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Panordmico da Feiro Internocional de Budopeste,
cenario da AEROFILA-67
rver crtigo no interior)
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAyAO PORTUGUESA DE FILA TELl A (F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.0-Dt.° - LlSBOA - Telef. 54936
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SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 111 ANOS

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

'------AyORES - Dr. Victor Machado de Faria e

Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - J080 de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU -Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren)o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME S. Tome.

J080 Paulo Rego Teixeira-

COLl>MBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle18, N.O 7'37 - Apartado Aereo n. O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5'~144, Sacramento, 20, CaIif6rnia.
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ENG. LADISLAV DVORACEK
(prasidente da PRAGA J 968)
A Exposis:ao Mundial do Selo PRAGA
1968 ted lugal' de 22 de J unho a 7 . de
Julho, na eidade de Praga.
Durante a exposi~ao, organizada sob 0
patrocinio e conforme 0 Regulamento da
F. I. P., vai realizar-se 0 37.0 Congresso
da F. I. P., e as respectivas se~ s oe~ da~
Com issoes da F. I. P., e nesse quadro ,erao .organizados simp6sios tematicos, de Filateha para a juventude, de Aerofilatelia c
de outros assuntos, tendo lugar encont,o,
internacionais, seminarios, conferencias e
urn grande numero de reunioes filatelicas.
Vamos convidar as Administra .. o e~ po~
tais de to do 0 Mundo para participat'em na
Classe Ofieial, e a participar na Corte
de Honra ou na Classe de Honrn serao convidados todos os coleccionadores de reputa..ao mundial, e na Classe de Competi .. ao

CASA A. MOLDER
TUDO PARA FILATELIA

A FILATELICA

COMPRA - VBNDE

SELOS PARA

Rua

1.°

de Dezembro,

101

L 18 BOA

Telef. 3:n514
-

as colecs:oes mab interessantes de to do 0
mundo.
Especialistas filatelicos de fama mundial faraD parte do juri da Exposirrao Mundial do Selo PRAGA 1968.
Foram convidadas a~ Federa ..oes de filalelistas de todos os paises para indicarem
o Comissario Geral ' para 0 seu pais par
intermedio do qual se possa as egu;ar a
alto nivel filatelico da Exposi ..ao.
Oi~pomos de 10000 quadros, a 16 10Ibas de lilburn, 0 que permite atribuir it,
colf,crroes importantes 30, e em certos casos
me~m o 40 quadros, para mo ~ tra r 0 valor
filatelico, assim como toda a bc leza da ~
colecs:oes.
Convidamos os filatel istas de todo 0
Mundo a participarem na Ex posir;ao Mundial do Selo PRAGA 1968, e a vi~itar
nessa ocasiao a cidade de Praga.
Ate Praga - cora .. ao da Europa !

Ca/~ada

COLEC~OES

do Carmo, 25-S/L.E

L I J • 0 A - Telefone 35207

VEM OA pAGINA ANTERIOR

OrA DO SELO - Lourens:o Marques, 1 de
Dezembro de 1967.
I EXPOSIC;AO FILAT£LICA DA MOCIDADE PORTUGUESA - Lourens:o Marques, 6 de Dezembro de 1967.

s.

TOME

DlA DO SELO - S. Tome, 1 de Oezembro
de 1967.

TIMOR
orA DO SELO - Oili, 1 de Oezembro de
1967.

SELOS

DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRAN.
GEIRO, CLASSICOS,
SltRIES, FTC.

para COMPRA OU VENDA
Con suite a caso

H. SANTOS VIEGAS
R.1.0 de Dezembro45-3.o USBOA
Telelone 35852

Nata/ e Ano Novo fi/ate/icos
,

ao, nao tenham receio. Nos temos lama de maul - mas e so
lama. .. Nos eramos i1zcapaz, em qualquer altum do ano,
e, por maioria de razao, agora, neste periodo entre 0 Natal e
o Ano Nuvo, de dizermos mal de alguem ou de alguma
coisa, e - nao, nao tenham receio! - 111uito menos daqueles
desgrafados selos da Pena de Morte, isto e, da Morte da Pen a, perdao, apenas da Morte, com que os nossos C. T. T. tanto se honraram, para adornar
a 1zossa pobre, pauperrima arvore de Natal . ..
Em tempos que fa la vao (dez, doze, quinze an os ?! . ..), num Dezembro
muito distante e muito Irio, recebemos tantas prendas lilatH£cas, que, alalta
de assunto melhor,lizemos aqui palida descripio da nossa arvore de Natal.
Mas, por um lado, 1'zao mais quisemos repetir a grafa, com receio de que
alguns supusessem que consideravamos obrigatorias tao gentis e amigas
oferendas. E, principalmente, loram /i'cando pelo cami1lho (talv'ez que com

(}l
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vergonha dos taz's selos da Pena de
Mortel) os olertantes ma£ores.
Faleceu 0 grande Eduardo Cohen,
um dos prinapes mdximos da Fz'latelz'a Portuguesa, romeno de nascen~a,
que era, inte£ro, um dos maz'ores filatelz'stas portugueses e do Mundo,filatel£sta cem por cento, como coieca01tador e . como sabedor, mas que era,
ac£ma dz'sso, um homem impar em
educapio, em trato e em amzzade.
E laleceu outro prindpe. Perdoem-nos os nossos correlz'g£ondrz'os
democratz'cos, mas nos, anti-rez's, temos velha queda pelos verdadez'ros
prinapes . .. Este de que lalamos e
o Augusto Molder, comerciante de selos, sobre 0 qual (somente depoz's de

laleado) fa aquz' publ£camos duas ou
tres cronz'cas. 0 Molder loz' 0 prindpe, z'ncomparavel e unz'co, dos comerdantes de selos portugueses. Repetz'mos que, depoz"s de morto,;'d aquz' lhe
dedz'camos doz's ou tres artz'gos, para
nos algo valz'osos, precisamente porque, depoz"s de morto, eles nao loram
escritos para 0 querido e generosissimo Molder no-los agradecer. E ele
loi tao grande, tao generoso - que
nos az'nda temos por escrever, sobre
ele, 0 artz'go pequeno, sz'mples, mas
belo, que;'d um dz'a aquz' pTometemos.
Foram lalecendo muz'tos, durante
os dezassete anos em que escrevemos
esta sec~ao. Mas fi'caram muz't£ss£mos, cada 11m de Stu modo, cada um

,

na
•

C£rwla~ao
EFTA - Lisboa, S. I. R., Rua de S. Jose, 20
- 24 de Outubro de 1967. Carimbos
identicos em Coimbra, Porto (Batalha)
e Funchal.

Cm'z'mbos de

dz'a de

I. 0

Carz'mbos comemoratz"vos
VOO INAUGURAL A JACTO ENTRE LISBOA - BISSAU - Lisboa, 22 de No-

Selos Naelonals

8

Estrangeiros

Tod .. as uovldades temaUcas 8empre 1 ·.-euda.
Ateude 1Istas de (alta. de DES PORTO - ES·
PACIAlS _FAUNA - FLORES - PINTURA
_ RELIGlOSOS, etc.
Sobre8crito8 I 0 DJA de Portagal e Ultramar,
aaUgos e recente.. TodD 0 material f1lat611co
8empre 1 veada aa

FILATELICA
Alfredo Dias

Calxa Paltal, 18

• Ii1ILU»YUU\I

CASA FUNDADA EM 1911

ELADIO DE SANTOS
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 25

vembro de 1967. Estas;ao do Correio no
Aeroporto de Lisboa.
EXPOSI<;:AO DE DIVALGACAO FILAT£LICA - Alhandra, 1 de Dezembro de
1967. Posto de Correio na Sede da
Junta de Freguesia. Pras;a 7 de Mars;o.
II EXPOSICAO FILAT£LICA DE PONTA
DELGADA - Ponta Delgada, 1 de Dezembro de 1967. Posto de Correio no
Museu Carlos Machado.
I EXPOSICAO DE DIVULGACAO FILAT£LICA E NEMISMA TICA DO CLUBE
DOS GALITOS - Aveiro, 1 de Dezembro de 1967. Posto de Correio no SaHio Nobre do Teatro Aveirense.

ANGOLA
Carz'mbos

d~ J. 0

dia de

Cz"rcula~do

ORDENS HONOR!FICAS POR TUGUESAS
- Luanda, CTT, 31 de Outubro de
1967. Dois carimbos diferentes.

LOURENCO MARQUES

Carz'mbo comemorativo

Daan~

Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, UItramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis

LISBOA.1

MARCOFILIA

CA8A
.-
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DIA DO SELO - Luanda, 1 de Dezembro
de 1967.

CASA FILATELICA

J. EL L
NOVIDADES AOS MELHORES PRE<;OS

BUI dl Plltl, 1B4-2.0 -Elq. - T,I'f. 32360B

LISBOA-2

SERVIC;O DE. CIRCULAC;OES
IDscreva-se neste s e r v i ~ 0, que
presta 0 DOSSO Clube, e verificara a
sua utilldade.
Pe~a cODdi~tses

de

iDscri~iio.

Carz'mbos comemorativos
CABO VERDE
DlA DO SELO - Pria, 1 de Dezembro de
1967.

GUINE
1." VOO A JACTO TAP - BISSAU-LISBOA-BISSAU - Bissau, 20 de Novembro de

1967.
DIA DO SELO - Bissau, 1 de Dezembro de
1967.

MACAU
DIA DO SELO - Macau, 1 de Dezembro
de 1967.

MOr;AMBIQUE
I FINUBEX - Lourens;o Marques, 19 a 27 de
Agosto de 1967.
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SOLICITAM
TROCAS

Novas SELOS
POR'TUGU ESES

Escrevem-nos varios
coleccionadores que pretendem relacionar-5e
com coleccionadore3
portugueses, entre eles:

.- ,

IDELZI T. MASSANEIRO - Rua XV dc
Novernbro, 1660 - S. Jose dos Pinhais
(Parana), Brasil.
VANDUIR MAlA - Caixa Po tal 63, Goiania (Goias), Brasil.
J. T. ROSA JR. - Caixa P05tal 304, Florian6polis (5. C.), Brasil.
PROF. JOAO OLYMPIO DE ANDRADE ~
Av. Major Novais. 215 - Cruzeiro (5. P.),
Brasil.
CELSO RODRIGUES - Rua Serra da Jureia, 580 - Bairo do Tatuape. Sao Paulo
(5. P.). Brasil.
CARLOS A. BORGONOVI - Rua Jose Agu~
toni, 39 - Fernando Prestes (5. P.), Bra5il.
SAM] FARAH JR. - Caixa Postal 23 - Piratininga (S. P.), Brasil.
TERESA CRISTINA DUARTE SIMOES Rua Fabiano de Arruda, 108 - Piraju
(S. P.), Brasil.
DR. ANTONIO CARLOS VIEIRA SIL VA Banco do Brasil, Guas:uI ' (Espirito Santo),
Brasil.
ROG~RIO MARTIN - Caixa Postal 53Rio Negrinho (S. C.), Brasil.
ADEMIR MOSCHETTA - Caixa Po~tal 115
- Cas:ador (S. C.), Brasil.
ANTONIO FERNANDO GONCALVES Rua Joaquirn Tavora, 65/ 304 - Niteroi
(Est. do Rio). Brasil.
TELVIO MAESTRINI - Rua 15 de Novernbro, 600/Apt.o 901 - Blumenau (S. C.)
Brasil.

'"

•

'"

Estes enderes:os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without
any obIitagion or responsibility on our part.
Ces adresses sont donnes sans engagement ni responsabilite de notre part.

PORTUGAL

4

Emissiio Comemorativa do Centendrio
da Abolipl0 da Pena de Morte

(Raproduoio autorlzada palos C. T. T.)

Os 5elos, cujo desenho e da autoria
do pintor Joao Abel Manta, tern a dimens6e~ 35 X 34,4 mm., compreendendo a
serrilha, com 0 denteado de 13,5.
O~ trabalhos de impressao foram execurados, em of/-set. pel a Casa da Moeda.
o plano da emissao e 0 seguinte:
9.000.000
1.500.000
500.000

1500 tiragem
2$00
5$00

o 1.0 dia de circulas:ao foi a 27 de
Dezembro de 1'967.

F. Castel-Branco &Filho
LIMITADA

Apartado n.o 44

lalafona 22020

VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicas de todo
o Mundo. Selos classicos de Portugal
II U1tramar

•

FILAT~LICO

com sua (aceta, cada um com sua ojerenda, Um monne bacalhau de
Aveiro. Uma caixa de conservas do
Porto. Duas preC£oms pefas jilatelicas de Lisboa. E muitas aezenas de
outros presentes, cart6es e telegramas,
que pessoalmente agradeceremos, logo
que nos se/a possivel.
Pensando em voz alta, como sempre jazemos, e nunca sabemos jazer
de outro modo, -- depois da jalta daqueles grandes que jaleceram, e nlmca
sairiio da nossa 11umon'a, como nao
devem sair da de todos os j£latelistas
portugueses--, perdoe-se-nos que
apontemos a ausencia do bacalhau . , ,
Mas 1tOS, com 0 1t.OSSO desassombro
de sempre, jazemo-lo. E quer por ser
um dos nossos pratos predilectos-quer por Avei1'o ser das terras que
melhor lugar tim no nosso corafiio,
e tanto pelas suas belezas unicas,
como pelos gralldes amigos que nela
possuimos, 0 aveiriJSimo Dr. Vale
Guimardes, 0 quer£do Jose Moraz~
Calado, 0 generoso Eng. Paulo Seabra Fe1'reira, 0 mtusidstico Carlos
Leitiio, e tantos, talztissimos outros,
que nos abra1zgemos no mesmo aperlado abrafo.
E, a/inal, neste Natal e neste
Novo Ano filatelico, era ao abrafo
que 1l0S queriamos chegar. Nos nU1lca
mais jaremos, nunca mais poderemos
jazer referencia as muitas prendas
com que tantos amigos jlorescem e
e1zriquecem a nossa drvore. Nunca
mais! Mas creiam que, por todos os
motivos, todos, mesmo, digamos, os

3

DE PORTUGAL

E8TABELECIMENT08

RODRIGUES
&

RODRIGUES
SEC(:OES

ALFAIATARIA
SAPATARIA
LANIFrCIOS
ALGODOES
FIOS DE LA PARA TRICOTAR

Confacc;lo Industrial com

I

mirci

Botll dl barrlch. com I. m.rc •• IlIIlu.lvl.
S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
FABOR
D.seontos aos soclos do Clube Fila·
telieo de Portugal: 15 % am IlIzendlls, eonlee~i5as a obrll I.ita, a 10 0/0
am todo 0 eal~ado

58, Rua Nova do Carvalho, 76
Rua de S. Paulo, 55
Telefe. 3611 70/8/9

LISBOA

4
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Selos de Portugal e Ultramar

A SEVERA
aUA

DAS

GlAvUS.

BAIRRO ALTO

55-57

•

L1S.0A

•

Sobrescritos de 1.0 dia (F. D. C. e Postais Maximos (C. M.)
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro)

T • I • f . 3400'

•
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PREQARIOS

EM

DISTRIBUlgAo

BARATA DAS NEVES

RESTAURANTE TtPICD

Rua da Trindade, 5- I.o-D.to -

Apartado 2690 -

LISBOA-2

RESTAURANT TYPIQUE
fazem-se listas de faltas com descontos apreciuvcis, tanto de selos novos como usados.
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a prelros
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro,
24-1.0-D. - LISBOA.

TYPICAL RESTAURANT

Fadas e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

Com pro os seguintes sobrescritos de
1.0 dia dos C. T. T. com serie: S. Martinho
de Dume (carimbo do Porto), Autom6vel
Clube de Portugal (carimbo do Porto), Princesa S. Joana (carimbos do Porto e Aveiro)
e Centenurio do Selo (carimbos do Porto e
Lisboa) BARATA NEVES - Apartado 2690
-Lisboa-2.

OPEN ALI., NIGHT

e$oisticos, nilo somos) estamos menno interesses, materiais e espirituaismuito longe de ser 0 malt que dois Oll que merece, bem 11te1'ece que, perante
ela, baixem e quebrem as bandeiras
tds pretendem . . .
Ate para estes dois ou tris) dei- de todas as igre.las, capelas, capelixamos aqui U1JZ abrafo 1JZuito sincero. ll-has e capelaes.
Nunca guardamos adios. ]\Tem) seE aqueles doz's ou tris que inexquer, para os que nos inve.lam e plicavelmmte teimam em chamar-nos
odei4m. Quando muito) responde- o mau que 1zilo somos, - 111esmo a
mos-lkes) para) no dz'a seguz'nte, lhes esses, 110S proclamamos que nilo deseperdoarmos e esquecermos.
.lamos que desfam ate nos, pois que
E, neste C011zefo do Novo Ano, somos nos quem siuceramente dese.la
perdoamos-lhes ate para que - con- subir ate eles, para 0 abrafo apercedemos! - eles nos perdoem a nos. tado, amigo, .fraternal, de que tauto
A Filatelia e ho.le tilo bela, tilo grande, necessita a promissora Filatelia portilo z'mportante, e abrange ttio altos tuguesa! - V. C.

