'opaganda do que urn pais dm' a conheccr 
ao mundo, au'aves dos se105, 0 ~cus mo
Jltlniento~ e as sua~ pai sagens, os seus 
centros de diversao c 0 ~eu folclore, tudo 
aquilo, em wma, que se pretende ~cja co
nhecido? 

Ma~ nao e ~ 6 att'aves dos selo~ que a 
Filatclia contribui ou pode contt'ibuir pal'a 
a propaganda turi~tica de urn povo ou de 
uma rcgi ao. 

E~t :i a de~envol\'cr-~e cada \ ' CZ mais 
o h:ibito das cxpo~i~6e~ filatelica ~ , Que.r 
~ e t!'atc de exposi<;6es dc cal'actet' local 
ou regional, de :imbito nacional ou dc ca-

Emissio de selos para a Provincia de Angola 
Para serem postos em circula~ao, na 

Provincia d~ Angola, 0 Ministerio do UI
tramar mandou emitir 30 milhoes de ~elo<; 

de Moul'a, e impt'cs~os entre 10 a 12 corc~, 
na~ dimcnsoe <; de 35 X 25,2 milimetro~, serao 
po, to, it venda, em todo 0 territorio na-

,, \:,,01 " 

. ...)" 

(l '0 
.~ 

hI 
\:-.. c (1\ \ 

Emiss60 Ordens Honorfficas Portuguesas 

postai~ diqribuido~ pcla~ taxa~ de $50, 1$00, 
1$50, 2$00, 2$50, 3$00, 4$00, 5$00, 10$00 
e 20$00, tendo pOl' motivo~ a~ orden; hono
rifica~ portuguesas. 

Os rcferidos ~c1os, desenhados pOl' Jose 

cional, no dia 31 do corrente, data em que, 
pelo<; C. T. T. de Luanda, set'iio aposto <;, 
na<; corrcspondencias que para esse fim ali 
forem apresentada<;, dois carimbos e~peciai ~, 
dif'erentes, de .Primeiro Dia de Circula~ao •. 
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racteri~ticas internacionais, proliferam a 
cxpo~i'i'iies pOl' esse mundo alem. 0 filn
tclistn de hoje est:! a adquirir, cad a vez 
mais, tambem, 0 habito de expor. Ora, 
~c con~iderarmos que 0 filatelista de nivcl 
medio e, em regra, pelo menos, homem 
de I'ecur~os med io~ , e que 0 filatelista de 
alto nivel tern de ~er, necelosariamente, pessoa 
eica, e aliarmos. 0 h:ibito c gosto de expor 
com 0 habito c desejo de "iajar, que tam
hem 'c vai fil'mando cada vez mais, fol'
"o~o e conduir que a~ expo i"oes filatelica~ 
contrinuem neces ariamente para 0 incre
mento do turismo. 

Ma, h:i urn outro a' pecto da Frlntdm, 
porventura 0 mai~ impol'tante de todos, que 
~e impiie ~eja abordado - 0 das rela"iies 
humanas. 

No mundo desvairado em quc vivemo\ , 
no qual parcce campearem 0 6dio e a 
injustir;a, em que nom ens movidos pOl' in
teres loe, inconfcss:ive i ~ par'cccm empenhado~ 
numa luta dc exwrminio, numa ansin insana 
de dClotrui"iio, ~urge a Filatelia como urn 
oasis no deserto dos espiritos conturbado~ 
e do sentimentos revoltos. E e maravi
lhaso observ;u' como se estabelccem rela"iies 
de com preen sao, se estreitam la'i'os de afecto 
entre homens das mai:; divergentes ideologias 
politicas, rcligiosas ou etnieas, De tal modo, 
que nao hesito em exterioriz;u' a minha 
conviq:ao profunda de que havel'ia mai 
paz na terra 5e todo~ os homens f O~5em 
filateli~tas , , . 

Mas se is to e a~sim no que concerne 
a dcsconhecido, I: estranho~, 0 que dizer 
da Filatelia quanto ao c!>treital' de la"os 
entre conhecidos, amigos ou irmaos? 

Nao cahe aqui explanar ou exaltar 0 

~entido dessa realidade maravilhosa que e 

F. Castel-Branco & Filho 
LIMITAOA 

Apartado n.o 44 T,I,fon8 22020 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series temliticas de todo 
o Mundo. Selos elrissicos de Portugal 

e Ultramar 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLEC~OES 

C~/~ada do Carma, 25-S/L.E 

LIS BOA - Te/efone 35207 

a Comunidade Luso-Brasileira. Outros mais 
capazes e autori7.ados 0 tern feito, e de 
mi modo que cle vivl: dentro de n6s, faz 
parte de n6s. Quantos portugueses poderao 
,lfoitamente dize,' que na grande Patria Irma 
nao ha sangue do ~eu sangue, earne da 
~ua carne ? Quantos nao tcrao urn ante pas
~ado que no imenso Brasil viveu, mourejou, 
~ofreu, lutou, contribuiu, em suma, para 
construir com 0 seu SUOI', as suas lagrimas, 
porventura 0 seu sangue, essa Patria imen~a 
de que tanto no~ orgulhamos, e, num futuro 
qui~ ~i bern pr6ximo, ~era urn do~ maiores c 
mai, pr6speros pab es do mundo? 

