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Continente, (excepto Lisboa
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concelhos limltrofes), flhas e Provitzcias Ultramarmas ..

Correspondentes
Juniores. . • •

100$00 por ano
50$00 por ana

Brasil •
Espanha.
Qutros parses
LISBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • • .

cu equivalente em moeda local

Juniores. •.

aUA

DAI

eAvlAl.

BAIRRO ALTO

Cr. 6., par ano
60 Pesetas, par ana
U. S 2,00., par ano
15$00 par mes;

SEVERA

A

•

T • I e f.

•

3400'

PORTUGAL

RESTAURANT TYPIQUE

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
S. TOME S. Tome.

LlSiOA

IlESTA URANTE T1PICO

7$50, par mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DlNHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO S6ClOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia-Rua Castilho, 57-Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Guilherme Lopes da Silva - PaI9.cio I dQ Governo - Macau,
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

55-57
•

-,

TYPICAL RESTAURANT

Joaa Paulo Rego Teixeira-

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle
18, N.D 7-37 - Apartado A~reo fI.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15th
Avenue, GL. 5-llI144, Sacramento, :zo, Ca1if6rnia.

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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Desejo trocar selos novas de Portugal
- Ultramar - America do SuI, em series
completas. Ofere!;o: MARRO COS - GIBRALTAR - ESPANHA - IFNI - SAHARA, comemorativos e Aereos.
Francisco Rubio Cano, Soberania Naclonal n.O 32 - CEUTA (Norte de A/rica).

AEROGRAMAS DE ANGOLA - Emitidos em Janeiro 1957. com sobrecarga 1$00
(Cat. Godinas n.·· 20 e 22/26). compro qualquer quantidade. F. Lemos da SilveiraRua Pedro Ivo. 3-3.0-EF - Lisboa (5) - Telefone 726179.

Selos com erros. novos e usados. de
Portugal e Ultramar. com pro. pagando bern.
Cartu Ii Secretariat ao n.O 22.

Cambio serio todos los paises. series
completas. Deseo corresponsales cambiar
novedades. doy Espaiia. Gibraltar. Marruecos y Provincias Espaiiolas. Especialmente
Portugal y Ultramar. Casa RUBIO. Soberania Nacional 0. 0 32. CEUTA (Africa).

Cherche correspondants en Aliemagne.
Autriche, Hongrie. timbres neufs. J'oIfre
Portugal et Provinces d'Outremer. neufs
et obliteres.
Fernando Jose Vieira - Av. de Aljubarrota, 17-1.0-Esq.o - Amadora - Por-
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Compro selos ao cento. comemorativ05
do Continente eaves. anima is. peixes e
borboletas do Ultramar. Informe pre!;os e
quantidades para M. do NascimentoApartado 112 - FARO.

Nucleo FUatelico de AI" ndra
XIV ~Jlpa.i~ao de Diyulga~aa Filalelica de Alhandra (1. 3 mariana)
Esta Expo i"ao renJiza- e de 12 a 19 de
Outubt·o de 1969, tendo 0 patrocinio do
Admini tra,.an Geral dos C. T. T. , Federa"ao POl'tuguesa de Filatelia, Camara Municipal de Vila Franca de Xira, Paroco e
Junta de Freguesia de Alhandra.
Tal como as anteriores Expo~i¥oes FilateIicas levadas a efeito pOl' este Nucleo, e,
como a sua de~ ignarr ao 0 indica, uma Exposi"ao de Divulgarrao, pelo que nao hayed
classificaS'0es, devendo as participa"oes constar de tema ou assunto Mariano ou Religioso.
Conquanto nao e farram convites. a participarrao nesta Exposirrao esta aberta a todos os filatelistas, do mais modesto principiante ao mais consagl'ado, que nela queiram tomar parte, e dar a sua colabOl'arrao
pelo simples prazer de com a sua boa
vontade contribuir desinteressadamente para
a divulgarrao do interessante e educativo
passatempo que a Filatelia constitui.
A todos os filatelistas admitidos
Exposirraa serao atribuidas lembran"as comemorativas.
A quantidade de quadl'os a atl'ibuil' a
cada expositOl' sera rate ada de acordo com
a~ pos~ibilidades.
Cada quadro comporta