I

r---------------------------------------------------------------------PRO P 0 N HAN 0 y ' 0 S S 6 C lOS PAR A 0 S E U

Clube Filatelico de Portugal I

:'1

Tenho para venda: ensaios, provas,
FDCS, postais, etc., para varios temas. Selos
novos do Burundi, Ghana, Somalia e -Fauna •.
Aceito em troca e com pro comemorativos
de Portugal sem papel, ao cento. Felix da
Costa Ilha - ALCOENTRE.
Vendo ~elos ou series de Angola (em
cireulalriio ou existentes nos CTTU) AO
PRE<;O FACIAL.
Servilro de assinatura
para novas series e FDC. Escrever a M. A.
SOUSA, Av. Combatentes, 119-A, Apartamento 23, Luanda.
Troco selos novos e usados de Portugal, Ultramar, Espanha, Franlra, M6naco,
Benelux, ltilia, Vaticano e S. Marino. Centenario do selo e tematica de pintura e
religiiio, s6 por mancolista. Catalogos Eladio ou Yvert.
Alberto Abrantes - Abrunhosa do Mato (Mangualde), Portugal.
Desejo trocar selos, moedas, cartoes postais, F. D. C. e notas de banco, com amigos
de todo 0 mundo. Correspondo em portu-

gue~, in~le s , france s e espanhol.
Re~posta
garantida. Carlos Alberto Rodrigues Alve
- Caixa Postal, 218 - Caratinga (M. G.)Bra~il.

Eduardo da Costa Vaz - c/o Postmartcr
Panjim. Goa. India. Deseja trocar selos.
Por 19$01) venda 0 lete seguinte de selos
wadas: (Portugal- 363/64, 453, 552, 641/44,
786/88, 804, 878, Aviiio 9 e Angola 378)
e de selas lIovas (Portugal - 257/272, 859/60,
879/RO). Pcdidos c/ a quanti a, a Ant. B.
Cunha - Rua BazHio Teles, 28-1.° - LAGOA - ALGARVE.
Em tmea de 50/100 bons selos de Portugal e Ultramar dou 60/120 selos de Italia,
S. Marino ou Alemanha. Rag. Mario Bertazzoni - Via Vincenzo Gemito, 10 - 40139
Bologna - Italia.
COMPRO selos Portugal e Ultramar
novos ou usados. Tamb6m vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0 -Drt. o,
telef. 784816 - Lisboa-4.
PENNA PERALTA - Solicitador Encar. tado - Vila Franca de Xira - Portugal. Colecciona tematica RELIGIOSOS - universais.
Novo~ ou usados; pretere usados. Troca'por
me~ma tematica, ou da Ultramar Portugues.
Com pro series novas completas de Portugal, sem charneira, desde 1934 a 1959.
Eventualmente, aceito trocas. Ofertas detalhadas a Tabacaria Peterfil, Av. Almirante
Reis, 62-A - Lisboa.
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.

Desejo selos de Portugal e Ultramar,
somente em series novas e completas.
Dou !talia, Vaticano, S. Marino e tern atic as de desportos, flora, animais e cosmos. Grasseli Angelo. S. Marie degli
Angeli. P. Perugia. ITALIA.

CanjirOes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhorefl
pre!;os. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Selos com err os, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secretaria, ao n.O 22.
Compro, Troco e Vendo selos clasaicos;
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
8lbuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREmO - Portugal - T~le
fone 2272329.

Oasis Agencia
admlaI8'...,iio de p .. oprledade,,alol(oili. de ea ... " eom e .em DlObilla - Te .... eao. - P"oJeeto8 - 0 .. ,0meoto. e todo. 0. a880at08 .. ele.. eate. a p .. op .. ledades

C.ONICA DG

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacionais e Estrangeiros. A. NEVES - Apartado 23 - VILA FRANCA DE XIRA.
Troco e compro selos Espanha. Dou
em troca bons selos Portugal e Ultramar
e outros palses. Trocaria colecs:ao adiantada
Portugal e Ultramar por equivalente Espanha.
Carta a Secretaria, ao n.O 101.

LUBRAPEX·68

CHERCHE - Plis Zeppelin des Pays suivants: Pologne (et Bqreau Polonais a Dantzig), Turquie, Yougoslavie, Iran et Uruguay.
J'achete par bons prix.
SUCHE - Zeppelin-Post von Vertragsstaaten: Polen (und Polnische Post in Danzig),
Tiirkei, ]ugoslawien, Iran und Uruguay.
Kauft zu guten Preisen. - F. Lemos da Silveira - Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF. - Lisboa (5)
-Portugal.
Dou selos de Portugal, Ultramar e estrangeiros, avulso ou em series, em troca.
de moedas nacionais e notas de Banco retiradas da circulac;:ao. Pequenas e grandes
quantidades. J. L. Lopes - Av. Fernao de
Magalhaes, 1258-1. 0-c/1 - Porto.

Ecoou com extt'aordimiria ressonancia,
aqui no Brasil, a noticia da realizas:ao da
LUBRAPEX-68, na cidade de Funchal, na
Ilha da Madeira.
Estavamos esperando, desdc varias carta~ do Vasconcelos Carvalho, ' a confirmas:ao da noticia, e esta acaba de chegar,
juntamente com varias informas:oes e detalhe~.

Antes mesmo da chegada destas infor0
Clube Filatelico do Brasil, por
intermedio de seus directores, fez ampla
propaganda, e a imprensa filatelica fez forte
divulgas:ao, e logo se verificou grande entu~iasmo e geral desejo de comparecimento,

ma~oes,

•

. Agente. das Companhia. d. Segllro.

Fidelidade - EuropAa - Comercial
Union Assurance C.o Ltd.
A

L

A

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - etc.
Com pro e vendo. (Trocas 56 fas:o em base
Comercial 50 %). - A. DA COSTA - P. do
Municipio, 13-1. o-Esq.o - SANTARSM.

ESQUEAOA

Tel. 260432 -Parque Estoril - ESTORIL
26 - Poznan 37 - Fr. In. AI. T. N.
60. 63. 3. Je donne: Europe Orientable (Neufs/obliteres) 90. 96. Facial.
5107 - Czestaw WOlOszyn - Starojaworska 36
- ]awov - Ep. In. AI. 60. N. West-Europe 90. 96.

5

ANTONIO DE ARAO]O OGANDOC. P. 985 - Luanda - ANGOLA, pre ten de
correspondentes em todo 0 Mundo para
trocas filatelicas. Da preferencia aos tematic os de BARCOS e RELIGIAO e todo 0
Portugal e Ultramar. Responde sempre.
Vende-se um grande stock de selos nacionais, ultramarinos e cstrangeit·o. Satis-

Commemorative Postage
stamps of Breat Britain
. por L N. &0 M. Williams
volume encadernado com
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p4ginas

Pre!;o 455

ArcD PublicatlDDS
1-3 Upper James Street - London WI

r------

Por - - - - - -..

HUGO FRACCAROLI
Vlce·Presldente do Club. Fllatellco do Brasil

nao 56 no que diz respeito a exibic;:ao de
colecs:oes, como tambem da presens:a pes~oal.

O~ mais diferentes pianos foram elaborados, mas a nada de positivo e concreto se
pode chegar, nao somente por falta de informac;:oes, como tambem porque vario ~ ja
tinham resolvido participar na Exposis:ao
Filatelica Internacional que se realiza em
principia de Novembro, no Mexico.
Todos os nossos campeoes e 0 candidatos a campeao, estao sendo mobilizados,
poi~ necessitamos de todos, a fim de representar condigml.mente a Filatelia brasileira no sector internacionaI.
o Clube Filatelico do Brasil assumiu a
representa!yao geral, nomeando em cada Estado um repre entante. Aim, teremos elementos, em todo 0 pais, que trabalharao
com toda a inten idade para a LUBRAPEX-68.
E' nossa intens:iio corresponder complelamf'nte a maneira como a Firatelia de
Portugal cooperou com a primeira LUBRAPEX, I ealizada em 1966, no Rio de ]a-

~ot.EifIM

neiro. Esta viva na nossa memoria quanto
a FiJatelia dai concorreu para 0 seu briIhantlsmo c suce 0 daqui, pelo que tudo
temos que fazer para, pelo menos, realizar
o mesmo. E sera feito.
Ainda existem alguns problemas que
deverao ser solucionados dircctamcnte, soluc;iies estas para ajudar 0 envio de colecc;iies, e 0 comparecimento pessoal dos
interessados, 0 que, com toda a certeza,
l-oe conseguira resolver, pois muito temp~
lemos para tratar dos assuntos, 0 que e
necessario, e nao deixar para os ultimos
dias.
o § 1." do art. 4.0 do Regulamento
Geral da LUBRAPEX-68 diz 0 seguinte:
cAos expositores que tenham obtido
grandes premios em expos iC;iies nacionais ou
internacionais anteriore~ e bem assim grandes premios LUBRAPEX, e vedado exporem
na Classe de Competic;iio •.
Acho esta resoluc;iio... digamos... um
pouco dura, principalmente no que se retere aos grandes premios Lubrapex. Penso
que sera util e interessante os filatelistas de
Portugal verem e apreciarem as colecc;iie~

fFA·'8

que

« Itipolito»
artigo. de alta qualidade

•

Exposlfao Aerofi'latilica Internacional
e 8. 0 Congresso da F. I. S. A

de Maio a 4 de Junho

Viena, 30
COMlssARIO

CA p.

F

PARA

LEMOS

de 1968

PORTUGAL

DA

SILVEIRA

Rua Pedtfo Ivo, 3-3.° EF
LISBOA (5)
5106 - Antonio Lourenc;o Fanes - Largo da
Republica, 18 - Estremoz - (M) Po.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94.
5109 - Jose Manuel Fajardo de Lemos Cardoso - Casa do Serrado - Ferrocinto
- Viseu - (M) Po. Fr. C. T. V.
N. U. 60. 1. 2. 94.
5110 - Carlos Augusto Canivari Pinto Machado - Largo Joao Vaz, 9-2.0-Drt.o
- Lisboa-5 - (M) Po. Fr. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 3.

5108 - Dartagnan P. Guedes - Rua Goias,94
- C. Procopio - (P) P. T. 60. 72.
102.

ANGOLA

ESPANHA

5089 - Juan Ant6nio Aguilar Miranda - cj
Alicante, 27 - Valencia - Es. Fr. Po.
T. 60. 3. Tematicos de fauna, flora,
desporto e astrofilatelia. 90.
CHINA

FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILAC;AO - PRENSAS cMARMONIER.,

5099 - Alberto Henriques Rocha da SilvaSamba Caju - (P) T. C. N. U. 60. 3.

5100 - Chang Ching-Po - 18 Alley 68Lane 122 - Fu-Chien Rd. Tainan
Taiwan (Formosa) - In. T. N. 60.
Tematico~ vistas, trajes e castelos.

PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC.

MADEIRA

POL6NIA

Casa Hipolito, Limitada
TORRES VEDRAS

a sua jneparat;ao para a

com a virgem. Indespensave\ aos tematicos marianos. Autor, Josef Franz
Aumann - Prelro, US$ 3 - 5tephanus
- Verlag - Zo\lergasse 34 - A-1071
Wien VII.

Bra~il,

19

Os aerofilatelistas portugueses devem znu;zar

DIE MADONNA 1M BRIEFMARKEHALBUM - Catalogo i1ustrado de selos

conquistaram um grande premlO no
e vice-versa, assim acredito que seria
mais justo apena~ tirar da classe de competi"ao as coleccriies que tenham conquistado do is grande~ premios na LUBRAPEX,
um no Brasil e outro em Portugal. Alias,
o regulamento da Federac;ao Internacion:d
de Filatelia somente exclui da classe de
competic;iio as colecc;iies que conquistaram
dais gran des premios, ou um grande premio e uma medalha de ouro, ou duas medalha~ de ouro.
E' quase cerlO que 0 filatelista que
conquista um grande premio na LUBRAPEX, e nao pode entrar mai na class{

bo Ct.UBE FILA1'ELICO DE PORTtrGAi.

TELEFONES 3 e 53

P 0 R TUG A L

5093' - Fernando Teofilo Rodrigues - Rua do
Coronel Cunha, 12 - Funchal- Po.
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 94.
BRASIL

5097 - Jacyara oDantas Schmidt - Rua Goutacazes, 408 - Heliopolis - Nova
Iguafu (RJ) - Po. T : 60.

5088 -

Ginter Sylwester - Malbork 22 Lipca
80a - AI. In. T. 60. Tematicos de
flora, fauna, desportos de inverno. 96.
5091 - Marian Choina - p-ta Bq:eznica
KjDebicy woj. Rzeszow - In: AI. PI.
T. 60. N. 64. Tematicos Kennedy,
flora e fauna de 3. Vaticano S. MaIlino. 15.
5095 - Bogdanski Bogdan - ui. Polna 17 m.

is
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DO CLUBE FILAT£LICO bE PORTUGAL

C R 6 N I CAS

D 0

DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSIA DEL SOCI - MIGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBftES

,

ALTERAeOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
5086 -

PORTUGAL
5083 -

Fernando OHmpio Vieira - Rua de
S. Tiago, 15_2. 0 _Esq.o - Lisboa - T .
C. V. N. U. 60. 1. Angola, M0'i'ambique. 94.
50114 - Jose Carlo~ Simoes Fernandes - Rua
Carlos Ribeiro, 30_1. u _Esq.o - Lisboa
- (M) Po. Fr. T. C. V. N. U. 60.
1. 2. 90. 94.
5085 - Joan Alfredo de Almeida ToscanoMirandela - (M) Po. Fr. In. T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. Tematica de barco~ e avioes 93. 94.

HENRIQUE MANTERO
encontra-se sempre as ordens de todos
os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Pra;a da Alegria, 58-z."-A
Telifone .JZ8176
LISBOA
Selos cU.sslcos

*

Modernos

* Temalicos

COMPRA E VENDE

Selos de Portugal e Ultramar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0
=
material fllatelico - -

BASTOS & CAMPOS. L. DA
R. MARl A ANDRADE, 55- Te/ef. 834108

LlSBOA

Cele~tino

de Miguel e Miguel dos
Faria - Rua Jo~e Espregueira,
111 - Viana do Castelo - (P) E~. Fr.
In T. C. N. U. 60. 12. Tematica
de des porto 90. 94.
5087 - Jose Ant6nio Martins da CostaApartado 10 - Anadia - (P) Po. Fr.
In. E~. T. U. 60. 3.
509(1- Jack Seaton Brockhurst LeacockS. Joao da Barra - Pa'i'o de Arcos(M) Po. In. T. C. V. N. U. 60. 1.
Vaticano. 92.
5092 - Joaquim Gome
Nene - Rua do~
Centenarios, 45-1.°-Esq.o - Vila Real
de Santo Ant6nio - (M) Po. T. C.
N. U. 60. 12. 93.
5094 - Rodrigo Jo e Vicente - Rua Duque~
de Bragan'i'a, 9-r/c.-Esq.o - Lisboa (P) T. C. V. N. U. 60. 1. <)3.
5096 - Sameiro de Azevedo - G 28 - n. ° 5
- Minas ·da Panasqueira - Beira
Bllixa - (M) Po. Fr. Es. T. C. V. N.
60. 1. 2. Vaticano 15. 19. Erros e
ensaios. Erro N. U. 90. 93. 94.
5098 - Fernando Soare Ferreira - Rua de
Costa Cabral, 2649-2. 0 -Drt. o - Porto
- (P) Po. Fr. It. E~. T. C. V.
N. U. 60.
5101 - Prof. Manuel Rodrigues de Oliveira
- Rua Capitao Romeu Neves, 4-1.°-Esq.o - Santarem - (P) Po. Fr. In.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
5102 - P.- Alvaro Pereira de Jesus - Seminario de Alcains - (P) Po. Fr. T. C.
N. U. 60. Tematicas religiosas e escuteiros. 94.
5103 - Carlos Alberto Sousa e PereiraRampa das Necessidades, 10-2.°Lisboa - (P) Po. Fr. T. C. N. U. 60.
5104 - Casimiro de Almeida Tavares - Ma'i'ainhas - (Gu~rda) - T. C. V. N. U.
60.
5105 - Carlos Alberto Valente Henriques de
Almeida - Av. de Ceuta, 15-3. 0 -Esq.o
- Amadora - (M) T. U. 60. 1. 2. 93.
Rei~

(PORTUGAL)

•

"3.°

Exposi~ao

Filatelica de Bengue/a"

Angola e, de toda~ as nos~as prOVtnCla~
ulltramarin:\~, aquc\a onde a Filatelia mais
~c cncontra desenvolvida e prestigiada, e
nao apena~ na ~ua capital, Luanda, mas
cm toda~ a~ outras cidades e regioes, como,
e~pecialmente,
Benguela, Novo Redondo,

•
•

Carmona, Sa da Bandeira, etc.
'1 lamo~
n6s come'i'ar a esc rever uma
cr_oni~a sobre a. ultima Exposi'i'ao Filatelica
d ~ Carmona, que ted de ficar para domingo.
pr6ximo, - quando nos lembramos de que,
pOl' motivo de desarruma'i'ao de papeis,
doen\ras e, ultimamente, obras, ainda aqui
nao fizemo~ justa referencia a ~III .Exposi'i'iio
Filatelica de Benguela., comemorativa do
Xln Diu do Selo c da inaugura'i'ao do
novo c belo edificio da Central Telef6nica
A utomatica daquela cidade.
Organizada pelo prestigioso Clube Numismatico e Filatelico de Angola, de Bcn~uela, agora em fa~e de maior desenvolvimento, ela teve 0 patrodnio da Direc\rao
dos Servilfos dos Correios e Telegrafos da
Provincia, e 0 valioso apoio da Rf'parti'i'ao
Regional do~ C. T. T. do Distrito do
Benguela.
Sua comissao organizadora: Srs. Jose
A. da Silva Pinto, Julio Pereira Fazenda,
Dr. Liberto Soares Espinha, Alvaro Ramos
de competi'i'iio, ficara completamente de fora,
e, assim, somente os filateli~tas de urn pais
tern 0 privilegio de vel' e apreciar este
conjunto.
Nao convem dar alguma aten'i'ao a este
padgrafo?
Vamos, pois, lans:ar-nos de corpo e alma
a LUBRAPEX-68, a . fim de que 0 seu
sucesso seja grandioso e brilhantlssimo,
como desde inkio prometemos e garantimo~ ao no~~o querido Dr. Vasconcelos Carvalho.

da Torre, Armando Mario Delgado e Joao
Fernando Teles Reina~ Amaral. E juri respectivo: Sr~. Carlos Mimoso Moreira, Filipe Ca~tro Sa Furtado de Mendons:a e
Eng.o Arnaldo VitoI' Rodrigues P0\rao. 0 primeiro, di<tinto director do jornal 0 Lobilo
e nos so velho e 'qucrido amigo. 0 segundo,
outro velho e querido amigo, bibliotecario
dos C. T. T. e conhecido escritor da especialidade, alem de nosso valoroso companheiro no juri da ultima exposi\riio filatelica
de Novo Redondo.