Poi~ e no amhito e dentro do ~entido 
da Comunidade Luso-Brasileira que a pro
xima exposi"iio vai realizar-se, como ~e
queneia da primeira - a .Lubrapex 1966. 
cfectuada em Dezembro do passado ano no 
Rio de Janeiro, c que tao assinalado exilO 
onteve, 

Ma~ porque a .Lubl'apex 1968. no 
Funchal? 

Reorganizado 0 Clune Filatelico da Ma
deira, ap6~ quinze ano~ de inactividade, 
em 1963, logo se pensou em levar a cabo 
uma exposi"ao filatelica nacional. Para tal, 
impunha-se, porem, a efectiva"iio de expo
~ i .. oes de nivel mais mode~to e restrilO, em 
t'~cala asccn~iona!. E alo ~ im realizou- e uma, 
de camcter pUl'amente local, em 1964, a 
de 1965 teve nivel insula,', com a pal'tici
pa'i'ao dos vizinhos arquipelagos dos A"ore 
e de Canarias, e finalmente a de 1966 teve 
ja ambito nacional, e efectuou- ~e com 0 

objectivo de servil' de ensaio geral, diga
mos assim, da projectada VI Exposi'1ao FI
latelica Naciona!. TodllS e~ta~ exposi'i'oc, 
foram integradas nas mundialmente famosa 
Festa~ do Fim do Ano da Madeira, e 
~ubsidiada~ peln Junta GCl'al do Di~trito 
Aut6nomo do Funchal, Camru'a Municipal 
do Funchal e Delegas:ao de Turismo da 
Madeira, 

Dado 0 exito rctumbante desta~ cxpo
~ir;oe5, quer no plano puramcnte filatelico, 
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Mas repare: as selos destinam-se, antes 
de mais, a sdtis/azer neeessidades do correio. 

Ora ninguem pode ael/sar-nos de termos 
emitido Illna taxa qlle /lila eorresponda a 
essas /lecessidades, quer dizer, que nilo tellba 
eabimellto no tari/ario do correio. NlI7lca 
emitimos lima taxa qlle noo sirua para nada. 

o impo;'tallte e qlle aquele ualor da 
sedl' nao uellha a ser preiudicado COlli a 
indl/soo dessas ta;ws altas, tonralldo-o abu
sivo, ou demasiadamente olleroso. 

Pela resposta que dei a primeira pal'le 
da slla pergllllta, parece-lIIe ter demonstrado 
qlle tal 1100 sucede. 

Nao podemos, peswalmentc, deixar de 
e~tar inteiramente de acordo com 0 nosso 
ilustrc entrevistado, 

Somente. sabemos que em muita~ e~ta
"iies dos C. T. T, faltam inumeras taxas de 
~cJo~ eomemorativos, podendo apena~ ser 
fornccido~ os da serie base. Fomos escla
recidos de que is to se deve quase sempre 
ao sistem a legal de fornecimento de selo~ 
a grande maioria das esta'i'0es do correio, 
que e feito pOl' intermedio das Tesourarias 
de Finan"as, as quais nao tern preocupa'i'iies 
de ordem filat6Hea, 

Nas esta"oes directamcntc abastecidas, 
a venda dos selos das emissiies extraordi
narias , prefere, obrigatoriamente, ados da 
emissao ordinaria, 

As cores alteradas 

- Multo .e tem dUo e e.el'lto .obl'e 0 
premeote ca.o do •• elo. eom a. core. nlo· 
dlncud •• pOI' pl'oee •• olll quimleo •. 

Dado que tahell nem .empre .e 'enba 
loeado 0 nllpee&o cereo da que.tAo, mau 
al'ado D tlotll que C!orre", .ub.l.te alada a 
eoolu.ao em m"ltOIl, el'qllun(o out·l'o. uao 
eooeordnn. eom 0 rumo dado e 0 epUoaro 
.10 a •• unto. 

Po del'. derlolr 0 81'. En ... Hanael Gra~a 
a po.l~ilo da. clllcra.. orlelal. .obl'e 0 
a •• uoto' 

Nao se fez esperar a ua rcsposta, pre
ci~a c desassombrada : 

- De facto, correll III II ita tillta, geroll-se 
cOII/lIsao e chegaram a pedir~se prouidellcias 
aos Correias. Mas lIingllem liDS disse qllais 
dcvessem ser, 

Repare-se que os selos em qllestoo eram 
selos bons, fabricados 1Ia Casa da Moeda, e 
t'elldidos aos nossos postigos, 

Qllem os adquirill tinha todD 0 direito 
de fazer deles a qlle quisesse: deseorll-Ios, 
alterar-lhes a serrilba, cortar-lbes 11m canto, 

Os Correios s6 teriam que agir se 0 

alltor os utilizasse para franqllear corres
pondtmcia (aUnea a) do art. 36,0 do Esta
/lItO do Selo). 

Qllanto ao resto., , lJa alguem que se 
va queixar a Policia de qlle 11m cigano 
[he vendell 11m b'4rro velho como se fosse 
iouem i"mento? 

Porqlle, repito, as selos em qllestoo lIao 
silo, a mell vel', falsificados mas, apenas, 
deteriorados, 

E nilo sendo falsificados, 7Iao ha Illgar 
{I aplicafiio da comillafiio da lei (alfnea a) 
do art, 37. 0 do meSlno Estatllto) . 