a

15 folhas, formato Torres, Oll 20 folhas
formato Eladio ou equivalenre.
A inscrirrao est:! aberta, e gratuita e
podera ser feita pOl' simples carta indicando
o assunto, numet·o e formata das folhas que
constituem a participarruo.
A todos os interessados que 0 desejem
sera enviado 0 Regulamento. desde que 0
solicitem ao Nucleo Filatelico de Alhandra,
Apartada 11 - Alhandra.
Entre as participa'r0cs ja assegUt'adas,
destacamos a do Santuario de Nassa Scnhora
de Fatima, que nos da a sua valiosa colaborarrao.
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A nova .ede do Clube Filatelico
de Portugal
Conlorme ja noticihl0t, desde 1 de
Maio plIssado que 0 nosso Clube !=ilalelico de Porlugal se enconlra soberbamente
instailldo na sua nova sede: 0 masmo edilicio, n.O 70, dll Avenija de Almirllnte Reis,
mas agora no 5. 0 andar, 01.0 , com elevadar, e com compartimentalj:ao (eita de proposito, de acordo com as nossas necessidades, inc:luindo uma grande sala, em substituilj:ao de qUllt,o anteriores, II qual, alem
das reunioas de socios, permitira IIssembleiln-gerais, con(arencias, 'estas, etc., inclindo exposi~oes fililtelicas, numismaticas
ou outras .

Sede unica entre todos os clube. ou
nudeos (ilatelicos portugueses, nem masmo
no estrangeiro sera '.scil encontrar l11elhor,
o que muito deve orgulhar os nossos IISSOCilldos, de muitos dos quais temos (ouvido
elogios muito desvanecedores.

AuxluO. DOS s6cIOS
MilS esta melhorill extraordinarill trouxe
noSlo Clube encargos enormes com 0
aumenlo de renda, na o,dem de cerca d.
duzentos por cento, alem dOl das mobilias,
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que estamos adquirindo a medida dal
possibilidades.
Pelo que se torna indispensavel a ajuda
de todos os nossos ql,leridos socios, 0 qual
pode Iraduzir-se pelas formas seguinles:
oJ Subsidios pera a nova sede e seus
mobilhirios.
b) Aumanto volunfario das colas.
c) Angeriamenlo de novos associados .
Nesle sentido aqui deixamos veemente
apelo a loda a nossa massa associativa.
Num dos proximos numeros iniciaremos a
publica~ao dos respectivos resultados.

,
ANUNCIOS DOS COMERCIANTES
Mels uma vez, apelamos fambem para
lodos as comercianles de selos: as seus
anuncios sao-nos absolutamente indispensaveis.
Send a a nossa revista a publica~io filatalica portuguesa de maior tiregem e expensio - as nossos socios via a caminho
dos cinco mil e quinhentos, e espalhedos
por lodo a Portugal e lodo 0 ry undo 1a claro que as nossos anuncios sio da
maior utilidade para lodos as comerciantes
de selos.
Ora aconlece que as noSlos maiores
anuncios de comercianles filate/icos sio um
espanhol e outro americana •••
Pelo que esperamos que as comercianles filetelicos portugueses que ainda nio
anunciam na nossa revisla, a fa~am urge,,femente; e que aqueles que jii no-los dio,
fa~am eumentar a seu espe~o.
Ajudllndo-nos, c1ero, mas tambam, e
indiscul1velmente, no seu interesse.

fETIQUETA S DE -FDSFoROS:O

If

•

Reunioes para trocas todos os sll.bados,
das 1 7 1\9 19 boras, na nossa sede
Av. Almlrant. Rail, 70-6. 0 -Dt.°
LISBOA

=~...........

---.. . . .

~......-.....-

. . . I'

·I~~:;::-:;~;'-O-:~~;;~-~I·
MACAU, MANILA,

BANGKOK

14 ~H;~°fo~~~~~':~n
II lncluindo:

Tlansportes de aviso
de Lisboa a Lisboa ; AI( jamento
em quartos com b4nho e pequeno almol(o em hoteis de primeira ordem; Visitas e excurso~s, etc.; alguns lugares disponiveis.