A. GAMA REIS
(MR. CORK)
WELCOMES you at

CASA 0 AS
CORTI<;:AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS
Mlmb., of PartuguI"
Chlmblr of CammlrCl

RET A I L E R S

4 - B - Ru. d. Elcol. Pollt6cnlc. - B-10
Talafona 325858
Telagram.l; ISOLANTES
LISBON - PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIAL TIES
AMERICAN EXPRESS CREDIT CUDS HONOURED HERE
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FILA~LICO

II Exposi~ao Filatelica Luso-Brasileira (Lubrapex-68)
e

VI Exposi~ao Filatelica Nacional

CLASSE DE COMPETlr;Ao

Por iniciativa e organizaltiio do Clube Filatelico da Madeira, e com 0 alto patroclnio da
Administraltiio Geral dos Correios, Telegrafos e Telefones, Federacriio Portuguesa de Filatelia,
Junta Geral do Oistrito Aut6nomo do Funchal, Cdmara Municipal do Funchal e Oelegacrlio de
Turismo da Madeira, sera levada e efeilo na cidade do Funchal. de 17 a 24 de Agosto de 1968,
a II EXPOSI(.AO FILATELICA LUSO-BRASlLEIKA _ LUBRAPEX-68 e a VI EXPOSlC;.AO
FILATELICA NACIONAL.
Para quaisquer esclarecimentos, dirijam-se a Comissiio Executiva:

Nada menos do que 41 participantes,
nesta notavel .III Exposir;ao FiJatelica de
Benguela., sendo um, aquele Carlos Mimoso Moreira, fora de concut·so. Dos 40 em
competir;ao, 14 de Benguela, 9 do Lobito,

v.

C.

"2.0 Exposi~ao Filafelica de Carmona"
Depois das duas cr6nicas aqui muito
justamente dedicadas a .3.a Exposis:ao Filatellica de Benguela. , em Benguela realizada
pelo activo Clube Numismatico e Filatelico
de Angola, - e agora altura de, com igual
interesse, nos determos um pouco sobre a
.2.n Exposir;ao Filatelica de Carmona., realizada em comemorar;ao do cinquenten:irio
da fundar;ao do Uige, e aberta ao publico,
de 1 a 15 de Julho ultimo, no salao nobre
da Camara Municipal de Carmona.
o respectivo catalogo abriu com um
prefacio de F. Furtado de Mendonr;a, distinto bibliotec:irio dos C. T. T. de Luanda,
e que, pelo menos desde a grande Exposir;ao Filatelica de Novo Redondo, em 1965,
a cujo juri tivemos a honra de presidir,
a Filatelia angolan a vem dan do muito do
seu saber e do seu entusiasmo.
Depois da constituir;ao das respectivas
comissoes de honra e executiva, e do juri,
tal catalogo inseriu uma .saudar;ao., na
qual se destaca, logo ao principio, '0 pres-

tigioso Clube Filatelico de Portugal, que
manifestou 0 seu interesse pelos trabalhos
da Exposir;ao •.
Ap6~ 0 Regulamento desta Exposir;ao,
as~inado, em nome da comissao exec uti va,
pelo que supomos ter sido seu presidente,
ou, ao menos, seu elemento preponderante,
Caetano Francisco Duarte Catulo, segue-se
uma pagina sobre .E' necessario intensificar
a realizar;ao de exposir;oes filatelicas / 0 patrocinio que lhes dara 0 Clube Filatelico
de Portugal., transcrito do Bole tim do Clube
Filatelico de Portugal, de Agosto de 1966,
terminando com a seguinte nota, da autoria
e assinada com as iniciais daquele F. Furtado de Mendonr;a:
.Desde hi muito que sentimos a necessidade da divul£as:ao da Filatelia, especialmente no meio da juventude. Por isso,
aplaudimos a decisao tomada pelo prestigioso Clube Filatelico de Portugal, de intensificar 0 gosto pela Filatelia, lamentando somente que, noutras paragens, os

Prata

Ouro

Particip.

Paises

F'UNCHAL - MADEIRA

7 de Luanda, 4- de Sa da Bandeira, 2 de
Novo Redondo, 2 de Nova Lisboa, 1 de
Salazar e 1 de Catumbela.

organiz::;ato lIel 1960 IIlIa loro Federaziolle,
Cal: lo scopo preciso di orgallizzare qlleste
mostre specializzate ... II .
Depois desta passagem, eu diria apenas
que a AEROFILA-67 foi um acontecimento
grandioso, monumental, se nao fora um
certo medo de empregar e tes qualificativos, que, entre n6s, ' cairam em completo
descredito, por usa e abuso frequente e
caricatura!'

al!che se COl! diverso grade di pm/ol!dit,i,
il campo della lora colleziol!e, e IIDI! hal!1Io
- ad esemplo - difficoltd ad illdicarvi ill
!II!' altra racco/ta qllel certo pezzo tll!ico 0
quasi che starebbe cosi belle 11 ella loro
pmpria partecipaziol!e.
La stessa lIascita
,della F. I. S. A., ill IOlldo, ha Ie sue radic;'
ill qllesta diversa cOllceziolle colieziollislica : gli aerofilatelisti si ritelteVallO "mal
git/dicati» in sede F. I . P., ed hallllo qllilldi

ORGANIZAC;AO, PATRocfNIO E DATA DAS EXPOSIC;OES

Apartado 4915 -
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Bronze
prataado

I

Alemanha Ocidental
Alemanha Oriental
Austria
Australia.
Belgica
Brasil.
Bulgaria.
Checoslovaquia
E. U.A .•
Finldndia.
Gr4-Bretanha
Grecia
Holanda
Hungria
india.
Italia •
Jugoslavia
Noruega •
Peru
Pol6nia
PORTUGAL.
Romenia
Suecia
Suilta •
Turquia
Uniiio Sovietica
26

44
21
7

·

I
12
2

I

.

·

.

·

("')

Incluindo

0

I

I

I

I

7
12
17

3 (*)
I

1
I

I

I

I

6
4

I

.
.

I
I

10

I
I

I

I

I I
I
12
12
3

2

I

2
2

2

3
1

4

5

5

7

2
1

2
8

14

I

23
1
6
50

9
3

7
3

2

I

I

I
I

I

I

1
I

I

I

1
3

I

II

281

I

2
I
2

14
I

1

2

2
4
2
26

8

I

2
IS
I

Diploma

Bronze

I

5

3

1

2

2
3
2

6

I

IO

43

46

I
I

,
,

7
2

3

8

4

74

47

cGrande Premio Internacional ••

NOTA _ A diferenlta entre 0 numero de participa!;oes (281) e 0 numero de premios (220), deve-se
ao facto de varios destes terem sido conferidos pelo conjunto de participalroes, de acordo com 0 disposta no art. 5.0 do Regulamento Gera!.
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houvesse, este pormenor bastava para atestar condignamente 0 labor intenso do nosso
Clube - representante de Portugal na F. 1.
S. A. - , em prol da divulgalfao e valorizalfao de tao apaixonante ramo da Filatelia.
Para terminar, e a prop6sito, nao re~i~to a tentalfao de lhes revelar as muito
expreSSlvas e categ6ricas palavras de alguem que, nao sendo basicamente urn aeroii!atcli~ta, nem pertencendo as nos~as infra-e~trutura~, viveu 0 acontecimento com a
~ua habitual vitalidade, sim, mas forlfo~a
mentc em molde~ desapaixonados. AfirmaIfoes que, com alto e nobilitante eSpirito
de i'efl(;ao, confirm am integral e decisivament( tudo quanto atras por mim fica dito.
Na~ nossas Exposilfoes costumamos ter
sempre, como convidados, urn ou outro clemento destacado de meio diverso do nos~o.
Em Budapeste esteve, como visita, 0 meu
amigo Dr. Enzo Diena. Como todos sabem,
trata-sc dum respeitado, entendido e talentoso jomalista filatelico, com colaboralfao
inl>erta em inumeras revi tas de cIasse todo dado ao Classico, e 100 % afecto a
F. 1. P.

Diena publicou em Il Collezionista Atalia Filatelica (tiragem superior a 60000
exemplares!) uma erie de reportagens intituladas , SlIccesso a Blldapest dell AEROFlLA-67., e com 0 subtftulo . L'Aerofilatelia
btl vissuto a Blldapest Ie slle grandi giornate, per merito di I/1Ia ottima organizzaZi011C e di lIIla mostrtl vasta ed interes<allten , e, do n.O 35/67 (30 de Setembro),
p:igs. 8 e 9, tenho 0 grato prazer de tran~
crever - ~em traduzir, para nao tirar briiho a este bocadinho de Duro de lei - 0
segumte comentario:
"... ill qllesto campo 10 stlldio e la
ricerGtI originale fanno premio, nell'evidenza
data dagli espositori e nel verdetto della
gillria, sul mere valore materiale degli
oggetti esposti.
L'ambiente degli aerofilatelisti e, per molti sellsi, lIIl ambiellte
tIIlcora ' l lUro", lion contaminato da 1111
eccesso di commercializzazione, ma forma to
dtl persone cbe - tlltte - conOSCOl1O ben<!,
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A pesquisa sabre as selas perfuradas em Fran~a
t

•

Panoramica da Feira International
de Budape.s te, cenorio da
AEROFIlA - 67

,

I

Pelo
EMBAIXADOR GEORGES ARGYROPOULOS

A Fran!Ja ocupa urn lugar de destaque
entre os demais paises filatelicamente evoluldos, e os seus filatelistas nao podiam
deixar de contribuir para 0 estudo dos
~elo ~ per f urad o~ da sua Patria e de out r o ~
pai s e~ de Hngua fran cesa, tanto dos com
perfuralfao oficial, designando uma funlfao
especial, romo dos perfurados por empresas
p{lrticulares, a fim de evitar abusos.
Promotol· das pes quis a~ sobre os selos
franceses com perfuralfao, foi 0 co ronel
Lebland, verdadeiro pioneiro do estudo dCl> ta
modalidade, geralmente, e muito injustamente, considerad~, pel os coleccionadore~,
como parafilatelica.
Uma seric de artigos, publicados em
1962, pelo mesmo, na revista Bulletin Pbiiateliqlle dll Midi, ~obre 0 ass unto do~
respon~avei5 pelo movimento filatelico nacional nao se apercebessem, ainda, do interc~~e cxtraordinario que a Filatelia oferece a educa!Jao estetica e moral da nossa
mocidade •.
Completam 0 referido catalogo muitos e
valioso~ artigo~, que felizmente muito estao
v.lIOJ·izando todas estas exposilfoes filatelicas
de Angolla, pelo que merecidamente destacamos : .1\ Mocidade e a Filatelia», por
Caetano Francisco Duarte Catulo; . Deficiencias . , pOl' ]0 e Fernandes Mamo; . A minha
temati ca de Musica., por Armando l\Hrio
Delgado; .Os selos da Expo~ilfao de Nova
]orque, 1939-1940 e os Catalogos Mundiais>, Francisco Fontes ; . 0 selo postal. ,
por F. Furtado de Mendonlfa; e .Selo de
$40 da ;!.a serie de Brasoes de Angola com
falta de impressao. , de Abflio Alves Fernandes.
Esta a parte mai~ n:levante do catalogo, de propaganda, estudo e .documenta~ao,
mormente com gravura, fa zendo dele urn
\'olume para guardar e futuramente conultar.
Quanto it expo~J(,ao propriamente dita,
tent que ficar para domingo pr6ximo.

. v.

C.

I>elos franceses perfurados, despertou 0 interesse dt: urn grupo de filatelistas, que
ofcreceu a sua colaboralfao ao coronel Lebland, a fim de centralizarem os resultados
das pesquisas por eles efectuadas, as quais,
no ano seguinte, foram sucessivamente publicadas no mensario Le Monde des Pbiiaielistes, de Paris.
As primeiras listas de perfuralfoes em
~elo~ de Franlfa, do coronel Lebland, ja
mcncionadas, apareceram em 1964, reunida5 numa brochura profusamente ilustrada,
~ob 0 n.O 67, de 48 paginas, da bibIioteca
filatelica editada pelo Le M.onde des Pbi/l,.tellstes, 7, I·ue des Italiens, Paris 9.°,
intitulada Les Timbres Franr-tlis Perfures
(premiere liste), pre~o 6 francos.
Entretanto, 0 coronel Lebland e 0 seu
grupo de colaboradores continuam as suas
pesqui~as, e em breve sera .publicada mais
uma brochura, com Iistas complementares,
e resumindo 0 resultado dos estudos efeclUados, e para esse fim 0 coronel Lebland
ja cxaminou ate hoje cerca de 15000 exemplares de selos perfurados de Franlfa; e
podc apurar 2350 tipos diferentes, entre os
mesmos, conseguindo tambCm a identificalfao
dos nomes e enderelfos de 400 firm as comerciais, autores das referidas perfuralfoes.
Algumas destas firmas utilizaram varios
tipo~ de perfuralfoes, pertencendo 0
res-

POR T UGAL E UL TRAMAR
REMESSAS A ESCOLHA
Selos Iiolados novas e usados - 50 %
SERIES NOVAS - 40

%

Desconlo

Desconlo

Para pagamento, aceito selos usados em
quantidade
Pedir tabela de valoriza; ao e condilroes
de TROCA

SANCHO OSORIO
Telelone aaOl!t85

Apartado
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pectivo record a Casa Bancaria -Credit-Lyonnais., com 85 tipos identifieados.
Com a devida venia, amavelmente concedida pelo coronel Lebland, assim como
pelo mensario Le Mal/de des Pbilatelistes,
editor da citada broehura n." 67, Les Timbres Fra7lc;ais Per/ores. apresentamos urn
apontamento sllmario de algumas das informa~oe ~ sobre selo~ franceses perfumdos,
transcritas da citada e valiosa obra.
A perfura"ao do, ~elos franceses foi
autorizada pOl' deci~ii o ministerial de 15 de
Novembro de 1876.
E ~ta decisao autorizoll 0 publico a marcar os ~elos pOl' ele
utilizados com urn sinal distintivo (iniciais
ou outros), obtido pOl' meio de maquinas
perf uradoras. Nao e nece~ ~aria a obten~ao
de lima autoriza~ao' especial de parte da
Adminbtra'fao dos C. T . T.
As perfura'f0es nao podem exeeder 0
ter'fo da superficie do selo, e devem ser
dispostas de manelra a nao alterar 0 algarismo qlle exprime 0 valor do mesmo.
Esta decisao ministerial foi eonfirmada
POI' de. pacho, em 19 de Outubro de 1945.
A ~ di s po s i~ o es ~o bre a perfura'fao de
selos postais foram anuladas no dia 6 de
Dezembro de 1954, e os infractores que
tiverem marcado de qualquer modo os mesmos, ap6s a data indicada, sao punidos
com prisao de 10 di3js a 6 meses , e 0 pagamento de multas de 20000 a 100000 francos.
Em virtude desta disposi'fao, publicada
no Bolt'tim dos CTT de 21 de Janeiro de
1955, os selos perfurados existentes, utilizado. para fin s de transporte de correspondencia, nao obstante a interdi'fao, seriio considerados usados, e submetidos a
cobran'fa de taxa suplementar.
Afinal, determinou-se que os selos perfurados novos, ainda em poder de casa!>
comerciais, no dia 21 de Janeiro de 1955,
poderiam ser trocados nas esta~oes de correio contra selos normais, ate ao dia 1 de
Abril de 1955.
Em suma, ~resulta dos dados ja mencion ados que os selos perfurados tiveram
existencia legal na metr6pole enos terl'it6rios da Vniao Francesa, a partir do
I im de 1876 ate 21 de Janeiro de 1955.
As primeiras perfura'f0es, designadas
como -precursores., na obra do coronel
Lebland, apareceram 3 ou 4 an os antes
de serem oficialmente autorizadas. Encontram-51." em varios valores de selos do tipo
Ceres, sendo todas muito raras.
Assinale-se tam bern 0 caso curiosa de

~:
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existirem selos perf urad os com a designa'fao
de -postpedurados. , ~el'vi ndo estas perfura~o es para fins de c1 as~ ifica'fao (numero
de reg i ~to ou outra, m en'f0es), efectuadas
pe/os des tinat:irio ~ , apo., a recep'fao da
correspondencia. As citadas perfu ra'f0es, colocadas no sobreserito, ~o pOl' aeaso podem cobrir 0 selo inteiro ou parte do
me ~ mo,

f; claw que etas -postperfura'f0es. nao
entram no quadro de urn ensaio de selo~
autenticamente perfurados, mas vale a pena
~erem c i tada ~ como urn caso bizarro.
Seguem algumas considera'f0es sobre perfUl'a'f0es de selos fiscais pOI' firmas comerciais, que se efectuaram nas mesma '
condi'f0es, e pelo mesmo motivo que leyou a~ ditas firmas a perfurar selos de correlO.
Todavia, como a lei de 6 de Dezembro
de 1954, que proibiu as perfura'f0es de
selos de correio, nada indica a rcspeito de
selos fiscais, alguma casas comereiais continuam usando selos fiscais pcrfurados pelas mesmas.