A Iscolha e planeJamento das 

emlssrias 

- Multo. Clolcccloaadorell prc'eadem 
que o. trma. e a •• 'lato. cllcolbldo. para 
o. 00 ... 0 •• elo •• eJam dnqaele. mal. aal
l'cr.almeote coleccloolldo .. , de mol de D 
terem malor PI'OCUI'D loteroacloaal, daa. 
do-Ibe. amll coa.equea,e yal.orllla~iio, 

Qual a yo •• a opluliio .obl'e 0 a •• uo'o·f 

- Os temos e assulltos qlle podem ser 
oblecto das nossas emissaes estiio clara,.. 
mente delimitados 110 qlle dispoe a Estatllto 
do Selo (art, 7,0) : 

HHomellagear persOllalidades, comemorar 
/actos 011 /azer propaganda de moliuos de 
elevado illteresse moral, espiritual all na
cional . , 

P()r aqlli se ue qlle IIOS e uedado a t.'a
tamento de temas como esses a qlle flllgo' 
qllerer referir-se, 

Qllanto Ii millha opinioo pessoal, que 
1100 fUlldamellto para nilo tomar muito 
extellsa esta resposta, ela B de inteira con
cordtincia com a disposifao legal qlle nos 
rege. 

- A. eml •• CJes I'crereate. It cad" ano 
.uo, cel'tameat .. , planeRda. com aatece. 
deoelu. Quando \' 

NAo lIel'R po •• iyel anuuelal' nOli oraoos 
de IDrormn~ilo 0 plaoo tot·al do. eml •• ue. 
uo prluclplo de euda aao, embora eyldea. 
'emeute .uJello a modlflen~CJe. \' 

- 0 plalleamento das emissoes de cada 
allo constitlli 11m problema muito com

, plicado, 

SIlGUE -
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['cmos, todavia, deixar' paSSl\r a ocasiiio, 
ccrtos de interpretar 0 sentiI' de toda a 
nossa massa associativa, sem apresentarmo!> 
ao Sr. Director os melhorcs cumprimento~ 
e agradccimentos pOl' mcdida de tao largo 
alcance, e que, estamos certos, influid. sa
lutarmente no desenvolvimento da Filatelia 
Nacional. 

Os valoras facials das Emlsslias 
- guelsamose olauos flla&ells'all de ser 

exagerado a facial de olaomas ('mlssiJes, 
oDeraDdo demoslodameDte a bollia. Befe
remose especlalmeDte aos selos de 6650 e 
8600, exlsteDtes em multos dos series ('ml
tldos DOS iil&lmos onos, lameotaDdo a 1I0a 
freqo@nela e preferlodo faelal .. ma" balo 
xos. gue DOS dis a !!Jr. I':n •• ,.belro sabre 
este assuDto' 

....,.. III/go ill/llndadl/s essas qlleixas. 
Sei que nos meios /ilatelicos i1ltemacio

nais 0 nosso Pais e considerado como dos 
que 1100 .exploram. os lilatelistas, chegmldo 
(/ ser apo1ltado como exemplo a segllil'. 

B veia: 110 periodo de 1960 a 1966 li
zemos uma media de sete emissoes alii/a is. 
Pode alguem aehar este IIIlmero exagerado? 

o pre~o mtitlio do serie de cada emissiIo, 
em refere1lcia 00 mesmo per/odo, 'oi de 
7$69,6, devendo ter-se em conta qlle lIesla 
media inlluiram emissoes de prefo de serie 
1Iitidamente mais alto. 

Re/iro-me as do Cenlentirio da Morle 
do Infante D. Hellrique, Eselltismo e Ciel,
Ii.<tas, qlle foram, respectivamente, de 30$00, 
14$20 e 15$80. 

Depois destas, aparecem aillda as em is
soes de Gil Vicente, Ponte sabre 0 Teio 
e Estaleiros de Us boa, cuias series tiveram 
as pre~os de 10$20, 10$80 e 11$60, respec
tivamente. 

R.eslllnilldo: 
Nas 49 emissoes feitas lias Illtimos sete 

anos, apenas seis tiveram pre~os sl/Periores 
(1 10$00, e so IIIna superior a 20$00. 

Em fac e do qlle lica dilo, acha que 
esses Ii/ate/islas se potlem iustamente queixar 
de que Ibe.l· ollC'ramos demasiadamell/e /I 

bolsa? 
Olliro molit'o cle qlleixa, apreselltado 

lIa pergullta, e a que respeita aos se/os 
com taxas altas. 

BII sei qllais soo, tallto para comer
ciallles como para filatelislas, os inco1lve
lIiel!/es da existellcil/ dessas laxas. 

A SEVERA 
aUA DlS _Avils. 51-57 • T • I • f. 34006 

BAI~~O ALTO • L1S10A • PORTUGAL 

RESTAURANTE TiPICD 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD." A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 

• 
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quer no aspccto ~ocial, c creio que como 
premio it actividade filatelica desenvolvida, 
foi 0 Clube Filatelico da Madeira, a que 
tenho a hom'a de presidir, convidado pelo 
il\1~tre Presidentc da Fedel'a~ao Portuguesa 
de Filatelia, Prof. Dr. Carlos Trincao, a 
realizar a II Expo!>i~ao Luso-Brasileira
a .Lubrapcx 1968 •. 

E pos!>o acrcscentar que a este convitc 
nao fOI e!>tranho 0 proprio condicionalismo 
local da Ilha da Madeira. 

Com cfeito, nao e por acaso que a ma
ravilhosa I1ha e mundialmcnte conhecida 
como Perola do Atlantico. 