I
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I
I

I
J

I
I
,I

II

Program as, ;nforma~oes

I
Wagons Lits / Cook I

I A.

G

t:';~~s I

A. S

em:
LISBOA - Av. da Lil;>erdade,
103 - Tt:ltf. 361521-361541

1I da

I

HOTEL RITZ - Rua R h.irigO
Fonseca, 86 - ·Tdef. 68 _632.

PORTO - Rua Dr. Maga!haes
B!st03, 12 .
COIMBRA - Edificio do Turismo, Largo da Portagem.

ESTORIL - Arcadas do Parque.
FUNCHAL - Av. Arriaga, 44.
LUANDA -

Avenida Marginal

I

II
I
I

I
I

I
I
I

pau~oO~~sE~;~v~:RQUES _ ,I
A v. da RepJbhca, 49.
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Vende-se um grande stock ~e selos ~a
cionais, ultramarinos e estrangelros. Sausfazem-se listas de faltas com descontos apreciaveis, tanto de selos novos como usados.
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a pres:os
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro,
24-1.0-D. - LISBOA.
PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e troco Correio Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Le!l1os da
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - Llsboa-5.
Compro, Troco e Vendo selos cIas.>icos,
todas as series Tematiclls, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T'i!lefone 2272329.

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado,
Rua do Sol, 162-PORTO.
Selos novas e usados. Com pro c vendo.
Continente e Ultramar. Vendo sobrescrito
n.O 1 do C. F. P. Recebo oferta de pres:o.
Tenho quantidades de selos da Suis:a e Alemanha, usados, para troca ou venda. Artur
Real Bordalo da Silva - Rua da Penha de
Fran'ta, 256-2. o -Esq. - LISBOA - Telefone
n.O 833878.
SELOS, compra, vende e troc!!. Afonsv
C. Silva. Apartado 168 - Covilhii - S6cio
C. F. P. 540.
COMPRO selos Portugal e Ultra mar,
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. o-Drt. o ,
telef. 784816 - Lisboa-4.

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc.,
rela.cionados com os temas eVeiculos MotoI·izados., eGuerra. e eRefugiados.. Enviar
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do Sol,
162-PORTO.

Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

1:-::-:::::::-::::-::--"11'

CanjirOes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, OU, 0 dobro do valor, em selos
novas de Portugal e Ultramar. Carta Ii
Secretaria, ao n.O 22.

.

1
I

SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO
AEREO DEVE FILIAR·5E NO

! Clu be
II

II
I
I

I

I
I

I

Fi latelico

de Portugal
REPRESENTANTE DO NOSSO PAis

NA

I
I
I

1
Federation Internationa/e
des Societes
Aerophilateliques
ENTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELIA
MUNDIAL, DEFE~SORA DOS
INTER ESSES
DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS
AS LATITUDES

.. ~ ............-..

IIII'~~'

.

~..",.fI/IIIt!IIIIV .....

I
I
I
III

II
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PROVAS, ENSAIOS E ERROS: TroeD
ou com pro, pagan do bern. Resposta II Secreta ria do Clube, ao n.O 22.
Selos nacioneis e esfrangeirol
)
Antes de comprar, veja os nossos pre~as e compare.
Enviamos lista de ofertas.
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de
Xira - Portugal.
Deseo cambio de sellos de Portugal,
[tali a, Francia y Alcmania em se1'ies nuevas
completas, base valor fadal 0 catalogo Yve~t
- Nicolas Miranda - c/Amparo 88 - Madnd
12 - Espanha.
Quem me enviar 100 selos portuguescs
reccbed em troca 100 selos dinamarqueses.
- nORGE ANDERSEN - Kornblomstvej, 9,
9000 AALBORG - Dinamarca.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco au compro, pagando bern.
Resposta II Secretarta do Clube, ao n.O 22.