,

posta is alusivas, 0 -Dia da Aerofilatelia., o~ voos especiais pOl' balao livre (Urn)
e pOI' helicoptero (dois), e 0 7." Congresso
e A ~ 5embleia Geral Anual 1967 da F. I .
S. A: - on de foram tratados assumos tecnico~ que merecem largos considerando~
que nao cabem nesta nipida reportagem,
It ~erao publicados, como e habito, ulteriormente - foram outros tanto aspectos que
valorizaram e serviram excelentemente 0
proposito de grandeza e prestlgio ' da ExpOl;iliao. Oportunidade ~ para' algumas cog ita'f0es, que nem por parecerem Hceis ao
as mais frequentes.
Vma expressao de muito apre'fo merecern, outro~ s im, as faeilidades, fora do ordinario, facultadas a concorrentes e visitanLes.
O~ primeiros nao tiveram de pagar
a locac;:ao do quadros, e as colec'foe viajaram gratuitamentej
os segundo benificiaram de entrada livre, recebendo tam bern
de. gra'fa 0 belo catalogo de 240 pagtnas,
Como em
de faustoso aspecto grafico.
Filatelia, alem dos ideais mais altos e
mail> puros, existem fortes implica'f0es financeira. - pelo menu para O ~ que, como
e c:I meu caso, fazem pOI' estar pre s ente~
(e nao perder pitada) nessas utiHssimas
escolas praticas que sao as Exposi\r0es e
o~ Congresso~ Internacionais - estao a vel'
que e sumamente agradavel poder fazer
de<ta~ poupan'fas.
Ja que as pesadas despesa , essas nao se podem evitar, ha que
de~cmbolsar, meus amigos.
As Companhias
de Avia<;ao, hotei~ e restaurantes, que digam como e ...
Dc elemental' jus ti~a e assinalar, tambern, 0 requintado acolhimento que foi di~
pen~ado
aos fora teiros, aerofilatelistas e
convidado~.
Desde a recep<;ao a chegada
ao aero porto, ate ao cair do pano - momento da partida - fomo s permanentemente
rodeados e cumulados de gentilezas de toda
a ordem. Vma hospitalidade amiga e cordial, aliada a urn conjunto de manifestac;:oes sociais e de distrac'f0es bern recheado
e den~o de atractivos. A contribuir para
que todos os que estiveram em Budapeste
guardem do evento uma lembranc;:a afavel,
admiravel, inesquecivel.
Quanto it representa~:lo nacional, os
novo~ e distintos galardoes trazidos para
Portugal, em confronto com urn escol de
praticantes de estirpe, permitem, naturalmentl.", inferil' que sao legitimas as sua ~
a~pira'f0es, cumpriu da melhor maneira, desempenhou cabalmente (e ate com brilhanti~mo) a missao de manifestar 0 pl'Ogresso

e a evolUl;ao da modalidade no nosso Pals,
alardeou 0 seu valor flagrante em mab
uma exemplar demonstra\rao de aptidao c
capacidade.
E' com ~ ati~ fa'fao que registo a comparencia da T. A. P., pela primeira vez,
em Internacional, na Classe de Honra. POI'
agora, ,ub\inyo a irhen~ao, o que ja nao
f: poueo. Nb entanto, salvo mel hoI' opini ao, tudo aquilo - inoperante - tern de ser
integral mente remodel ado.
Face as participa'f0es de certa~ Companhias que nos

acoMumar'am ao intel'esse do Gontcnto, e ao
teol' tecnieo apurado, a Concessionaria Na<:ional tcm de cuidar a ~erio da sua aprc.,entac;:ao neste domlni6. Se, como suponho,
nao deseja continual' a representar papel
.,ubalterno, quando em cotejo com as suas
congenere~ .

Da minha partieipa'fao, na Classe de
Competi'fao, desculpem os me us leitores que
nao fale dela. Houve novidade e da gro~sa.
Promo'fao consoladora, que mereeeu dos 01'gao~ de informa9ao filateliea honestos, e da
propria Imprensa diaria, expressivo relevo
c difu~ao que muito me sensibilizou. Apcnas me compete voltar' a apregoar - porque
concerne a todos quantos se preparam ainda
na, ~ombra~ do anonimato para ocupar a~
pl'imeiras filas do amanha - e que as colec",oe~ de estudo, resultado de constantes
reflexoes e de pesquisas permanentes, pOI'
vczes recompensadas com descobertas ~en
~acionai s, tern sempre uma palavra grada
a dizer, e podem alcan'far justa aureola,
atingir 0 topo da tabela.
Na Cla~se de Literatura, 0 nosso Boletim,
pOl' intermedio desta rubriea, foi galardoado
com diploma de medalha de prata. Tratando-sc da rna is alta recompensa outorgada nesta Classe, e, para ser mais preciso, do mais honroso dos premios ate hoje
conseguido pela Imprensa Filatelica portuguesa em Internacional, quando mais nao

_14_____ ._B- 0- L- E::.'!1--.:.I::::M=- DO

te t nacional AEROmLA-67, aberta em Buqapest de 3 a 10 de Setemhro ultimo, I 01'g anizada pela Federu,!ao Hupgara de Filatelia (MABEOSZ), e sob a egide da Ee-
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derar,;ao Internacional da ~ SQciedades Aerofilat61icas (F.I.S.A.), eonheceu r<:tumbante ~u
cesso, constituiu jQrnada de ; extraordinaria
importancia, fica a const ituir marco de
grande altura, pelos seus cesultados afit·mativo~ e cintilantes, na hiM6ria da Aerofilatelia (c da Filatelia, nat\lr almente) mundial.
A linguagem incontroversa do~ nltmero~ - que eu e muitos dos meus leiton~~
apreciam, para anal ise e mc;dita,!ao procedentes mais do que elucidati va da
ampla projec,<ao, do balan,!o francamente
positivo, do triunfo cabal desta inolvidavel AEROFILA-67. Na sua expressividade,
es ta~ cilras dispensam comentarios: 4 amplos pavilhoes da estupenda Feira Internacional, 1 500 quadros executados para 0
eleito, um total de 361 participa'!oes, na~
varial- Classes, em repre~enta,!ao de 32 pai!.es, 173 medalhas, al6m dos 3 Grandes Premio~ costumados, atribu idas por um juri
de e!>pecialistas de credito~ firmados, legitimamentr exigente, mas de inexcedivel
competencia e perfeita dignidade, a colec,!oe~ de real categoria, publ ico copio!.o avaIiado em 60000 vi itante~ justifica urn ~ubli
nhado que ninguem aehara despropo~ i tado .
EMa aritmetica rudimentar que nao mete
10ga1'itmo>~, ~tes elementos concretos dizem,
em suma, qllase tudo. Mas a cronica aeabaria fria, como urn relatorio de empresa.
E nao seria coerente \ deixar ficat· no tinteiro algun~ argumentos e exclama'!oes que
me parecem indispensiveis.
E que, para
ah~m da!> exterioriza'!oes mai~ ou meno!.
e!>pectacu)are~, das consequencias de maior
ou menor envergadura, ha implicito, na~
l'eunioe ~ aet'ofilatelicas, um calor humano,
o baro da camaradagem e da amizade, uma
vivtncia autentica e total da ocorrencia,
em n6~ predominantes e permanentes, que

nao devem ~ el' omitidas, nem podem ser
of usc.ad as.
,Ha en tao que alinhar algumas considcra,<oes adicionais, que julgo oportuna, e
chamat· a aten!;ao, a titulo expHcativo, para
factore.:; de gra,nde merecimento, ( que nao
~e podem desassociar do bela es for!ro geral,
do f-xito transbordante da, a todo~ os titlIlo~ , noravel AEROFILA - 67.
Organizat;;ao certissima, primorosa e com
lint apoio pujante do E~tado.
Pareee-me
~l·t· a altllra de feli citar calot;o~amente, . ~
reserva!., 0 Dr. Lasz lo Steiner, dinamico
e experimentado ~ e cretario-geral da MABI?OSZ, que, solidamente assistido pOl' urn
pequeno numero de c olaborado):e~ . por ele
escolhidas dentro da sua aS remia~ao, plancou, preparou e levou a cabo este colo!.~ al
empreendimento. Verdadeiramente modelar.
Embora alguns por ca digam que nao, eu
continuo a verificar que 0 grau pe eficiencia e sempre fun,!ao do grau de qualidade. Para i ~s o , e preciso escolher, aber
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Tre~ expositr6es filatelicas utilizaram,
em Fran,!a, ~elo~ perfurados: a E xpositrao
Internacional de Cm'reio Aereo de 1930,
em Paris, e as exposi,!oes filatelicas durante a segunda guerra mundial, de Nancy
em 1942, e Saumur em i1 943.
Selo~ com perfura'!oes de servifi:o S, fo ram utili z ado ~ pelo Senado fran ces, desde
1<)33, e C pela Camara das .Deputadps. Dos
ultimos, faltam p ormenores.
Perfura!roes efeetuadas pel os Correios,
cncontram-se na Tunisia, onde selo!. postais
foram transform ados em parteados, por um a
perlura!Jao da letra T, em tres tamanhos
diferente!..
Apo~ e tas diver~ a 5 infm'ma,!6es, a obra
do coronel Lebland publica a parte principal da monografia, oeupando 40 pagina!.
da mesma, a qual apresenta a lista dos
selo perfurados por firmas particulares com
iniciab ou ~ imbalo s (galo, passaro, elefante, vaca, triangulo, estrela, rada de
moinho, cruz, etc.), classificada por ordem
alfabetica, com a indicayao do numero dos
huraeo' e altllra em milimetros das letL'as,
c a de~eri!rao e 0 significado das inieiais.
Indica-se tambem 0 numero do Cat:ilogo
Yvert et Tellier, dos diferentes ~e1os, que
foram perfurados pelos usuarios.
Os names e endere,!os das firma ~ que
utilizaram selo~ perfurados, sao indieados
c:mpre que for possivel a identifica,!ao da s

cl ass ifica,!ao, publica-se neste texto a respecti va imagem, em tamanho reduzido, de
lima pagina da obra Les Timbres Franfais
Per/ores.
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CALENOARIO PARA 1968
OAS EXPOSI~OES FILAT~lICAS
PORTUGUESAS
Vila PraDca de Xira, 2 a 10 de
Mar90:
V Exposilriio de Divulgaljiia Filatelica
Vila-Franq uense.

Porto, 20 a 28 de Abril:
Exposiljiio Filateliea Distrital.
escolher

e poder: escolher.
E a foi a
li~iio .
Bern, quando falei em li,.ao, fugiu-me a lingua para a verdade... Tao
valiQ~a, que nem li,!ao quis ser ...
As dua~ emissoes comemorativas com
~obretaxa, selos e bloco~, postas a circular,
antes (6 de Maio), e no dia de inaugura,!ao (3 de Setembro), a!. numerosas mar-

Bdoril, Maio:
III Exposiljiia Filateliea do Estoril.

PODchal, 17 a 24 de Agosto:
II Exposi\jiio FiJateliea Luso-Brasileira
cLubrapex 1968,.

o ulltimo capitulo da obra des creve as
perfura'!oes de selo de M6naco, Sarre, e
Ultramar (Algeria, Tunisia, Indochina, Marrocos, Kouang-Tcheou, Madagascar, Levante
France~ e Reun iao) .
Perfura'!oes francesas encontram-se tambem em velhos selos alemaes, que foram
utilizados quando a Alsacia-Lorena fazia
parte da Alemanha, e as mesmas sobre
selos da serie Hindenburg, com sobrecarga
Alsacia-Lorena, quando da ocupa,!iio desta
provincia, durante a ultima guerra mundial.
Existem tamb6m perfuratr6es francesas
em selos de paises estrangeiros, como a
Gra-Bretanha, B6lgica, Espanha, Estados Unidos e outros, onde companhias francesa s
tinham sucursais.
Com a edi,!ao desta obra do coronel
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Pagina de
Um selo sobre

0

Papa Paulo VI

N6s, cm Portugal, andamos todos fartos dc elos da tema tica religiosa, ou) mais
ri goro~ amente, cat61ica, que quase e a linica
que tem merecido algum interesse aos nos50S C. T. T.
Ma um nosso cons6cio, Ant6nio da
Silva Pena Peralta, distinto solicitador encartado em Vila Franca de Xira, pediu-nos que sugerissemos aqui a emi~ sao
de um selo dedicado ao Papa Paulo VI.
Enos aqui e~tamos a fazer a vontade ao

ETIQUETAS DE FdsFOROS
Reunioes para trocas todos os slibados,
das I 7 ~s 19 horas, na nossa sede
Av. Almlrantl Rell, 70-3. o-Dt.o

LISBDA
-

Por ------------.
UNS & OUTROS

I- - - - - - - - '
n05~0

velho e querido amigo Pena Peralta,
apaixonado coleccionador da especialidade.
I

,

'
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AfROflLATELIA

«A Capital,.
Para a publica"ao do jornal diario da
tarde A Capital, que reaparc'cc cm b.·eve,
tendo como dircctor 0 Sr. Dr. Norberto
Lope~, e como director-adjunto 0 Sr. Dr. M,\rio Neye~, constitui-se uma ~ociedade an6nima de rcsponsabilidade limitada, da qual
~ao fundadore~, alem daqueles do is ilu~tr~
jornalistas, o~ Sr5. Carlos Ferrao, Dr. Alvaro
Salema, Mauricio de Oliveira, Carlos Machado, Dr. Fernando Soromcnho, Raul AIve~ Fernandes, Manuel Nunes e Eugenio
Quinhones de Sa.

Nltmeros expressz"vos e facios salientes da

Exposi~io Aerofilatelica Internacional

VEM 0.0. FAGINA ANTERIOR

Lcbl)and, sumariamente aqui descrita, a
Fran"a contribuiu de maneira mUlto eficaz
para a propaga"ao das no"oes sobre sellos
perturados.
Antes de encerrar este artigo, quercmo~ ainda salientar 0 facto de que gra"as
a uma colec"ao de selos perfurados france~es, 0 coleccionismo da modalidade das
perfura'f0e~, indiscutlvelmente digna de inte.·e~se filatelico, obteve ultimamente, e pela
primeira vez, a sua consagra .. ao ao nivel
inlcrnacional, pois na Ex~ao !Interpex 66. , de Nova
orke, 0 Sr. Jan C.
Pfihs, 6ClO do . Perfins Club. americano,
apresentou uma selec"ao de 16 folhas (um
quadro), com raridade e pe"as de uma
grande colec"ao especializada de perfura"oes francesas, que foi galardoado com um
terceiro premio.

Domingo. do Sacramento
(Mercado Filatelico de lisboa)
Rua do' Ct'ucifixo, :16
Telefone 324891,
LISBOA 2 -

Porta~al

Setos Nacionais e Estrangeiros
Atbuns e Material Filalelieo
~

Lillta de ofertu em dlltribai9io

Pelo

CAPlTAo F. LEMOS DA SILVEIRA

o pleno exito dum certame - inclusive
fdatelico - 6 uma no"ao que se nao dcfim' hoje em tel'mo~ meramente quantitativo<;, no entido, de cO.Tcsponde.· a uma
~itua~ao em que haja muitos con corrente~ .
Ela inclui, tambem, um elemento de ordem
qualitativa, a significaL' que estiveram prc~ ente~ 0
mais aptos do sector, com a ~
melhores colecsoes mundiai~ da e pecialidade.
E, ainda, como terceiro requl ~ lto, que
~ c nao percam de vi ~ ta os progre 50S rea-

lizado ... de~ dc a expos."ao anterior - 0 que,
para nos, e objectiyo e condi"iio imprescindfvei~.
Como indicador valido da prosperi dade e do nlyel de crescimcnto da
Aerofilatelia.
o quadro-~i nte~ e ilustrativo qu e apre~enlamo s - apena~
(por ra z oe ~ de tempo
e e~pac;o) da Classe de Competi"ao, uma
da~ mai, apl"Opositadas para ad ian tar uma
conclusao - permite facilmente, a todo e
qualque.· ledor isento e bem intencionado,
constatar que a Exposi"ao Aerofilatelica In-
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Pagina de
Um selo sobre

0

Papa Paulo VI

N6s, cm Portugal, andamos todos fartos dc elos da tema tica religiosa, ou) mais
ri goro~ amente, cat61ica, que quase e a linica
que tem merecido algum interesse aos nos50S C. T. T.
Ma um nosso cons6cio, Ant6nio da
Silva Pena Peralta, distinto solicitador encartado em Vila Franca de Xira, pediu-nos que sugerissemos aqui a emi~ sao
de um selo dedicado ao Papa Paulo VI.
Enos aqui e~tamos a fazer a vontade ao

ETIQUETAS DE FdsFOROS
Reunioes para trocas todos os slibados,
das I 7 ~s 19 horas, na nossa sede
Av. Almlrantl Rell, 70-3. o-Dt.o

LISBDA
-

Por ------------.
UNS & OUTROS

I- - - - - - - - '
n05~0

velho e querido amigo Pena Peralta,
apaixonado coleccionador da especialidade.
I

,

'
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AfROflLATELIA

«A Capital,.
Para a publica"ao do jornal diario da
tarde A Capital, que reaparc'cc cm b.·eve,
tendo como dircctor 0 Sr. Dr. Norberto
Lope~, e como director-adjunto 0 Sr. Dr. M,\rio Neye~, constitui-se uma ~ociedade an6nima de rcsponsabilidade limitada, da qual
~ao fundadore~, alem daqueles do is ilu~tr~
jornalistas, o~ Sr5. Carlos Ferrao, Dr. Alvaro
Salema, Mauricio de Oliveira, Carlos Machado, Dr. Fernando Soromcnho, Raul AIve~ Fernandes, Manuel Nunes e Eugenio
Quinhones de Sa.