Dotada de urn dima maraviJhoso, dima 
de eterna primavera, de paisagens de be
leza incomparavel, de contrastes verdadei
ramentc impression antes, onde as for<;:a~ in
domitab da natureza se conjugaram para 
colocar mansoc~ paradisiacas ao lado de 
abismos de grandiosidade dan testa, bern se 
compreende que esta ten'a de maravilha, 
de encanto e fascina~ao, fosse procurada 
para repouso do corpo e deleite do espirito, 
por gentes de longinquas terra~, quando 0 

mundo ainda mal balbuciava a palavrn 
turismo. 

E pot'que 0 turismo nasceu, pode di
zer-se, na encantadora Perola do Atlantico, 
h:i jn muitas e muitas dezenas de anos, 
bern cedo tambem aprendeu a sua gente a 
diHcil arte de receber. 

E assim, aliada a maravilha da natureza 
ao fidalgo acolhimento das suas gentes, 
esta terra portuguesa bern indicada estaria 
para pela vez primeira receber a ilustre c 
numerosa embaixada fHatelica do pais irmao. 

A cresce ainda a circunstancia de scr a 
Madeira uma das regiocs de Portugal que 
maior contributo da a emigra<;:ao para 0 

Brasil, emigra<;:ao que se vern processando 
desde os mais remotos tempos. Muitos ma
deirenses tambem hi sofreram e lutaram, 
muitos hi derramaram 0 seu ,generoso san
gue, como Joao Fernandes Vieira, glorioso 
libcrtador de Pernambuco. 

.. ... .. 
Or~\\mentada em muitas centena, de 

milhares de escudos,. a cfcctiva~ao de te 
notavcl ccrtame s6 po de tornar-se realidade 
merce de valiosissimo subsidio financciro a 
conceder pela Administra<;:ao-Geral dos Cor
reio~, Telegrafos e Telefones, que tambem 
gentilmente accdeu a emitir uma ~erie de 
selo!> inteiramente dedicada 11 Madeira, c 
cujn prirneiro din de c i rcula~ao coincidini 

NOVOS SELOS 

PORTUGUESES 
PORTUGAL 

Emissiio comemoraiz'va Estabeleci
mento da area do Comercio 

Livre - EFTA 

Os ~e1o~, cujo dc~cnho c da autoria 
do pintoI' Lui~ Fil ipe de Oliveira, tern ab 
dimensoes de 34,5 X 23,9 mm, compreendendo 
a serrilha, com dcnteado de 13,5. 

1.00 i 
PDRTUCAL i 

J 

o~ trabalhos de impres ao foram exe
cutado .. , em off-set, pela Ca~a da Moeda. 

o plano de emi~sao e 0 ~eguintc : 

1S00 tiragem de 10000000 
3$50 1 000 000 
4$30 1 000 000 

Foi marcada a data de 24 de Outubro 
de 1967 para 0 1." diu de circula~iio . 

com a inauguralfiio da Exposi<;:ao, em p1'in
dpio~ de Setembro do ano proximo. E, em
hora saiba que yOU feri!' a sua modestia, 
nao fkaria de bern com a minha consciencia 
!>e nao mencionasse 0 nome de urn homem 
que, nao sendo muiro .embora filatclista, 
tern como nenhurn, alem de uma notavel 
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ANONCIOS ECON6MICOS 
Troco e com pro selos de Portugal e 

Ultramar. Novos e usados. GUILHERME 
SANTOS - Apartado 6 - Elvas. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
au compro, pagan do bem. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

Canjiroes antigos e candeeiros e can
deias de azeite, desejo, pagan do bem, em 
dinbeiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.O 22. 

CompJ:o e venda selos aos melhores 
pre!;os. M. do Nascimento - Apartado 112 
-FARO. 

visao, urn perfeito conhecimento do~ 1'1'0-

hll"mas que se relacionam com a filatelia 
nacional, nos seus varios aspectos e impli
ca<;:oes. 

Quel'O referir-me ao ilustre Director 
dos Servi<;:os Industriais dos C. T. T ., Enge
nheiro Manuel Gagliardini Gra<;:a, que dcsde 
a primeira hom se prontificou a f azcr tudo 
quanto estivesse ao seu alcance para a con
cl'etiza"ao da exposi"iio em l·eferencia. 

Como nao podia deixar de ser, 0 maiOl' 
contributo pertence, por6m, a Madeil'a, cujas 
entidades oficiai, e algumas privada" de
ram ao Clube Filat6lico todo 0 apoio que 
Ihes foi posslve!, dentro do apcrtado con
dicionalismo financeiro em que, infelizmentt", 
estamos obrigados a viver. 

Patrocinada pOl' S. Ex,- 0 Govcrnador 
Civil do Distrito, e subsidiada pela Junta 
Geral do Distrito Aut6nomo do Funchal, 
Camara Municipal do Funchal e Delegar;ao 
de Turismo da Madeira, vai, final mente, tor
nar-se realidade a VI Exposi<;:iio Filat61 ica 
Nacional e . Lubl·apex 1968 •. 