-
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ANUNCIOS ECONOMICOS

Alguns aspectos relacionados com
a venda dos selos em Portugal

Compro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Telef. 56994 - Santo lldefonso, 444 - Porto.
neufs - Entiers aeropostaux y compris militaires - 1..' vois vols speciaux rares. 90. 99. Sieger. GodL1as.
ESTADOS UNIDOS DA AMeRICA
DO NORTE

4987 - R. Renne Bowden - 303 West 66 St.
-New York-No Y. 10023-(A) Po.
In. 1. Palestina 10. Thurn & Taxis.
5302 - Dmytro Bykovetz Jr. - 982 Stratford
Ave. - Melrose Park - Philadelphia,
Pa. 19 129 - In. Russo AI. Es. T. N.
60. 1. 2. 5. 19. 20. 65. 91. Lindner.
INGLATERRA

5329 - A. A. Mahsell- 114 Riverview Gardens - Barnes - London SW. 13 (M) In. T. 60. 1. 2. 92.
ITALIA

5311 - Angelo Casiraghi - Via Boezio 420052 Monza (Mi) - It. Fr. 60. 3.
5325 - L. Ghezzi - S. Maria Valle 4 - Milano 20 123 - (M) It. Fr. AI. In. T.
60. 3.
POLdNIA
5298 - Baranowski Jan - SWierezewskiego
32 m 5 - Katowice - In. PI. Es.
T. 60. Temilticas de pintura, fauna,
flora. 63. 90.
5330 - Dr. Adam WIoch - ul Ordona 6/2,
Kieleck 33/2 - Krak6w - In. 60.
N. U. 64. 90. 96. 97.
ROMeNIA

4765 - T. Oradeanu - Cas uta postala 3 064
- Bucaresti 22 - T. N. U. 60.
5326 - Ing. Orban Zoltan - Str. 6 Martie 123,
Bloc F3, Sc. C - Oradea - Fr. Al.
Hu. T. 60. N. Tematicas de desporto, fauna, flora e pintura. 90. 96.
ANTONIO DE ARA'OJO OGANDOC. P . 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra selos dos temas: BARCOS, RE-

LIGTAO, PINTURA, MALARIA e ESCUTISMO. Somente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos temas. Da selos de ANGOLA,
isolados e em series, NOVOS.
Estou interessado em selos desportivos
da Europa. Dou selos da Sue cia, Noruega, Finlilndia ou Dinamarca. Enviar
mancolista. Bo Hensson - Skolgatan, 11 D,
- 262 GO Angelholm - Sue cia.

ENSAIOS, PROVAS, provas de luxo c
de artistas, FDC, postais maximos, etc.,
Portugal e vados tern as, troca, compro e
venda. Novidades de Espanha a $40 a peseta. - Felix da Costa llha - Bairro n.D 2
- Alcoentre.

do Madeira

Dir2ctor do Boletim do
Clube FilahHico de Portugal
Meu querido Amigo:

£change 200 grand format Belgique,
Scandinavie. Je desire 200 grand format
Portugal e Outremer. Mme. Delneuville77, Rue Van Opre - Jambes - Belgique.

PARA OS RETARDAT ARIOS - Separata Portugal/Ultrarnar do Cat~ilogo de Inteiros Aerupostais, de Fran~ois Godinas Poucos exernplares disponiveis, s6 as primciros pedidos poderao ser atendidos - Pre~o,
50$00 - Dirija-se imediatarnente a . Sec~ao
Aerofilatelica. do Clube Fialtelico de Portugal, Apartado 2869, LISBOA.

SARM~NTO

Oire~~llo

Ex ...• Senhor

INDIA PORTUGUESA - Cartas do periodo post-invasao (1962), com selos indlanos e carimbos portugueses, e tambem
aerogramas indianos obliterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material a escolha
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA (5).

Vendo folha (100) do selo de 3$50 h6quci
em patins, impecoivel, sem chameira. Aceitam-se ofertas. H. Noronha, Vel as (S. Jorge),
ACORES.

Palo
Dr. I=RE;DE;RICO DE; MORAIS
Pre.id"n'. do

Pretendo correspondentes em Portugal e Ultramar para 0 envio de postais
coloridos com: vistas arlisticas, belezas
femininas, tipos populares e trajes nadonais, retratos-pinturas. Dou em troca
bons selos da Romenia, em series completas. Dr. George Teodorescu - Str. Armas!, 8 - Ploesti - Romania.