Nltmeros expressz"vos e facios salientes da

Exposi~io Aerofilatelica Internacional

VEM 0.0. FAGINA ANTERIOR

Lcbl)and, sumariamente aqui descrita, a
Fran"a contribuiu de maneira mUlto eficaz
para a propaga"ao das no"oes sobre sellos
perturados.
Antes de encerrar este artigo, quercmo~ ainda salientar 0 facto de que gra"as
a uma colec"ao de selos perfurados france~es, 0 coleccionismo da modalidade das
perfura'f0e~, indiscutlvelmente digna de inte.·e~se filatelico, obteve ultimamente, e pela
primeira vez, a sua consagra .. ao ao nivel
inlcrnacional, pois na Ex~ao !Interpex 66. , de Nova
orke, 0 Sr. Jan C.
Pfihs, 6ClO do . Perfins Club. americano,
apresentou uma selec"ao de 16 folhas (um
quadro), com raridade e pe"as de uma
grande colec"ao especializada de perfura"oes francesas, que foi galardoado com um
terceiro premio.

Domingo. do Sacramento
(Mercado Filatelico de lisboa)
Rua do' Ct'ucifixo, :16
Telefone 324891,
LISBOA 2 -

Porta~al

Setos Nacionais e Estrangeiros
Atbuns e Material Filalelieo
~

Lillta de ofertu em dlltribai9io

Pelo

CAPlTAo F. LEMOS DA SILVEIRA

o pleno exito dum certame - inclusive
fdatelico - 6 uma no"ao que se nao dcfim' hoje em tel'mo~ meramente quantitativo<;, no entido, de cO.Tcsponde.· a uma
~itua~ao em que haja muitos con corrente~ .
Ela inclui, tambem, um elemento de ordem
qualitativa, a significaL' que estiveram prc~ ente~ 0
mais aptos do sector, com a ~
melhores colecsoes mundiai~ da e pecialidade.
E, ainda, como terceiro requl ~ lto, que
~ c nao percam de vi ~ ta os progre 50S rea-

lizado ... de~ dc a expos."ao anterior - 0 que,
para nos, e objectiyo e condi"iio imprescindfvei~.
Como indicador valido da prosperi dade e do nlyel de crescimcnto da
Aerofilatelia.
o quadro-~i nte~ e ilustrativo qu e apre~enlamo s - apena~
(por ra z oe ~ de tempo
e e~pac;o) da Classe de Competi"ao, uma
da~ mai, apl"Opositadas para ad ian tar uma
conclusao - permite facilmente, a todo e
qualque.· ledor isento e bem intencionado,
constatar que a Exposi"ao Aerofilatelica In-
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te t nacional AEROmLA-67, aberta em Buqapest de 3 a 10 de Setemhro ultimo, I 01'g anizada pela Federu,!ao Hupgara de Filatelia (MABEOSZ), e sob a egide da Ee-
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derar,;ao Internacional da ~ SQciedades Aerofilat61icas (F.I.S.A.), eonheceu r<:tumbante ~u
cesso, constituiu jQrnada de ; extraordinaria
importancia, fica a const ituir marco de
grande altura, pelos seus cesultados afit·mativo~ e cintilantes, na hiM6ria da Aerofilatelia (c da Filatelia, nat\lr almente) mundial.
A linguagem incontroversa do~ nltmero~ - que eu e muitos dos meus leiton~~
apreciam, para anal ise e mc;dita,!ao procedentes mais do que elucidati va da
ampla projec,<ao, do balan,!o francamente
positivo, do triunfo cabal desta inolvidavel AEROFILA-67. Na sua expressividade,
es ta~ cilras dispensam comentarios: 4 amplos pavilhoes da estupenda Feira Internacional, 1 500 quadros executados para 0
eleito, um total de 361 participa'!oes, na~
varial- Classes, em repre~enta,!ao de 32 pai!.es, 173 medalhas, al6m dos 3 Grandes Premio~ costumados, atribu idas por um juri
de e!>pecialistas de credito~ firmados, legitimamentr exigente, mas de inexcedivel
competencia e perfeita dignidade, a colec,!oe~ de real categoria, publ ico copio!.o avaIiado em 60000 vi itante~ justifica urn ~ubli
nhado que ninguem aehara despropo~ i tado .
EMa aritmetica rudimentar que nao mete
10ga1'itmo>~, ~tes elementos concretos dizem,
em suma, qllase tudo. Mas a cronica aeabaria fria, como urn relatorio de empresa.
E nao seria coerente \ deixar ficat· no tinteiro algun~ argumentos e exclama'!oes que
me parecem indispensiveis.
E que, para
ah~m da!> exterioriza'!oes mai~ ou meno!.
e!>pectacu)are~, das consequencias de maior
ou menor envergadura, ha implicito, na~
l'eunioe ~ aet'ofilatelicas, um calor humano,
o baro da camaradagem e da amizade, uma
vivtncia autentica e total da ocorrencia,
em n6~ predominantes e permanentes, que

nao devem ~ el' omitidas, nem podem ser
of usc.ad as.
,Ha en tao que alinhar algumas considcra,<oes adicionais, que julgo oportuna, e
chamat· a aten!;ao, a titulo expHcativo, para
factore.:; de gra,nde merecimento, ( que nao
~e podem desassociar do bela es for!ro geral,
do f-xito transbordante da, a todo~ os titlIlo~ , noravel AEROFILA - 67.
Organizat;;ao certissima, primorosa e com
lint apoio pujante do E~tado.
Pareee-me
~l·t· a altllra de feli citar calot;o~amente, . ~
reserva!., 0 Dr. Lasz lo Steiner, dinamico
e experimentado ~ e cretario-geral da MABI?OSZ, que, solidamente assistido pOl' urn
pequeno numero de c olaborado):e~ . por ele
escolhidas dentro da sua aS remia~ao, plancou, preparou e levou a cabo este colo!.~ al
empreendimento. Verdadeiramente modelar.
Embora alguns por ca digam que nao, eu
continuo a verificar que 0 grau pe eficiencia e sempre fun,!ao do grau de qualidade. Para i ~s o , e preciso escolher, aber
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Tre~ expositr6es filatelicas utilizaram,
em Fran,!a, ~elo~ perfurados: a E xpositrao
Internacional de Cm'reio Aereo de 1930,
em Paris, e as exposi,!oes filatelicas durante a segunda guerra mundial, de Nancy
em 1942, e Saumur em i1 943.
Selo~ com perfura'!oes de servifi:o S, fo ram utili z ado ~ pelo Senado fran ces, desde
1<)33, e C pela Camara das .Deputadps. Dos
ultimos, faltam p ormenores.
Perfura!roes efeetuadas pel os Correios,
cncontram-se na Tunisia, onde selo!. postais
foram transform ados em parteados, por um a
perlura!Jao da letra T, em tres tamanhos
diferente!..
Apo~ e tas diver~ a 5 infm'ma,!6es, a obra
do coronel Lebland publica a parte principal da monografia, oeupando 40 pagina!.
da mesma, a qual apresenta a lista dos
selo perfurados por firmas particulares com
iniciab ou ~ imbalo s (galo, passaro, elefante, vaca, triangulo, estrela, rada de
moinho, cruz, etc.), classificada por ordem
alfabetica, com a indicayao do numero dos
huraeo' e altllra em milimetros das letL'as,
c a de~eri!rao e 0 significado das inieiais.
Indica-se tambem 0 numero do Cat:ilogo
Yvert et Tellier, dos diferentes ~e1os, que
foram perfurados pelos usuarios.
Os names e endere,!os das firma ~ que
utilizaram selo~ perfurados, sao indieados
c:mpre que for possivel a identifica,!ao da s

cl ass ifica,!ao, publica-se neste texto a respecti va imagem, em tamanho reduzido, de
lima pagina da obra Les Timbres Franfais
Per/ores.

r

".

""1'"
,,,('" ....n , lit1_
" "•
_

l

"
...,

".)~, ~ •

••

1

... "

w.._~

.1. . h ....
h .
It

•

•

I C'".-.ut' _

III I n

I n. u.

Ine~ma s.

Para melhor se compreender a forma da
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CALENOARIO PARA 1968
OAS EXPOSI~OES FILAT~lICAS
PORTUGUESAS
Vila PraDca de Xira, 2 a 10 de
Mar90:
V Exposilriio de Divulgaljiia Filatelica
Vila-Franq uense.

Porto, 20 a 28 de Abril:
Exposiljiio Filateliea Distrital.
escolher

e poder: escolher.
E a foi a
li~iio .
Bern, quando falei em li,.ao, fugiu-me a lingua para a verdade... Tao
valiQ~a, que nem li,!ao quis ser ...
As dua~ emissoes comemorativas com
~obretaxa, selos e bloco~, postas a circular,
antes (6 de Maio), e no dia de inaugura,!ao (3 de Setembro), a!. numerosas mar-

Bdoril, Maio:
III Exposiljiia Filateliea do Estoril.

PODchal, 17 a 24 de Agosto:
II Exposi\jiio FiJateliea Luso-Brasileira
cLubrapex 1968,.

o ulltimo capitulo da obra des creve as
perfura'!oes de selo de M6naco, Sarre, e
Ultramar (Algeria, Tunisia, Indochina, Marrocos, Kouang-Tcheou, Madagascar, Levante
France~ e Reun iao) .
Perfura'!oes francesas encontram-se tambem em velhos selos alemaes, que foram
utilizados quando a Alsacia-Lorena fazia
parte da Alemanha, e as mesmas sobre
selos da serie Hindenburg, com sobrecarga
Alsacia-Lorena, quando da ocupa,!iio desta
provincia, durante a ultima guerra mundial.
Existem tamb6m perfuratr6es francesas
em selos de paises estrangeiros, como a
Gra-Bretanha, B6lgica, Espanha, Estados Unidos e outros, onde companhias francesa s
tinham sucursais.
Com a edi,!ao desta obra do coronel
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pectivo record a Casa Bancaria -Credit-Lyonnais., com 85 tipos identifieados.
Com a devida venia, amavelmente concedida pelo coronel Lebland, assim como
pelo mensario Le Mal/de des Pbilatelistes,
editor da citada broehura n." 67, Les Timbres Fra7lc;ais Per/ores. apresentamos urn
apontamento sllmario de algumas das informa~oe ~ sobre selo~ franceses perfumdos,
transcritas da citada e valiosa obra.
A perfura"ao do, ~elos franceses foi
autorizada pOl' deci~ii o ministerial de 15 de
Novembro de 1876.
E ~ta decisao autorizoll 0 publico a marcar os ~elos pOl' ele
utilizados com urn sinal distintivo (iniciais
ou outros), obtido pOl' meio de maquinas
perf uradoras. Nao e nece~ ~aria a obten~ao
de lima autoriza~ao' especial de parte da
Adminbtra'fao dos C. T . T.
As perfura'f0es nao podem exeeder 0
ter'fo da superficie do selo, e devem ser
dispostas de manelra a nao alterar 0 algarismo qlle exprime 0 valor do mesmo.
Esta decisao ministerial foi eonfirmada
POI' de. pacho, em 19 de Outubro de 1945.
A ~ di s po s i~ o es ~o bre a perfura'fao de
selos postais foram anuladas no dia 6 de
Dezembro de 1954, e os infractores que
tiverem marcado de qualquer modo os mesmos, ap6s a data indicada, sao punidos
com prisao de 10 di3js a 6 meses , e 0 pagamento de multas de 20000 a 100000 francos.
Em virtude desta disposi'fao, publicada
no Bolt'tim dos CTT de 21 de Janeiro de
1955, os selos perfurados existentes, utilizado. para fin s de transporte de correspondencia, nao obstante a interdi'fao, seriio considerados usados, e submetidos a
cobran'fa de taxa suplementar.
Afinal, determinou-se que os selos perfurados novos, ainda em poder de casa!>
comerciais, no dia 21 de Janeiro de 1955,
poderiam ser trocados nas esta~oes de correio contra selos normais, ate ao dia 1 de
Abril de 1955.
Em suma, ~resulta dos dados ja mencion ados que os selos perfurados tiveram
existencia legal na metr6pole enos terl'it6rios da Vniao Francesa, a partir do
I im de 1876 ate 21 de Janeiro de 1955.
As primeiras perfura'f0es, designadas
como -precursores., na obra do coronel
Lebland, apareceram 3 ou 4 an os antes
de serem oficialmente autorizadas. Encontram-51." em varios valores de selos do tipo
Ceres, sendo todas muito raras.
Assinale-se tam bern 0 caso curiosa de

~:
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existirem selos perf urad os com a designa'fao
de -postpedurados. , ~el'vi ndo estas perfura~o es para fins de c1 as~ ifica'fao (numero
de reg i ~to ou outra, m en'f0es), efectuadas
pe/os des tinat:irio ~ , apo., a recep'fao da
correspondencia. As citadas perfu ra'f0es, colocadas no sobreserito, ~o pOl' aeaso podem cobrir 0 selo inteiro ou parte do
me ~ mo,

f; claw que etas -postperfura'f0es. nao
entram no quadro de urn ensaio de selo~
autenticamente perfurados, mas vale a pena
~erem c i tada ~ como urn caso bizarro.
Seguem algumas considera'f0es sobre perfUl'a'f0es de selos fiscais pOI' firmas comerciais, que se efectuaram nas mesma '
condi'f0es, e pelo mesmo motivo que leyou a~ ditas firmas a perfurar selos de correlO.
Todavia, como a lei de 6 de Dezembro
de 1954, que proibiu as perfura'f0es de
selos de correio, nada indica a rcspeito de
selos fiscais, alguma casas comereiais continuam usando selos fiscais pcrfurados pelas mesmas.

,

posta is alusivas, 0 -Dia da Aerofilatelia., o~ voos especiais pOl' balao livre (Urn)
e pOI' helicoptero (dois), e 0 7." Congresso
e A ~ 5embleia Geral Anual 1967 da F. I .
S. A: - on de foram tratados assumos tecnico~ que merecem largos considerando~
que nao cabem nesta nipida reportagem,
It ~erao publicados, como e habito, ulteriormente - foram outros tanto aspectos que
valorizaram e serviram excelentemente 0
proposito de grandeza e prestlgio ' da ExpOl;iliao. Oportunidade ~ para' algumas cog ita'f0es, que nem por parecerem Hceis ao
as mais frequentes.
Vma expressao de muito apre'fo merecern, outro~ s im, as faeilidades, fora do ordinario, facultadas a concorrentes e visitanLes.
O~ primeiros nao tiveram de pagar
a locac;:ao do quadros, e as colec'foe viajaram gratuitamentej
os segundo benificiaram de entrada livre, recebendo tam bern
de. gra'fa 0 belo catalogo de 240 pagtnas,
Como em
de faustoso aspecto grafico.
Filatelia, alem dos ideais mais altos e
mail> puros, existem fortes implica'f0es financeira. - pelo menu para O ~ que, como
e c:I meu caso, fazem pOI' estar pre s ente~
(e nao perder pitada) nessas utiHssimas
escolas praticas que sao as Exposi\r0es e
o~ Congresso~ Internacionais - estao a vel'
que e sumamente agradavel poder fazer
de<ta~ poupan'fas.
Ja que as pesadas despesa , essas nao se podem evitar, ha que
de~cmbolsar, meus amigos.
As Companhias
de Avia<;ao, hotei~ e restaurantes, que digam como e ...
Dc elemental' jus ti~a e assinalar, tambern, 0 requintado acolhimento que foi di~
pen~ado
aos fora teiros, aerofilatelistas e
convidado~.
Desde a recep<;ao a chegada
ao aero porto, ate ao cair do pano - momento da partida - fomo s permanentemente
rodeados e cumulados de gentilezas de toda
a ordem. Vma hospitalidade amiga e cordial, aliada a urn conjunto de manifestac;:oes sociais e de distrac'f0es bern recheado
e den~o de atractivos. A contribuir para
que todos os que estiveram em Budapeste
guardem do evento uma lembranc;:a afavel,
admiravel, inesquecivel.
Quanto it representa~:lo nacional, os
novo~ e distintos galardoes trazidos para
Portugal, em confronto com urn escol de
praticantes de estirpe, permitem, naturalmentl.", inferil' que sao legitimas as sua ~
a~pira'f0es, cumpriu da melhor maneira, desempenhou cabalmente (e ate com brilhanti~mo) a missao de manifestar 0 pl'Ogresso

e a evolUl;ao da modalidade no nosso Pals,
alardeou 0 seu valor flagrante em mab
uma exemplar demonstra\rao de aptidao c
capacidade.
E' com ~ ati~ fa'fao que registo a comparencia da T. A. P., pela primeira vez,
em Internacional, na Classe de Honra. POI'
agora, ,ub\inyo a irhen~ao, o que ja nao
f: poueo. Nb entanto, salvo mel hoI' opini ao, tudo aquilo - inoperante - tern de ser
integral mente remodel ado.
Face as participa'f0es de certa~ Companhias que nos

acoMumar'am ao intel'esse do Gontcnto, e ao
teol' tecnieo apurado, a Concessionaria Na<:ional tcm de cuidar a ~erio da sua aprc.,entac;:ao neste domlni6. Se, como suponho,
nao deseja continual' a representar papel
.,ubalterno, quando em cotejo com as suas
congenere~ .