Mas nao quero nem devo encerrar estas 
considera<;:oc~ sem pres tar a minha home
nagem muito sentida ao Ex ... • Sr. COl'Onel 
Fernando Homem da Costa, ilustre PI'c~ i
denle da Junta Gera!. 

hlomem amante da ~ua terra como pou
co~, e como muito poucos dotado de uma 
visao not:ivel do~ seus pl'Oblema~ e da~ 
suas necessidadc, foi ele quem des de ~em[lre 
no, acompanhou e acon~elhou, e, quando 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Cartas a SecretaHa, ao n.O 22, 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, 
com desconto de 50 % + 20 %, e estrangei
ros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte 
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0 -Esq. - Lis
boa - ,Telefone 842083. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco au compro, pagando bem. 
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

Com pro, Troco e Venda selos classicos, 
todas as series T~maticas, novas ou usa-

e,t:ivamos quase a desanimar, a ele fidmos 
de\'endo a~ palavras finais de inci tamcnto 
para conseguir os meios indispensaveis ;\ 
,U;l real iza<;:ao. 

A Expo~ i<;: iio ~er:i uma real idadc. 
"£ necessario que todo~ os f i latel i~ta~ 

portugueses - e pOl'qUe s6 filateli~Hls ? - ,e 
rcunam no Funchal, para condignamente re
ce-ber 0' no~§os i1ustre ~ e queddos il'l11aO' 
bras ilcil'ob, para com eles admirarem a, 
de,lumbrantes paisagenb da Madei n l, go
zarem 0 seu mm'avilhoso c1ima, proyaGem 
o~ ~eu, precio~os vinho~, deliciarem-~e com 
a' suas saboro~fssima~ fruta~ , oh~el'val'em 
a~ ~ua~ obra~ de vime~ c as ~eus finlssimos 
hOI'dado, feito~ pOl' mao~ de fadas, extasia
rem-~e perante as ~ua~ f1ore~ de maravilha. 

E se Suas Ex." 0 Embaixador do Bra-
il e 0, Miniqro~ do~ Neg6cios E~trangeiro~ 

e da, Comunica'roes de Portugal tive,~cm 
oportuniclade de it Madeira se dc~locarcm, 
tornar-.e- ia \' crdadeiramente nodycl c~w 
.Luhrapcx 1968. , e ter-,e-ia dado mai~ um 
grandt, p;l ~~ O em frente, no estreitamento 
do~ laero, que nos unem, na concretizacrao 
da Comunidade Luso-Bra~ileira. 

,E a Madeira, fidalga no rcceber, re
conhecida do bern fazel', nao mais e~que
ceria c'te acontecimento memol'avel. 

Tenho dito, e muito obrigado •. 

• 
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soes com 11m III/ico df!!iel/ho, em percentagem 
qlle mio' e inferior Ii nosra. 

- .. :m reln~iio it eODleeliao dOli .eloll, 
apeDali um proeellllo, pr.Ulenmeute, lie tem 
utllizado I 0 colf-liet t. DAdo que b6 outro. 
IIllIteD,a., eatre 011 qUAl1i 0 que e eODalde
rado por muUoH 0 mala Dobre (relerlmo
-ao. 110 talhe-doee), qu"I. IlH raziiell COD
creta II dll lIua Dno (It·lllza~iio? 

Db~c-nos 0 Sr. Engenheil'o: 

- Como se sabe, a lei obriga a qlle os 
IIOSSOS selos Seilll71 fabricados na Casa dll 
Moeda. 

Ale llgora, aqllele Rstabelecimell/o so 
clisplmba d" dois processos de reprodll{:i10: 
o tipografico e 0 off~sct. 

Hstll II ra:::ao de a maioria das flOSSa J 
emissoes ser /abricadas por este l/ltimo pro
cesso, Slltierior ao primeiro. 

S6 qllal/{lo, peZa natllre:::a l/O l/esel/bo 011 

aCllmllla~iio de trabalbo, a Casll da Moeda 

TODO 0 COLECCIONADOR PORTUGU~S DE 
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

AEREO DEVE fILIAR-SE NO 

Clube Filatelico 
de ' Portugal 

REPRESENTANTE DO NOSSO PAiS NA 

Federation Internationale 
des Societes 

Aerophilateliques 
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA 

MUNDIAL, DEFENSORA DOS 
INTERESSES 

DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS 
AS LATITUDES 

1IOS in/ormoll flao poder /abrlcar a emlssao e 
qlle - como a mesma lei 9 permite - se 
recorreu Ii ind'lstria particlIlar. 

Para 0 off-set, IItllizomos a illd'lstria 
f!tleional. Para os outros processos - 1'0/0-

grllullrll, beliogrllvllra e talhe - dace - tive
I/Ior qlle entregar 0 /abrico ti ind'lstrill es
t/'{lIlgeira. 

Allis COIltO este procedimellto lIClIrreta 
III1t displmdio de divirar, que a nossa sill/a
{:lio obriga a evitllr, hOl/ve qlle providencitlr 
pllra que os artistas /I: essem os seus de
seubos de forma a permiti,r a reprodu{:ao ellt 
orr-~ct. 

Assim se tem leilo desde 
qlle sllill a rIltima emissao 
es/rllngeiro ellt rotogravllra : 
1I,irio de S. [liGente de Pllllln. 

1963, alia em 
fabricada I/O 

a do clmte-

Apb~ tao completa como judicio~a rc '· 
po~ta, quisemos confirmar uma informa<jiio 
que tinhamos. 

- 8abem08 que n .erle c ()odillo (ltvll. 
era par" II .. r relta pelo procea.o talbe
-doee. Terla aldo derlDIU".meDte arre
,hlda 11 blpo&e.e de terlDoII al.alDa •• ~rle. 
CaUl elite tlpo de ar"va~ilo" 

Mai~ uma vcz, 0 ilu, tre Director dos 
St'rvi~o ~ Tndustriais do~ CTT nos e1ucidou : 

- A ClIsa dll Moedll lIpetrecboll-se para 
imprimir a talbe-doce. 

]1I1glivlllnos que serill possivel lltili:al 
it. este processo para 0 !abrico dll emissi10 
do Novo C6digo Civil. 

Nlio se tendo L,eri/lcado tIll possibilidllde. 
bOllv/l que adoptar 0 off- set. 

Isto 1Il10 slgnilica que se ltmhll aball 
dOllado a illlell{:i/o de la:::er emissoes em 
talhe-doce naquele Estabelecimento. 

As illstala{:oes estao prontas, tern - se 
/eito experi8ncills e apurado operll{:ues, t' 

procede-se iO ao labrlco duma emissuo 
com desellho IllIico e duas taxas - qlle es
pero seia posta a eircllfar nos prillciPios dl) 
proximo allo. 

Alem desta, estamos a preparar 1111111 

serie com 6 desellhos dl/erentes, dtl que in 
csti/o ,eitlls dllas grauurar. 

Niio sei, lIesta altllra, quando pod era 
ser posla a circular. Basla dlzer-Ihe qlle 
lima gravura requer dais e tr~s meses de 
trabalbo. 

E, portanto, com 0 maior alvoro~o que 
se aguarda a referida emissiio . Nao que, 
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~~~~~~~~~~ OU"indo o 

Engenl1eiro Manuel G. Gra~a 
!!iiiiii!iiliiili_iiiiiiii§~ •• ~ Director do. S~pyi,o. Indudriai. do. C. T. T. 

sobr. Problemasda Filalelia Nacional 
Pelo 

DR, ANT6NIO SILVA GAMA 

Procuramos e obtivemos a gt'ato ensejo 
de entrevi tar 0 Sr. Eng. Manuel G. Gra~a, 
par for!;a e atribui!;oes do cargo que digna
mente ocupa, a pessoa que nos CTT mais 
lntimamente deve estar ligada a Filatelia 
Portuguesa. 

Ocioso se torna fazer uma apresenta!;ao 
do nos 0 entrevistado, pois supomos nao 
haver nenhum filatelista em Portugal que 
nao conhe!ra tao destacada figura, que co
loca a par e passo 0 seu zelo e lucida 
inteligrncia ao servi!ro da Filatelia. 

No entanto, nao queremos deixar pa~~ar 
a oportunidade sem reafirmar ser ele urn 
vero AMIGO dos filatelistas, do que cstes 
jn bastas provas t~m tido. . r 

Aproveitando esta oportunidade que ~ e 
nos deparou, e que fo i po sivel dcvido it 
sua extrema amabilidade, tentamos fazermo
-nos porta-voz dos nosso con 6cio~, pro
pondo-Ihe varias perguntas, que temos ouvido 
formular a urn e a outro, c cujas res
postas apenas t~m podido ficar no campo 
das hip6teses. 

Assim, fizemos a 1.. pergunta : 

- & porUr do eml •• ao ,VleoU.ta. a, e8. 
bOfou •• e urn .opro loovador 00. emlll.ere. 
oaeloool., pela aUII.R~ao, Dca to e 00 eml.· 
aao ,FaUmaa, de de.eobo. dlfereotell para 
cada valor. Vootudo, aeKulu •• ., a .erle 
,VodIKO (llvlh, eom qaatro val ore a e urn 
ao de.eobo. 

FutarameDte, qae erlterlo ae lIe«alria \' 
Qual a ra.ao porque d u r a ate taoto 

tempo, em toda. aa emlaaUell, - e taotoa 
foram - • ., utlll.ou um de.cabo .... aleo Y 

Amavelmente, respondeu-nos 0 Sr. Di
rector' Manuel Gra!ra : 

- A pergllnta esqllece lima qllantidade 
mllito aprecitlvel de emissoes com mais de 
11111 desenbo. 

Para nilo a[01lgllr a citafilo, lim ito-me as 
dos II/timos de::: alios: em 58 emissoes, 
8 apresentam mais do que um desenbo. 

Nilo se pode, pois, di:::er qlle se es
bOfOll lima mudanfa de criterio a partir 
das emissoes qlle apollta . 

o mimero de desenbos de lima dada 
emlssao depellde, essencialmente, de da is 
facto res : 0 relevo que se pretende, 011 deve 
dar ao facto qlle a emissilo comemora, e a 
proprio tema da emissilo. 

B evidente que lima emissilo dedicadll 
(/ D. Nun'Alvares Pereira tertt qlle ter wna 
riqlle:::a maior do que lima ol/tra ded icadtl 
(/() mldado .M ilhoes •. ; e q1le a descoberttl 
do caminbo maritimo para a India e a 
viloria do Benfica na Tafa dos Campeoes 
Hllropells devcrilo ser comemoradas de forma 
diferellte. 

Por olltro lado, se se pretende bomellll
gear um escol- cientistas, musicos, esclllto
res - teremos q"e emitir mais do qlle 11m 

desenho. 
Mas ta 0 mesmo lIilo sllcede se a bome

Ilagem for prestada a 11m so. 
o qlle fica dito esbofa 11m criterio qlle, 

tl mell ver, merece ser aceite por todos, 
mllito em bora admitindo qlle a sua aplicafiio 
ao caso concreto sllscite divergencias de 
opiniilo. 