Da minha partieipa'fao, na Classe de
Competi'fao, desculpem os me us leitores que
nao fale dela. Houve novidade e da gro~sa.
Promo'fao consoladora, que mereeeu dos 01'gao~ de informa9ao filateliea honestos, e da
propria Imprensa diaria, expressivo relevo
c difu~ao que muito me sensibilizou. Apcnas me compete voltar' a apregoar - porque
concerne a todos quantos se preparam ainda
na, ~ombra~ do anonimato para ocupar a~
pl'imeiras filas do amanha - e que as colec",oe~ de estudo, resultado de constantes
reflexoes e de pesquisas permanentes, pOI'
vczes recompensadas com descobertas ~en
~acionai s, tern sempre uma palavra grada
a dizer, e podem alcan'far justa aureola,
atingir 0 topo da tabela.
Na Cla~se de Literatura, 0 nosso Boletim,
pOl' intermedio desta rubriea, foi galardoado
com diploma de medalha de prata. Tratando-sc da rna is alta recompensa outorgada nesta Classe, e, para ser mais preciso, do mais honroso dos premios ate hoje
conseguido pela Imprensa Filatelica portuguesa em Internacional, quando mais nao
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houvesse, este pormenor bastava para atestar condignamente 0 labor intenso do nosso
Clube - representante de Portugal na F. 1.
S. A. - , em prol da divulgalfao e valorizalfao de tao apaixonante ramo da Filatelia.
Para terminar, e a prop6sito, nao re~i~to a tentalfao de lhes revelar as muito
expreSSlvas e categ6ricas palavras de alguem que, nao sendo basicamente urn aeroii!atcli~ta, nem pertencendo as nos~as infra-e~trutura~, viveu 0 acontecimento com a
~ua habitual vitalidade, sim, mas forlfo~a
mentc em molde~ desapaixonados. AfirmaIfoes que, com alto e nobilitante eSpirito
de i'efl(;ao, confirm am integral e decisivament( tudo quanto atras por mim fica dito.
Na~ nossas Exposilfoes costumamos ter
sempre, como convidados, urn ou outro clemento destacado de meio diverso do nos~o.
Em Budapeste esteve, como visita, 0 meu
amigo Dr. Enzo Diena. Como todos sabem,
trata-sc dum respeitado, entendido e talentoso jomalista filatelico, com colaboralfao
inl>erta em inumeras revi tas de cIasse todo dado ao Classico, e 100 % afecto a
F. 1. P.

Diena publicou em Il Collezionista Atalia Filatelica (tiragem superior a 60000
exemplares!) uma erie de reportagens intituladas , SlIccesso a Blldapest dell AEROFlLA-67., e com 0 subtftulo . L'Aerofilatelia
btl vissuto a Blldapest Ie slle grandi giornate, per merito di I/1Ia ottima organizzaZi011C e di lIIla mostrtl vasta ed interes<allten , e, do n.O 35/67 (30 de Setembro),
p:igs. 8 e 9, tenho 0 grato prazer de tran~
crever - ~em traduzir, para nao tirar briiho a este bocadinho de Duro de lei - 0
segumte comentario:
"... ill qllesto campo 10 stlldio e la
ricerGtI originale fanno premio, nell'evidenza
data dagli espositori e nel verdetto della
gillria, sul mere valore materiale degli
oggetti esposti.
L'ambiente degli aerofilatelisti e, per molti sellsi, lIIl ambiellte
tIIlcora ' l lUro", lion contaminato da 1111
eccesso di commercializzazione, ma forma to
dtl persone cbe - tlltte - conOSCOl1O ben<!,
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A pesquisa sabre as selas perfuradas em Fran~a
t

•

Panoramica da Feira International
de Budape.s te, cenorio da
AEROFIlA - 67

,

I

Pelo
EMBAIXADOR GEORGES ARGYROPOULOS

A Fran!Ja ocupa urn lugar de destaque
entre os demais paises filatelicamente evoluldos, e os seus filatelistas nao podiam
deixar de contribuir para 0 estudo dos
~elo ~ per f urad o~ da sua Patria e de out r o ~
pai s e~ de Hngua fran cesa, tanto dos com
perfuralfao oficial, designando uma funlfao
especial, romo dos perfurados por empresas
p{lrticulares, a fim de evitar abusos.
Promotol· das pes quis a~ sobre os selos
franceses com perfuralfao, foi 0 co ronel
Lebland, verdadeiro pioneiro do estudo dCl> ta
modalidade, geralmente, e muito injustamente, considerad~, pel os coleccionadore~,
como parafilatelica.
Uma seric de artigos, publicados em
1962, pelo mesmo, na revista Bulletin Pbiiateliqlle dll Midi, ~obre 0 ass unto do~
respon~avei5 pelo movimento filatelico nacional nao se apercebessem, ainda, do interc~~e cxtraordinario que a Filatelia oferece a educa!Jao estetica e moral da nossa
mocidade •.
Completam 0 referido catalogo muitos e
valioso~ artigo~, que felizmente muito estao
v.lIOJ·izando todas estas exposilfoes filatelicas
de Angolla, pelo que merecidamente destacamos : .1\ Mocidade e a Filatelia», por
Caetano Francisco Duarte Catulo; . Deficiencias . , pOl' ]0 e Fernandes Mamo; . A minha
temati ca de Musica., por Armando l\Hrio
Delgado; .Os selos da Expo~ilfao de Nova
]orque, 1939-1940 e os Catalogos Mundiais>, Francisco Fontes ; . 0 selo postal. ,
por F. Furtado de Mendonlfa; e .Selo de
$40 da ;!.a serie de Brasoes de Angola com
falta de impressao. , de Abflio Alves Fernandes.
Esta a parte mai~ n:levante do catalogo, de propaganda, estudo e .documenta~ao,
mormente com gravura, fa zendo dele urn
\'olume para guardar e futuramente conultar.
Quanto it expo~J(,ao propriamente dita,
tent que ficar para domingo pr6ximo.

. v.

C.

I>elos franceses perfurados, despertou 0 interesse dt: urn grupo de filatelistas, que
ofcreceu a sua colaboralfao ao coronel Lebland, a fim de centralizarem os resultados
das pesquisas por eles efectuadas, as quais,
no ano seguinte, foram sucessivamente publicadas no mensario Le Monde des Pbiiaielistes, de Paris.
As primeiras listas de perfuralfoes em
~elo~ de Franlfa, do coronel Lebland, ja
mcncionadas, apareceram em 1964, reunida5 numa brochura profusamente ilustrada,
~ob 0 n.O 67, de 48 paginas, da bibIioteca
filatelica editada pelo Le M.onde des Pbi/l,.tellstes, 7, I·ue des Italiens, Paris 9.°,
intitulada Les Timbres Franr-tlis Perfures
(premiere liste), pre~o 6 francos.
Entretanto, 0 coronel Lebland e 0 seu
grupo de colaboradores continuam as suas
pesqui~as, e em breve sera .publicada mais
uma brochura, com Iistas complementares,
e resumindo 0 resultado dos estudos efeclUados, e para esse fim 0 coronel Lebland
ja cxaminou ate hoje cerca de 15000 exemplares de selos perfurados de Franlfa; e
podc apurar 2350 tipos diferentes, entre os
mesmos, conseguindo tambCm a identificalfao
dos nomes e enderelfos de 400 firm as comerciais, autores das referidas perfuralfoes.
Algumas destas firmas utilizaram varios
tipo~ de perfuralfoes, pertencendo 0
res-

POR T UGAL E UL TRAMAR
REMESSAS A ESCOLHA
Selos Iiolados novas e usados - 50 %
SERIES NOVAS - 40

%

Desconlo

Desconlo

Para pagamento, aceito selos usados em
quantidade
Pedir tabela de valoriza; ao e condilroes
de TROCA

SANCHO OSORIO
Telelone aaOl!t85

Apartado
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BOLETIM DO CLUBE

FILA~LICO

II Exposi~ao Filatelica Luso-Brasileira (Lubrapex-68)
e

VI Exposi~ao Filatelica Nacional

CLASSE DE COMPETlr;Ao

Por iniciativa e organizaltiio do Clube Filatelico da Madeira, e com 0 alto patroclnio da
Administraltiio Geral dos Correios, Telegrafos e Telefones, Federacriio Portuguesa de Filatelia,
Junta Geral do Oistrito Aut6nomo do Funchal, Cdmara Municipal do Funchal e Oelegacrlio de
Turismo da Madeira, sera levada e efeilo na cidade do Funchal. de 17 a 24 de Agosto de 1968,
a II EXPOSI(.AO FILATELICA LUSO-BRASlLEIKA _ LUBRAPEX-68 e a VI EXPOSlC;.AO
FILATELICA NACIONAL.
Para quaisquer esclarecimentos, dirijam-se a Comissiio Executiva:

Nada menos do que 41 participantes,
nesta notavel .III Exposir;ao FiJatelica de
Benguela., sendo um, aquele Carlos Mimoso Moreira, fora de concut·so. Dos 40 em
competir;ao, 14 de Benguela, 9 do Lobito,

v.

C.

"2.0 Exposi~ao Filafelica de Carmona"
Depois das duas cr6nicas aqui muito
justamente dedicadas a .3.a Exposis:ao Filatellica de Benguela. , em Benguela realizada
pelo activo Clube Numismatico e Filatelico
de Angola, - e agora altura de, com igual
interesse, nos determos um pouco sobre a
.2.n Exposir;ao Filatelica de Carmona., realizada em comemorar;ao do cinquenten:irio
da fundar;ao do Uige, e aberta ao publico,
de 1 a 15 de Julho ultimo, no salao nobre
da Camara Municipal de Carmona.
o respectivo catalogo abriu com um
prefacio de F. Furtado de Mendonr;a, distinto bibliotec:irio dos C. T. T. de Luanda,
e que, pelo menos desde a grande Exposir;ao Filatelica de Novo Redondo, em 1965,
a cujo juri tivemos a honra de presidir,
a Filatelia angolan a vem dan do muito do
seu saber e do seu entusiasmo.
Depois da constituir;ao das respectivas
comissoes de honra e executiva, e do juri,
tal catalogo inseriu uma .saudar;ao., na
qual se destaca, logo ao principio, '0 pres-

tigioso Clube Filatelico de Portugal, que
manifestou 0 seu interesse pelos trabalhos
da Exposir;ao •.
Ap6~ 0 Regulamento desta Exposir;ao,
as~inado, em nome da comissao exec uti va,
pelo que supomos ter sido seu presidente,
ou, ao menos, seu elemento preponderante,
Caetano Francisco Duarte Catulo, segue-se
uma pagina sobre .E' necessario intensificar
a realizar;ao de exposir;oes filatelicas / 0 patrocinio que lhes dara 0 Clube Filatelico
de Portugal., transcrito do Bole tim do Clube
Filatelico de Portugal, de Agosto de 1966,
terminando com a seguinte nota, da autoria
e assinada com as iniciais daquele F. Furtado de Mendonr;a:
.Desde hi muito que sentimos a necessidade da divul£as:ao da Filatelia, especialmente no meio da juventude. Por isso,
aplaudimos a decisao tomada pelo prestigioso Clube Filatelico de Portugal, de intensificar 0 gosto pela Filatelia, lamentando somente que, noutras paragens, os

Prata

Ouro

Particip.

Paises

F'UNCHAL - MADEIRA

7 de Luanda, 4- de Sa da Bandeira, 2 de
Novo Redondo, 2 de Nova Lisboa, 1 de
Salazar e 1 de Catumbela.

organiz::;ato lIel 1960 IIlIa loro Federaziolle,
Cal: lo scopo preciso di orgallizzare qlleste
mostre specializzate ... II .
Depois desta passagem, eu diria apenas
que a AEROFILA-67 foi um acontecimento
grandioso, monumental, se nao fora um
certo medo de empregar e tes qualificativos, que, entre n6s, ' cairam em completo
descredito, por usa e abuso frequente e
caricatura!'

al!che se COl! diverso grade di pm/ol!dit,i,
il campo della lora colleziol!e, e IIDI! hal!1Io
- ad esemplo - difficoltd ad illdicarvi ill
!II!' altra racco/ta qllel certo pezzo tll!ico 0
quasi che starebbe cosi belle 11 ella loro
pmpria partecipaziol!e.
La stessa lIascita
,della F. I. S. A., ill IOlldo, ha Ie sue radic;'
ill qllesta diversa cOllceziolle colieziollislica : gli aerofilatelisti si ritelteVallO "mal
git/dicati» in sede F. I . P., ed hallllo qllilldi

ORGANIZAC;AO, PATRocfNIO E DATA DAS EXPOSIC;OES

Apartado 4915 -
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Bronze
prataado

I

Alemanha Ocidental
Alemanha Oriental
Austria
Australia.
Belgica
Brasil.
Bulgaria.
Checoslovaquia
E. U.A .•
Finldndia.
Gr4-Bretanha
Grecia
Holanda
Hungria
india.
Italia •
Jugoslavia
Noruega •
Peru
Pol6nia
PORTUGAL.
Romenia
Suecia
Suilta •
Turquia
Uniiio Sovietica
26

44
21
7

·

I
12
2

I

.

·

.

·

("')

Incluindo

0

I

I

I

I

7
12
17

3 (*)
I

1
I

I

I

I

6
4

I

.
.

I
I

10

I
I

I

I

I I
I
12
12
3

2

I

2
2

2

3
1

4

5

5

7

2
1

2
8

14

I

23
1
6
50

9
3

7
3

2

I

I

I
I

I

I

1
I

I

I

1
3

I

II

281

I

2
I
2

14
I

1

2

2
4
2
26

8

I

2
IS
I

Diploma

Bronze

I

5

3

1

2

2
3
2

6

I

IO

43

46

I
I

,
,

7
2

3

8

4

74

47

cGrande Premio Internacional ••

NOTA _ A diferenlta entre 0 numero de participa!;oes (281) e 0 numero de premios (220), deve-se
ao facto de varios destes terem sido conferidos pelo conjunto de participalroes, de acordo com 0 disposta no art. 5.0 do Regulamento Gera!.

is

aOLETIM DO CLUBE tiLATlti..ICO bE PORTUGAL

......._

- - ---SOLETIM

D U A S

LISTA DE S6CIOS
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C R 6 N I CAS

D 0

DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSIA DEL SOCI - MIGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBftES

,

ALTERAeOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
5086 -

PORTUGAL
5083 -

Fernando OHmpio Vieira - Rua de
S. Tiago, 15_2. 0 _Esq.o - Lisboa - T .
C. V. N. U. 60. 1. Angola, M0'i'ambique. 94.
50114 - Jose Carlo~ Simoes Fernandes - Rua
Carlos Ribeiro, 30_1. u _Esq.o - Lisboa
- (M) Po. Fr. T. C. V. N. U. 60.
1. 2. 90. 94.
5085 - Joan Alfredo de Almeida ToscanoMirandela - (M) Po. Fr. In. T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. Tematica de barco~ e avioes 93. 94.