Ell sei perfeitamente qlle somos crit ica
dos por ta:::ermos tantas emissoes com 11m 
so desenho, e ia se cbegoll a escrever, em 
letra de forma , que eramos 0 I,nico pais do 
mundo que 0 fa:::ia. 

A verda de, por/3m, e qlle em todos os 
palses do mllndo se fa :::em illlimeras emis~ 

• 
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PROPONHA NOVOS s6cIOS PARA ' O SEU 

Clube Filatelico de Portugal 
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
albuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREmO - Portugal - T~le
fone 2272329. 

ATENCAO: Sirvo existencias, Servi!;o 
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades, 
FDC, etc., pe!;a catalogos gratis a SILVA 
PEREmA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Dt.o 
-LISBOA-4. 

Desejo selos de Portugal e Ultramar, 
somente em series novas e completas. 
Dou Italia, Vaticano, S. Marino e tema
ticas de desportos, flora, animals e cos
mos. Grasseli Angelo. S. Marie degli 
Angeli. P . Perugia. ITALIA. 

VENDO MAIS BARATO: Selos Na::io
nais e Estrangeiros. A. NEVES - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XmA. 

Venda livro novo A Filatelia, de L. N. 
& M. Wi lliam, e Cat. E1adio 1967, pel a maior 
ulerta. Resposta em carta J. C. Godinho
Parada do Alto de S. Joao, 8-1.o-A - Lisboa. 

CASA A. MOLDER 
TUDO PARA FILA TELIA 

COMPRA-VBND B 
Rua 1.° de Dezembro, 101 

Telef. 3:11514 LlSBOA 

ETIQUETAS DE FOSFOROS 
Reunioes para trocas todos as sAbados, 
das 17 as J 9 horas, na ~ossa sede 

Av. AI~ Inti RII., 7D-3.0 -Dt.o 
iJSBDA 

Tmco e com pro selos Espanha. Dou 
em troca bons selos Portugal e Ultramal' 
e outros paises. Trocaria colec!rao adiantada 
Portugal e Ultramar par equivalente Espanha. 
Carta a Secretaria, ao n.O 101. 

Troco sobrescritos com 0 carimbo do 
1.0 dia, por selos das minhas faltas, novos ou 
usados de Portugal e Ultramar. Artur Alves 
Miranda - Ca~a da Pena - Lufrei - .Ama
rante. 

CHERCHE - Plis Zeppelin des Pays sui
vant~ : Polognc (et Bureau Polonais a Dant
zig), Turquie, Yougoslavie, Iran ct Uruguay. 
j'achete par bons prix. 

SUCHE - Zeppelin-Post von Vertragssta
aten : Polen (und Polnische Post in Danzig), 
Tiirkei, Jugoslawien, Iran und Uruguay. 
Kauft zu guten Preisen. - F. Lemos da Sil
veira - Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF. - Lisboa (5) 
- Portugal. 

COM PRO ou troco por senes de Por
rugal: 1 a 11 selos n.O 907; 1: a 8 selo 
n." 847 (novos) (numera!riio E1adio). Re~
posta a Mario Gon!ralves Costa - Rua do 
Norte, 109-4.0 - Lisboa-2 - Telef. 30656. 

Desejo manter trocas com Pot·tugal, 
Hungria, Sui!ra, Alemanha e America do 
SuI. Francisco Szabo - Rua Nicolau An
cona Lopez, 110- Cambuci - S. Paulo -
Brasil. 

Dou selos de Pot·tugal, Ultramar c e~
trangeiros, avulso ou em series, em troca 
de moedas nacionais e notas de Banco re
tiradas da circula!rao. Pequenas e gran des 
quantidades. J. L. Lopes - Av. Fernao de 
Magalhiies, 1258-1.o-c/l - Porto. 

SELOS 
Com pro em pequenas ou grandes quan

ridades, de Portugal, Ultramar e SUiya. 
Troco e venda selos do Cont. c Ultr. 
NOI'os e usados. Tenho stock de~tes ulti
mos e Alemanha. Compro selos antigos 
ou Blocos da Sui!ra sobre carta. Artur Real 
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INTENSIFIQUE AS SUAS 
TROCAS FILATELICAS 
servindo-se dos -nossos 
Anuncios Econ6micos, a 
pre~os muito baratos 

Bordado da Silva - Rua Penha de Fran~a, 
256-2.0-E, q.o - Teler. 833878 - Lisboa. 

MACA U 

Estou compradot' do selo n.n 29 - a 
(Catntogo Eladio), novo. Aceito orertas de 
pres:o. Marino Sanche~ Ferreira. - Av. de 
Roma, 57-1.0-Dt·t.o - Lisboa-5. 

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - ctc. 
Com pro e vendo. (Troca~ ~o fas:o em ha~e 
Comercial 50 %). - A. DA COSTA - P. do 
Municipio, 13-1.o-Esq.o - SANTAR~M. 

CINQUENTENARlO DA MOR T E DO 
CONDE ZEPPELIN - Dispomo~ dum J'cdu
zido nlllnero de pe~a ~ , das J'eferida~ na, 
p:igs. 12-14 do Boletim n.O 191. PJ'e'ro, 
entre 15$00 e 30$00. Pedido~ it Sec~iio 
Ael'Ofilatelica do Cluhe, Apartado 2869, 
Lisboa. 

BONS SELOS DE PORTUGAL E UL
TRAMAR - Vendo com importante de~conto 
sobre Yvet·t, ou troco por selos us ados da 
Alemanha, Austria, Es\=andinavia, Fmn~a, 
Holanda, Inglaterra, !tulia, Liechtemtein e 
Sui~a. Gottfried LENZ, Caixa Po~tal 3 886, 
Rio de Janeiro, Bmsil. 

Procuro correspondentes em todo 0 

Mundo para trocas de se lo~, mocdas e 

"" 

notas de banco. - Silvio Rogerio Rodrigues 
Ah'e~ - Caixa Postal 218 - Caratinga - Mi
na~ Gerais - Brasil. Respondo sempre. Cor
respondencia em: POl'lugues, Ingles e Es
pan hoI. 

Vendo PROVAS do ,elo de 25 reis cas
tanho - D. LU I~ 1882/83. 6 selos em fo
Iha c/ 145 X 75 mm, 20$00; idem, 12 sc
lo~ s/ folha c/ 160 X 110 mm, 50$00. Envio 
postal por minha conta. Socio n.D 117, 
Carlos A. Cardo~o Riheiro - P. da Rainha 
Santa, 5-6.0-Fr. - Lisboa-5. 

Deseo sellos usados commemorativo~ 
1966/67 de Portugal y pai,es de la Europa 
Occidental 25/50. Base sueltos 1 X 1. Base 
,erie, completas por series completas Yvert 
1968. C. F. P. 2 355 - Isabel Portillo -
Perez Galdos 5 p 26 - Valencia - Espanha. 

Descjo trocar selos, moedas, FDC e cat'
toe~ postais com amigos de todo 0 Mundo. 
Re~posta garantida. Paulo Roberto Rodri 
gues Alves - Caixa Postal 218 - Carating 
Mina~ Gerai s - Brasil. Correspondencia em: 
Portugue~ , Ingles, Frances c Espanhol. 

USE E DIVULGUE 0 EMBLEMA 
DO C. F. P. 

eADA,12$OO 

Pedidos It S"rlta";a 

SERVIC;:O DE CIRCULAc;:OES 
IOllcreva-le neste lie r v it;o, que 

prellta 0 nOllllo Clube, e veriflcari a 
sua utilidade. 

Petra coudit;oes de inscrit;io. 

annonce dans notre BOLETIM rapporte 

An advertisement In 'our B'OLETIM will pay 

Eine Anzeige in dem BOLETIM fohn" sich 

• 

J 

.. 
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•••••••••••••• •••••••••••••• 
c Bol-etim do Clube Filatilico 

de Port1,l.gal» iniC£a hoie} com a do 
Sr. Eng. Mall,uel Gagliardinx' Gra[a} 
uma serie de entrevistas de palpi-' 
tante interesse} pela pena de um dos 
seus mais jOVe1lS e mais disi£ntos re
dactores} 0 Dr. Silva Gama. 

Podemos ndo estar todos de 
acordo com todas as ideias defendx'
das pelo x'lustre director dos Servzj os 
11ldustriais dos C. T. T. 

E natural, e 0 contrario e qlte 
seria de surpreender.f 

Mas certo e} igualmente} que 0 
Sr. Elzg. Manuel Gagliardi1li Gra~a 

ENG. MANUEL G. GRA~A 

i !toie ltma das maiores autoridades lto assltnto} e com provas prestadas, 
e bastas} do seu amor a Filatelia} da sua simpatia pelos filatelistas por
tugueses} e da extraordinaria colabora§ao que} desinteressada e entusias
ticammte} lhes vem prestmzdo. E nao se trata} apmas} dos subsidios C01tCe
didos a todas as 1toSSas exposz;oes filatilicas. Mas} principalmente} da 
sua presen~a} do seu valiosissimo calor humano. 

Honrando-se com a entrevista, que cOlzcedeu aquele nosso distinto 
redactor} 0 nosso querido amigo Elzg-. Manuel Gra[a - «0 ltoSSO director 
Gra~a» - honra} e muito} as pdginas desta 1'cvista} onde ete so conta ami

gos e admiradores. 
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CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE : AV. ALMlRANTE REIS, 70-3.0-Dt.° - LISBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND£NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTlZA<;AO 

Conti/lent' (excepto Lisboa), Rhas e Provinciar Uttramarinar : 

Efectivos . . . 
Juniores •.. 

60$00 por ano . 
" ou equlValente em moeda local 30 .. 00 por ano 

Brasil Cr. 3000, por ano 

LISBOA .- Efectivos • .. 10$00, por mes ; juniores • ••••• 2$ 50, pur mes 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO. 
SAO s6clos JUNIORF.;; os MENOHES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - Rua Castilho, 57 - Pont a Delgada. 

CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa 
Postal 143 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de 
Gouveia - Caixa Postal 456. 

S. TOME - Joao Paulo Rego Telxeira
S. Tome. 

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. CalJe-
18, N° 7'37 - Apartado A~reo n.O 859. 
Santa Marta. 

U. S. A. - Manuel L Gouveia - 4911, 15 th 
Avenue, GL. 5'2144, Sacramento. 20, Ca
Jif6rnia. 

• 

.. 

'. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o telegrafico: LUSITANA Telefone n.O 10 - VALEN<;A 

DE 

JOs~ G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal\(ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 
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