HENRIQUE MANTERO
encontra-se sempre as ordens de todos
os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
Pra;a da Alegria, 58-z."-A
Telifone .JZ8176
LISBOA
Selos cU.sslcos

*

Modernos

* Temalicos

COMPRA E VENDE

Selos de Portugal e Ultramar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0
=
material fllatelico - -

BASTOS & CAMPOS. L. DA
R. MARl A ANDRADE, 55- Te/ef. 834108

LlSBOA

Cele~tino

de Miguel e Miguel dos
Faria - Rua Jo~e Espregueira,
111 - Viana do Castelo - (P) E~. Fr.
In T. C. N. U. 60. 12. Tematica
de des porto 90. 94.
5087 - Jose Ant6nio Martins da CostaApartado 10 - Anadia - (P) Po. Fr.
In. E~. T. U. 60. 3.
509(1- Jack Seaton Brockhurst LeacockS. Joao da Barra - Pa'i'o de Arcos(M) Po. In. T. C. V. N. U. 60. 1.
Vaticano. 92.
5092 - Joaquim Gome
Nene - Rua do~
Centenarios, 45-1.°-Esq.o - Vila Real
de Santo Ant6nio - (M) Po. T. C.
N. U. 60. 12. 93.
5094 - Rodrigo Jo e Vicente - Rua Duque~
de Bragan'i'a, 9-r/c.-Esq.o - Lisboa (P) T. C. V. N. U. 60. 1. <)3.
5096 - Sameiro de Azevedo - G 28 - n. ° 5
- Minas ·da Panasqueira - Beira
Bllixa - (M) Po. Fr. Es. T. C. V. N.
60. 1. 2. Vaticano 15. 19. Erros e
ensaios. Erro N. U. 90. 93. 94.
5098 - Fernando Soare Ferreira - Rua de
Costa Cabral, 2649-2. 0 -Drt. o - Porto
- (P) Po. Fr. It. E~. T. C. V.
N. U. 60.
5101 - Prof. Manuel Rodrigues de Oliveira
- Rua Capitao Romeu Neves, 4-1.°-Esq.o - Santarem - (P) Po. Fr. In.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93.
5102 - P.- Alvaro Pereira de Jesus - Seminario de Alcains - (P) Po. Fr. T. C.
N. U. 60. Tematicas religiosas e escuteiros. 94.
5103 - Carlos Alberto Sousa e PereiraRampa das Necessidades, 10-2.°Lisboa - (P) Po. Fr. T. C. N. U. 60.
5104 - Casimiro de Almeida Tavares - Ma'i'ainhas - (Gu~rda) - T. C. V. N. U.
60.
5105 - Carlos Alberto Valente Henriques de
Almeida - Av. de Ceuta, 15-3. 0 -Esq.o
- Amadora - (M) T. U. 60. 1. 2. 93.
Rei~

(PORTUGAL)

•

"3.°

Exposi~ao

Filatelica de Bengue/a"

Angola e, de toda~ as nos~as prOVtnCla~
ulltramarin:\~, aquc\a onde a Filatelia mais
~c cncontra desenvolvida e prestigiada, e
nao apena~ na ~ua capital, Luanda, mas
cm toda~ a~ outras cidades e regioes, como,
e~pecialmente,
Benguela, Novo Redondo,

•
•

Carmona, Sa da Bandeira, etc.
'1 lamo~
n6s come'i'ar a esc rever uma
cr_oni~a sobre a. ultima Exposi'i'ao Filatelica
d ~ Carmona, que ted de ficar para domingo.
pr6ximo, - quando nos lembramos de que,
pOl' motivo de desarruma'i'ao de papeis,
doen\ras e, ultimamente, obras, ainda aqui
nao fizemo~ justa referencia a ~III .Exposi'i'iio
Filatelica de Benguela., comemorativa do
Xln Diu do Selo c da inaugura'i'ao do
novo c belo edificio da Central Telef6nica
A utomatica daquela cidade.
Organizada pelo prestigioso Clube Numismatico e Filatelico de Angola, de Bcn~uela, agora em fa~e de maior desenvolvimento, ela teve 0 patrodnio da Direc\rao
dos Servilfos dos Correios e Telegrafos da
Provincia, e 0 valioso apoio da Rf'parti'i'ao
Regional do~ C. T. T. do Distrito do
Benguela.
Sua comissao organizadora: Srs. Jose
A. da Silva Pinto, Julio Pereira Fazenda,
Dr. Liberto Soares Espinha, Alvaro Ramos
de competi'i'iio, ficara completamente de fora,
e, assim, somente os filateli~tas de urn pais
tern 0 privilegio de vel' e apreciar este
conjunto.
Nao convem dar alguma aten'i'ao a este
padgrafo?
Vamos, pois, lans:ar-nos de corpo e alma
a LUBRAPEX-68, a . fim de que 0 seu
sucesso seja grandioso e brilhantlssimo,
como desde inkio prometemos e garantimo~ ao no~~o querido Dr. Vasconcelos Carvalho.

da Torre, Armando Mario Delgado e Joao
Fernando Teles Reina~ Amaral. E juri respectivo: Sr~. Carlos Mimoso Moreira, Filipe Ca~tro Sa Furtado de Mendons:a e
Eng.o Arnaldo VitoI' Rodrigues P0\rao. 0 primeiro, di<tinto director do jornal 0 Lobilo
e nos so velho e 'qucrido amigo. 0 segundo,
outro velho e querido amigo, bibliotecario
dos C. T. T. e conhecido escritor da especialidade, alem de nosso valoroso companheiro no juri da ultima exposi\riio filatelica
de Novo Redondo.

A. GAMA REIS
(MR. CORK)
WELCOMES you at

CASA 0 AS
CORTI<;:AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS
Mlmb., of PartuguI"
Chlmblr of CammlrCl

RET A I L E R S

4 - B - Ru. d. Elcol. Pollt6cnlc. - B-10
Talafona 325858
Telagram.l; ISOLANTES
LISBON - PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIAL TIES
AMERICAN EXPRESS CREDIT CUDS HONOURED HERE

~ot.EifIM

neiro. Esta viva na nossa memoria quanto
a FiJatelia dai concorreu para 0 seu briIhantlsmo c suce 0 daqui, pelo que tudo
temos que fazer para, pelo menos, realizar
o mesmo. E sera feito.
Ainda existem alguns problemas que
deverao ser solucionados dircctamcnte, soluc;iies estas para ajudar 0 envio de colecc;iies, e 0 comparecimento pessoal dos
interessados, 0 que, com toda a certeza,
l-oe conseguira resolver, pois muito temp~
lemos para tratar dos assuntos, 0 que e
necessario, e nao deixar para os ultimos
dias.
o § 1." do art. 4.0 do Regulamento
Geral da LUBRAPEX-68 diz 0 seguinte:
cAos expositores que tenham obtido
grandes premios em expos iC;iies nacionais ou
internacionais anteriore~ e bem assim grandes premios LUBRAPEX, e vedado exporem
na Classe de Competic;iio •.
Acho esta resoluc;iio... digamos... um
pouco dura, principalmente no que se retere aos grandes premios Lubrapex. Penso
que sera util e interessante os filatelistas de
Portugal verem e apreciarem as colecc;iie~

fFA·'8

que

« Itipolito»
artigo. de alta qualidade

•

Exposlfao Aerofi'latilica Internacional
e 8. 0 Congresso da F. I. S. A

de Maio a 4 de Junho

Viena, 30
COMlssARIO

CA p.

F

PARA

LEMOS

de 1968

PORTUGAL

DA

SILVEIRA

Rua Pedtfo Ivo, 3-3.° EF
LISBOA (5)
5106 - Antonio Lourenc;o Fanes - Largo da
Republica, 18 - Estremoz - (M) Po.
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94.
5109 - Jose Manuel Fajardo de Lemos Cardoso - Casa do Serrado - Ferrocinto
- Viseu - (M) Po. Fr. C. T. V.
N. U. 60. 1. 2. 94.
5110 - Carlos Augusto Canivari Pinto Machado - Largo Joao Vaz, 9-2.0-Drt.o
- Lisboa-5 - (M) Po. Fr. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 3.

5108 - Dartagnan P. Guedes - Rua Goias,94
- C. Procopio - (P) P. T. 60. 72.
102.

ANGOLA

ESPANHA

5089 - Juan Ant6nio Aguilar Miranda - cj
Alicante, 27 - Valencia - Es. Fr. Po.
T. 60. 3. Tematicos de fauna, flora,
desporto e astrofilatelia. 90.
CHINA

FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILAC;AO - PRENSAS cMARMONIER.,

5099 - Alberto Henriques Rocha da SilvaSamba Caju - (P) T. C. N. U. 60. 3.

5100 - Chang Ching-Po - 18 Alley 68Lane 122 - Fu-Chien Rd. Tainan
Taiwan (Formosa) - In. T. N. 60.
Tematico~ vistas, trajes e castelos.

PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC.

MADEIRA

POL6NIA

Casa Hipolito, Limitada
TORRES VEDRAS

a sua jneparat;ao para a

com a virgem. Indespensave\ aos tematicos marianos. Autor, Josef Franz
Aumann - Prelro, US$ 3 - 5tephanus
- Verlag - Zo\lergasse 34 - A-1071
Wien VII.

Bra~il,

19

Os aerofilatelistas portugueses devem znu;zar

DIE MADONNA 1M BRIEFMARKEHALBUM - Catalogo i1ustrado de selos

conquistaram um grande premlO no
e vice-versa, assim acredito que seria
mais justo apena~ tirar da classe de competi"ao as coleccriies que tenham conquistado do is grande~ premios na LUBRAPEX,
um no Brasil e outro em Portugal. Alias,
o regulamento da Federac;ao Internacion:d
de Filatelia somente exclui da classe de
competic;iio as colecc;iies que conquistaram
dais gran des premios, ou um grande premio e uma medalha de ouro, ou duas medalha~ de ouro.
E' quase cerlO que 0 filatelista que
conquista um grande premio na LUBRAPEX, e nao pode entrar mai na class{

bo Ct.UBE FILA1'ELICO DE PORTtrGAi.

TELEFONES 3 e 53

P 0 R TUG A L

5093' - Fernando Teofilo Rodrigues - Rua do
Coronel Cunha, 12 - Funchal- Po.
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 94.
BRASIL

5097 - Jacyara oDantas Schmidt - Rua Goutacazes, 408 - Heliopolis - Nova
Iguafu (RJ) - Po. T : 60.

5088 -

Ginter Sylwester - Malbork 22 Lipca
80a - AI. In. T. 60. Tematicos de
flora, fauna, desportos de inverno. 96.
5091 - Marian Choina - p-ta Bq:eznica
KjDebicy woj. Rzeszow - In: AI. PI.
T. 60. N. 64. Tematicos Kennedy,
flora e fauna de 3. Vaticano S. MaIlino. 15.
5095 - Bogdanski Bogdan - ui. Polna 17 m.
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.

Desejo selos de Portugal e Ultramar,
somente em series novas e completas.
Dou !talia, Vaticano, S. Marino e tern atic as de desportos, flora, animais e cosmos. Grasseli Angelo. S. Marie degli
Angeli. P. Perugia. ITALIA.

CanjirOes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhorefl
pre!;os. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Selos com err os, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secretaria, ao n.O 22.
Compro, Troco e Vendo selos clasaicos;
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
8lbuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREmO - Portugal - T~le
fone 2272329.

Oasis Agencia
admlaI8'...,iio de p .. oprledade,,alol(oili. de ea ... " eom e .em DlObilla - Te .... eao. - P"oJeeto8 - 0 .. ,0meoto. e todo. 0. a880at08 .. ele.. eate. a p .. op .. ledades

C.ONICA DG

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacionais e Estrangeiros. A. NEVES - Apartado 23 - VILA FRANCA DE XIRA.
Troco e compro selos Espanha. Dou
em troca bons selos Portugal e Ultramar
e outros palses. Trocaria colecs:ao adiantada
Portugal e Ultramar por equivalente Espanha.
Carta a Secretaria, ao n.O 101.

LUBRAPEX·68

CHERCHE - Plis Zeppelin des Pays suivants: Pologne (et Bqreau Polonais a Dantzig), Turquie, Yougoslavie, Iran et Uruguay.
J'achete par bons prix.
SUCHE - Zeppelin-Post von Vertragsstaaten: Polen (und Polnische Post in Danzig),
Tiirkei, ]ugoslawien, Iran und Uruguay.
Kauft zu guten Preisen. - F. Lemos da Silveira - Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF. - Lisboa (5)
-Portugal.
Dou selos de Portugal, Ultramar e estrangeiros, avulso ou em series, em troca.
de moedas nacionais e notas de Banco retiradas da circulac;:ao. Pequenas e grandes
quantidades. J. L. Lopes - Av. Fernao de
Magalhaes, 1258-1. 0-c/1 - Porto.

Ecoou com extt'aordimiria ressonancia,
aqui no Brasil, a noticia da realizas:ao da
LUBRAPEX-68, na cidade de Funchal, na
Ilha da Madeira.
Estavamos esperando, desdc varias carta~ do Vasconcelos Carvalho, ' a confirmas:ao da noticia, e esta acaba de chegar,
juntamente com varias informas:oes e detalhe~.

Antes mesmo da chegada destas infor0
Clube Filatelico do Brasil, por
intermedio de seus directores, fez ampla
propaganda, e a imprensa filatelica fez forte
divulgas:ao, e logo se verificou grande entu~iasmo e geral desejo de comparecimento,

ma~oes,

•

. Agente. das Companhia. d. Segllro.

Fidelidade - EuropAa - Comercial
Union Assurance C.o Ltd.
A

L

A

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - etc.
Com pro e vendo. (Trocas 56 fas:o em base
Comercial 50 %). - A. DA COSTA - P. do
Municipio, 13-1. o-Esq.o - SANTARSM.

ESQUEAOA

Tel. 260432 -Parque Estoril - ESTORIL
26 - Poznan 37 - Fr. In. AI. T. N.
60. 63. 3. Je donne: Europe Orientable (Neufs/obliteres) 90. 96. Facial.
5107 - Czestaw WOlOszyn - Starojaworska 36
- ]awov - Ep. In. AI. 60. N. West-Europe 90. 96.

5

ANTONIO DE ARAO]O OGANDOC. P. 985 - Luanda - ANGOLA, pre ten de
correspondentes em todo 0 Mundo para
trocas filatelicas. Da preferencia aos tematic os de BARCOS e RELIGIAO e todo 0
Portugal e Ultramar. Responde sempre.
Vende-se um grande stock de selos nacionais, ultramarinos e cstrangeit·o. Satis-

Commemorative Postage
stamps of Breat Britain
. por L N. &0 M. Williams
volume encadernado com

206

p4ginas

Pre!;o 455

ArcD PublicatlDDS
1-3 Upper James Street - London WI

r------

Por - - - - - -..

HUGO FRACCAROLI
Vlce·Presldente do Club. Fllatellco do Brasil

nao 56 no que diz respeito a exibic;:ao de
colecs:oes, como tambem da presens:a pes~oal.

O~ mais diferentes pianos foram elaborados, mas a nada de positivo e concreto se
pode chegar, nao somente por falta de informac;:oes, como tambem porque vario ~ ja
tinham resolvido participar na Exposis:ao
Filatelica Internacional que se realiza em
principia de Novembro, no Mexico.
Todos os nossos campeoes e 0 candidatos a campeao, estao sendo mobilizados,
poi~ necessitamos de todos, a fim de representar condigml.mente a Filatelia brasileira no sector internacionaI.
o Clube Filatelico do Brasil assumiu a
representa!yao geral, nomeando em cada Estado um repre entante. Aim, teremos elementos, em todo 0 pais, que trabalharao
com toda a inten idade para a LUBRAPEX-68.
E' nossa intens:iio corresponder complelamf'nte a maneira como a Firatelia de
Portugal cooperou com a primeira LUBRAPEX, I ealizada em 1966, no Rio de ]a-

4

BOLETIM DO CLUBE

FILA~LICO

DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

Selos de Portugal e Ultramar

A SEVERA
aUA

DAS

GlAvUS.

BAIRRO ALTO

55-57

•

L1S.0A

•

Sobrescritos de 1.0 dia (F. D. C. e Postais Maximos (C. M.)
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro)

T • I • f . 3400'

•
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PREQARIOS

EM

DISTRIBUlgAo

BARATA DAS NEVES

RESTAURANTE TtPICD

Rua da Trindade, 5- I.o-D.to -

Apartado 2690 -

LISBOA-2

RESTAURANT TYPIQUE
fazem-se listas de faltas com descontos apreciuvcis, tanto de selos novos como usados.
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a prelros
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro,
24-1.0-D. - LISBOA.

TYPICAL RESTAURANT

Fadas e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

Com pro os seguintes sobrescritos de
1.0 dia dos C. T. T. com serie: S. Martinho
de Dume (carimbo do Porto), Autom6vel
Clube de Portugal (carimbo do Porto), Princesa S. Joana (carimbos do Porto e Aveiro)
e Centenurio do Selo (carimbos do Porto e
Lisboa) BARATA NEVES - Apartado 2690
-Lisboa-2.

OPEN ALI., NIGHT

e$oisticos, nilo somos) estamos menno interesses, materiais e espirituaismuito longe de ser 0 malt que dois Oll que merece, bem 11te1'ece que, perante
ela, baixem e quebrem as bandeiras
tds pretendem . . .
Ate para estes dois ou tris) dei- de todas as igre.las, capelas, capelixamos aqui U1JZ abrafo 1JZuito sincero. ll-has e capelaes.
Nunca guardamos adios. ]\Tem) seE aqueles doz's ou tris que inexquer, para os que nos inve.lam e plicavelmmte teimam em chamar-nos
odei4m. Quando muito) responde- o mau que 1zilo somos, - 111esmo a
mos-lkes) para) no dz'a seguz'nte, lhes esses, 110S proclamamos que nilo deseperdoarmos e esquecermos.
.lamos que desfam ate nos, pois que
E, neste C011zefo do Novo Ano, somos nos quem siuceramente dese.la
perdoamos-lhes ate para que - con- subir ate eles, para 0 abrafo apercedemos! - eles nos perdoem a nos. tado, amigo, .fraternal, de que tauto
A Filatelia e ho.le tilo bela, tilo grande, necessita a promissora Filatelia portilo z'mportante, e abrange ttio altos tuguesa! - V. C.

I

r---------------------------------------------------------------------PRO P 0 N HAN 0 y ' 0 S S 6 C lOS PAR A 0 S E U

Clube Filatelico de Portugal I

:'1

Tenho para venda: ensaios, provas,
FDCS, postais, etc., para varios temas. Selos
novos do Burundi, Ghana, Somalia e -Fauna •.
Aceito em troca e com pro comemorativos
de Portugal sem papel, ao cento. Felix da
Costa Ilha - ALCOENTRE.
Vendo ~elos ou series de Angola (em
cireulalriio ou existentes nos CTTU) AO
PRE<;O FACIAL.
Servilro de assinatura
para novas series e FDC. Escrever a M. A.
SOUSA, Av. Combatentes, 119-A, Apartamento 23, Luanda.
Troco selos novos e usados de Portugal, Ultramar, Espanha, Franlra, M6naco,
Benelux, ltilia, Vaticano e S. Marino. Centenario do selo e tematica de pintura e
religiiio, s6 por mancolista. Catalogos Eladio ou Yvert.
Alberto Abrantes - Abrunhosa do Mato (Mangualde), Portugal.
Desejo trocar selos, moedas, cartoes postais, F. D. C. e notas de banco, com amigos
de todo 0 mundo. Correspondo em portu-

gue~, in~le s , france s e espanhol.
Re~posta
garantida. Carlos Alberto Rodrigues Alve
- Caixa Postal, 218 - Caratinga (M. G.)Bra~il.

Eduardo da Costa Vaz - c/o Postmartcr
Panjim. Goa. India. Deseja trocar selos.
Por 19$01) venda 0 lete seguinte de selos
wadas: (Portugal- 363/64, 453, 552, 641/44,
786/88, 804, 878, Aviiio 9 e Angola 378)
e de selas lIovas (Portugal - 257/272, 859/60,
879/RO). Pcdidos c/ a quanti a, a Ant. B.
Cunha - Rua BazHio Teles, 28-1.° - LAGOA - ALGARVE.
Em tmea de 50/100 bons selos de Portugal e Ultramar dou 60/120 selos de Italia,
S. Marino ou Alemanha. Rag. Mario Bertazzoni - Via Vincenzo Gemito, 10 - 40139
Bologna - Italia.
COMPRO selos Portugal e Ultramar
novos ou usados. Tamb6m vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0 -Drt. o,
telef. 784816 - Lisboa-4.
PENNA PERALTA - Solicitador Encar. tado - Vila Franca de Xira - Portugal. Colecciona tematica RELIGIOSOS - universais.
Novo~ ou usados; pretere usados. Troca'por
me~ma tematica, ou da Ultramar Portugues.
Com pro series novas completas de Portugal, sem charneira, desde 1934 a 1959.
Eventualmente, aceito trocas. Ofertas detalhadas a Tabacaria Peterfil, Av. Almirante
Reis, 62-A - Lisboa.
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SOLICITAM
TROCAS

Novas SELOS
POR'TUGU ESES

Escrevem-nos varios
coleccionadores que pretendem relacionar-5e
com coleccionadore3
portugueses, entre eles:

.- ,

IDELZI T. MASSANEIRO - Rua XV dc
Novernbro, 1660 - S. Jose dos Pinhais
(Parana), Brasil.
VANDUIR MAlA - Caixa Po tal 63, Goiania (Goias), Brasil.
J. T. ROSA JR. - Caixa P05tal 304, Florian6polis (5. C.), Brasil.
PROF. JOAO OLYMPIO DE ANDRADE ~
Av. Major Novais. 215 - Cruzeiro (5. P.),
Brasil.
CELSO RODRIGUES - Rua Serra da Jureia, 580 - Bairo do Tatuape. Sao Paulo
(5. P.). Brasil.
CARLOS A. BORGONOVI - Rua Jose Agu~
toni, 39 - Fernando Prestes (5. P.), Bra5il.
SAM] FARAH JR. - Caixa Postal 23 - Piratininga (S. P.), Brasil.
TERESA CRISTINA DUARTE SIMOES Rua Fabiano de Arruda, 108 - Piraju
(S. P.), Brasil.
DR. ANTONIO CARLOS VIEIRA SIL VA Banco do Brasil, Guas:uI ' (Espirito Santo),
Brasil.
ROG~RIO MARTIN - Caixa Postal 53Rio Negrinho (S. C.), Brasil.
ADEMIR MOSCHETTA - Caixa Po~tal 115
- Cas:ador (S. C.), Brasil.
ANTONIO FERNANDO GONCALVES Rua Joaquirn Tavora, 65/ 304 - Niteroi
(Est. do Rio). Brasil.
TELVIO MAESTRINI - Rua 15 de Novernbro, 600/Apt.o 901 - Blumenau (S. C.)
Brasil.

'"

•

'"

Estes enderes:os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without
any obIitagion or responsibility on our part.
Ces adresses sont donnes sans engagement ni responsabilite de notre part.

PORTUGAL

4

Emissiio Comemorativa do Centendrio
da Abolipl0 da Pena de Morte

(Raproduoio autorlzada palos C. T. T.)

Os 5elos, cujo desenho e da autoria
do pintor Joao Abel Manta, tern a dimens6e~ 35 X 34,4 mm., compreendendo a
serrilha, com 0 denteado de 13,5.
O~ trabalhos de impressao foram execurados, em of/-set. pel a Casa da Moeda.
o plano da emissao e 0 seguinte:
9.000.000
1.500.000
500.000

1500 tiragem
2$00
5$00

o 1.0 dia de circulas:ao foi a 27 de
Dezembro de 1'967.

F. Castel-Branco &Filho
LIMITADA

Apartado n.o 44

lalafona 22020

VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicas de todo
o Mundo. Selos classicos de Portugal
II U1tramar

•

FILAT~LICO

com sua (aceta, cada um com sua ojerenda, Um monne bacalhau de
Aveiro. Uma caixa de conservas do
Porto. Duas preC£oms pefas jilatelicas de Lisboa. E muitas aezenas de
outros presentes, cart6es e telegramas,
que pessoalmente agradeceremos, logo
que nos se/a possivel.
Pensando em voz alta, como sempre jazemos, e nunca sabemos jazer
de outro modo, -- depois da jalta daqueles grandes que jaleceram, e nlmca
sairiio da nossa 11umon'a, como nao
devem sair da de todos os j£latelistas
portugueses--, perdoe-se-nos que
apontemos a ausencia do bacalhau . , ,
Mas 1tOS, com 0 1t.OSSO desassombro
de sempre, jazemo-lo. E quer por ser
um dos nossos pratos predilectos-quer por Avei1'o ser das terras que
melhor lugar tim no nosso corafiio,
e tanto pelas suas belezas unicas,
como pelos gralldes amigos que nela
possuimos, 0 aveiriJSimo Dr. Vale
Guimardes, 0 quer£do Jose Moraz~
Calado, 0 generoso Eng. Paulo Seabra Fe1'reira, 0 mtusidstico Carlos
Leitiio, e tantos, talztissimos outros,
que nos abra1zgemos no mesmo aperlado abrafo.
E, a/inal, neste Natal e neste
Novo Ano filatelico, era ao abrafo
que 1l0S queriamos chegar. Nos nU1lca
mais jaremos, nunca mais poderemos
jazer referencia as muitas prendas
com que tantos amigos jlorescem e
e1zriquecem a nossa drvore. Nunca
mais! Mas creiam que, por todos os
motivos, todos, mesmo, digamos, os

3

DE PORTUGAL

E8TABELECIMENT08

RODRIGUES
&

RODRIGUES
SEC(:OES

ALFAIATARIA
SAPATARIA
LANIFrCIOS
ALGODOES
FIOS DE LA PARA TRICOTAR

Confacc;lo Industrial com

I

mirci

Botll dl barrlch. com I. m.rc •• IlIIlu.lvl.
S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
FABOR
D.seontos aos soclos do Clube Fila·
telieo de Portugal: 15 % am IlIzendlls, eonlee~i5as a obrll I.ita, a 10 0/0
am todo 0 eal~ado

58, Rua Nova do Carvalho, 76
Rua de S. Paulo, 55
Telefe. 3611 70/8/9

LISBOA
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vergonha dos taz's selos da Pena de
Mortel) os olertantes ma£ores.
Faleceu 0 grande Eduardo Cohen,
um dos prinapes mdximos da Fz'latelz'a Portuguesa, romeno de nascen~a,
que era, inte£ro, um dos maz'ores filatelz'stas portugueses e do Mundo,filatel£sta cem por cento, como coieca01tador e . como sabedor, mas que era,
ac£ma dz'sso, um homem impar em
educapio, em trato e em amzzade.
E laleceu outro prindpe. Perdoem-nos os nossos correlz'g£ondrz'os
democratz'cos, mas nos, anti-rez's, temos velha queda pelos verdadez'ros
prinapes . .. Este de que lalamos e
o Augusto Molder, comerciante de selos, sobre 0 qual (somente depoz's de

laleado) fa aquz' publ£camos duas ou
tres cronz'cas. 0 Molder loz' 0 prindpe, z'ncomparavel e unz'co, dos comerdantes de selos portugueses. Repetz'mos que, depoz"s de morto,;'d aquz' lhe
dedz'camos doz's ou tres artz'gos, para
nos algo valz'osos, precisamente porque, depoz"s de morto, eles nao loram
escritos para 0 querido e generosissimo Molder no-los agradecer. E ele
loi tao grande, tao generoso - que
nos az'nda temos por escrever, sobre
ele, 0 artz'go pequeno, sz'mples, mas
belo, que;'d um dz'a aquz' pTometemos.
Foram lalecendo muz'tos, durante
os dezassete anos em que escrevemos
esta sec~ao. Mas fi'caram muz't£ss£mos, cada 11m de Stu modo, cada um

,

na
•

C£rwla~ao
EFTA - Lisboa, S. I. R., Rua de S. Jose, 20
- 24 de Outubro de 1967. Carimbos
identicos em Coimbra, Porto (Batalha)
e Funchal.

Cm'z'mbos de

dz'a de

I. 0

Carz'mbos comemoratz"vos
VOO INAUGURAL A JACTO ENTRE LISBOA - BISSAU - Lisboa, 22 de No-

Selos Naelonals

8

Estrangeiros

Tod .. as uovldades temaUcas 8empre 1 ·.-euda.
Ateude 1Istas de (alta. de DES PORTO - ES·
PACIAlS _FAUNA - FLORES - PINTURA
_ RELIGlOSOS, etc.
Sobre8crito8 I 0 DJA de Portagal e Ultramar,
aaUgos e recente.. TodD 0 material f1lat611co
8empre 1 veada aa

FILATELICA
Alfredo Dias

Calxa Paltal, 18

• Ii1ILU»YUU\I

CASA FUNDADA EM 1911

ELADIO DE SANTOS
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 25

vembro de 1967. Estas;ao do Correio no
Aeroporto de Lisboa.
EXPOSI<;:AO DE DIVALGACAO FILAT£LICA - Alhandra, 1 de Dezembro de
1967. Posto de Correio na Sede da
Junta de Freguesia. Pras;a 7 de Mars;o.
II EXPOSICAO FILAT£LICA DE PONTA
DELGADA - Ponta Delgada, 1 de Dezembro de 1967. Posto de Correio no
Museu Carlos Machado.
I EXPOSICAO DE DIVULGACAO FILAT£LICA E NEMISMA TICA DO CLUBE
DOS GALITOS - Aveiro, 1 de Dezembro de 1967. Posto de Correio no SaHio Nobre do Teatro Aveirense.

ANGOLA
Carz'mbos

d~ J. 0

dia de

Cz"rcula~do

ORDENS HONOR!FICAS POR TUGUESAS
- Luanda, CTT, 31 de Outubro de
1967. Dois carimbos diferentes.

LOURENCO MARQUES

Carz'mbo comemorativo

Daan~

Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, UItramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis

LISBOA.1

MARCOFILIA

CA8A
.-
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DIA DO SELO - Luanda, 1 de Dezembro
de 1967.

CASA FILATELICA

J. EL L
NOVIDADES AOS MELHORES PRE<;OS

BUI dl Plltl, 1B4-2.0 -Elq. - T,I'f. 32360B

LISBOA-2

SERVIC;O DE. CIRCULAC;OES
IDscreva-se neste s e r v i ~ 0, que
presta 0 DOSSO Clube, e verificara a
sua utilldade.
Pe~a cODdi~tses

de

iDscri~iio.

Carz'mbos comemorativos
CABO VERDE
DlA DO SELO - Pria, 1 de Dezembro de
1967.

GUINE
1." VOO A JACTO TAP - BISSAU-LISBOA-BISSAU - Bissau, 20 de Novembro de

1967.
DIA DO SELO - Bissau, 1 de Dezembro de
1967.

MACAU
DIA DO SELO - Macau, 1 de Dezembro
de 1967.

MOr;AMBIQUE
I FINUBEX - Lourens;o Marques, 19 a 27 de
Agosto de 1967.

PAULO JORGE BRAS KRUGER
24
BOLETIM
-------
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DO CLUBE FILANLICO DE PORTUGAL

OS

Filatelistas de todo

0

Mundo

I

ANO XXII

J4NEIRO DE 1968

N,O 1981

.....- - - - - - - - Pelo - - - - - - - - _

ENG. LADISLAV DVORACEK
(prasidente da PRAGA J 968)
A Exposis:ao Mundial do Selo PRAGA
1968 ted lugal' de 22 de J unho a 7 . de
Julho, na eidade de Praga.
Durante a exposi~ao, organizada sob 0
patrocinio e conforme 0 Regulamento da
F. I. P., vai realizar-se 0 37.0 Congresso
da F. I. P., e as respectivas se~ s oe~ da~
Com issoes da F. I. P., e nesse quadro ,erao .organizados simp6sios tematicos, de Filateha para a juventude, de Aerofilatelia c
de outros assuntos, tendo lugar encont,o,
internacionais, seminarios, conferencias e
urn grande numero de reunioes filatelicas.
Vamos convidar as Administra .. o e~ po~
tais de to do 0 Mundo para participat'em na
Classe Ofieial, e a participar na Corte
de Honra ou na Classe de Honrn serao convidados todos os coleccionadores de reputa..ao mundial, e na Classe de Competi .. ao

CASA A. MOLDER
TUDO PARA FILATELIA

A FILATELICA

COMPRA - VBNDE

SELOS PARA

Rua

1.°

de Dezembro,

101

L 18 BOA

Telef. 3:n514
-

as colecs:oes mab interessantes de to do 0
mundo.
Especialistas filatelicos de fama mundial faraD parte do juri da Exposirrao Mundial do Selo PRAGA 1968.
Foram convidadas a~ Federa ..oes de filalelistas de todos os paises para indicarem
o Comissario Geral ' para 0 seu pais par
intermedio do qual se possa as egu;ar a
alto nivel filatelico da Exposi ..ao.
Oi~pomos de 10000 quadros, a 16 10Ibas de lilburn, 0 que permite atribuir it,
colf,crroes importantes 30, e em certos casos
me~m o 40 quadros, para mo ~ tra r 0 valor
filatelico, assim como toda a bc leza da ~
colecs:oes.
Convidamos os filatel istas de todo 0
Mundo a participarem na Ex posir;ao Mundial do Selo PRAGA 1968, e a vi~itar
nessa ocasiao a cidade de Praga.
Ate Praga - cora .. ao da Europa !

Ca/~ada

COLEC~OES

do Carmo, 25-S/L.E

L I J • 0 A - Telefone 35207

VEM OA pAGINA ANTERIOR

OrA DO SELO - Lourens:o Marques, 1 de
Dezembro de 1967.
I EXPOSIC;AO FILAT£LICA DA MOCIDADE PORTUGUESA - Lourens:o Marques, 6 de Dezembro de 1967.

s.

TOME

DlA DO SELO - S. Tome, 1 de Oezembro
de 1967.

TIMOR
orA DO SELO - Oili, 1 de Oezembro de
1967.

SELOS

DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ESTRAN.
GEIRO, CLASSICOS,
SltRIES, FTC.

para COMPRA OU VENDA
Con suite a caso

H. SANTOS VIEGAS
R.1.0 de Dezembro45-3.o USBOA
Telelone 35852

Nata/ e Ano Novo fi/ate/icos
,

ao, nao tenham receio. Nos temos lama de maul - mas e so
lama. .. Nos eramos i1zcapaz, em qualquer altum do ano,
e, por maioria de razao, agora, neste periodo entre 0 Natal e
o Ano Nuvo, de dizermos mal de alguem ou de alguma
coisa, e - nao, nao tenham receio! - 111uito menos daqueles
desgrafados selos da Pena de Morte, isto e, da Morte da Pen a, perdao, apenas da Morte, com que os nossos C. T. T. tanto se honraram, para adornar
a 1zossa pobre, pauperrima arvore de Natal . ..
Em tempos que fa la vao (dez, doze, quinze an os ?! . ..), num Dezembro
muito distante e muito Irio, recebemos tantas prendas lilatH£cas, que, alalta
de assunto melhor,lizemos aqui palida descripio da nossa arvore de Natal.
Mas, por um lado, 1'zao mais quisemos repetir a grafa, com receio de que
alguns supusessem que consideravamos obrigatorias tao gentis e amigas
oferendas. E, principalmente, loram /i'cando pelo cami1lho (talv'ez que com

(}l
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Especializada em cal~ado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERAyAO PORTUGUESA DE FILA TELl A (F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.0-Dt.° - LlSBOA - Telef. 54936
CORRESPONDJ!:NCIA: APART.ADO 2869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEOIENTE -

Ter)as e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTIZAyAO

Continent, (excepto Lisboa), Illzas e Provincias Ultramarinas:
Efectivos • . .
60$$00 par ana au equivalente em moeda local
Juniores • . .
30 00 par ana

LISBOA -

Brasil

Cr. 3 000, par ana

Efectivos • • •

10$00, par mes; juniores • • . . • •

2$ 50, par mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO.
SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 111 ANOS

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

'------AyORES - Dr. Victor Machado de Faria e

Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - J080 de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU -Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren)o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME S. Tome.

J080 Paulo Rego Teixeira-

COLl>MBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle18, N.O 7'37 - Apartado Aereo n. O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5'~144, Sacramento, 20, CaIif6rnia.
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Panordmico da Feiro Internocional de Budopeste,
cenario da AEROFILA-67
rver crtigo no interior)
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