•
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Permita-me V. que, no nosso B.)tztim,
volte a referir-me ao assunto versado
no meu artigo publicado no n11mero de
Setembro-Outubro de 1968, e me refira a
alguns aspectos da res posta do Ex ...• Senhor Engenheiro Gagliardini Gra!;a, publicada no n11mero de Janeiro do corrente ano.
Antes, porem, seja-me permitida uma
explica!;ao que entendo dever dar a V.,
ao Sr. Engenheiro Gra!;a e aos s6cios e
leitores do Botetim.
As considera!;oes que you expe-lder
deveriam ter s ido produzidas de modo a
serem publicadas mais cedo, mas tal nao
me fol poss[vel devido a drcunstimcias
de varia ordem, quer profissionals quar,
principalmente, de saude, circunstfmcids
essas entre as quais sobressal 0 facto
de ter andado dois meses com uma mao
em gesso, devido a fractura grave.
E devo esta explica!;ao porque pessvas
que nao sejam «honestas e bern intencionadas» poderao ter tornado a meu silimcio por falta de consUera!;ao ou ...
de argumentos para responder.
Ora a verda de e que nao se verifica
uma hip6teee nem ,o utra.
E posto este longo prefacio, vamos ao
assunto que interessa.'

Versa ,0 meu artigo, que foi escr'to
em princfpios de Set embro, tr~s aspectos
fundamentals, alem de uma referencia a
exposi!;oes e juris : a muita considera!;lio
que afirmei pela Administra!;ao GeraJ.- dos
C. T. T., e, em especial, pelo Ex...• Senhor

do Club.

FI'o"iIi~o

Director dos Servi~os Industriais, 0 aspecto da venda de selos das emissoes
comemorativas - dlgamos extraordinariase a poUtica seguida pela Administra!;ao
quanto ao fabrico, venda e existencia em
armazem das emissOes base - digamos ordlnarias - e comemorativas.
Quanto ao primeiro aspecto, pendava
ter dlto tudo quanta sentia, e que delxei
bern expresso «para que todos Iessem e
entendessem».
Receou, porem, a Senhor Engenhelro
que algumas expressoes, nom~adamente a
da NEGOCIATA, seriam mais do que
«picantes», e levariam algumas - infelizmente muitas - pessoas a pensar que hoi
na Administra!;ao dos C. T. T. «uma
grande dose de pouca vergonha,.. Salvo
o devido respeito, penso que «essas pessoas», des de que soubessem ler e tivessern urn minimo de dlscernimento, nao
podiam inferir tal coisa das minhas palavras, mas sim 0 contrario! Admitindo,
porem, que alguns dos mal intencionados
sejam tambem iletrados ou pouco eva..:~""""~""""~""""

APARECE EM JULHO
I
I Catalogue des premieres Liai-

sons Airimnes de Belgique
(1902-1968)

t

I
I
I
I
I

,.I

..

por

R. JENNEKENS
Por assillatura
Posterior mente

STORY POST
Rue du Midi
Bruxelles 1 - BELGIQUE

195 fb
250 fb
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luidos intelectualmente, tenho todo 0
gosto em lbes tirar quaisquer duvidas:
Nao pretendi insinuar, ate porque estou absolutamente convicto do contrario,
a existencia de qualquer desonestidade
ou pouca vergonha na Admlnistra!;ao Geral dos C. T. T., pela qual, bern como pelos
ilustres funcionarios que a servem, rea.
firmo, mais uma vez, a minha maior
admira!;ao e respeito.
Discordo, sim, de alguns aspec tos da
orienta!;ao seguida no fabrico e vanda
dos selos, mas isso nada tern aver c{)m
a i ntegridade moral das pessoas, nem da
Administra!;ao em si mesma.
E se usei algumas frases mais «picantes», fi-Io propositadamente, para alertar a Administra!;ao em rela!;ao ao que
estava - e creio que ainda continua - a
passar-se.
Num pais brando de costumes, como 0
nosso, e frequente, nos mais variad{)s sectores da Administra!;ao Publica, estabelecerem-se directivas, por vezes ate leis,
que nao chegam nunca a cumprir-se, ou
cedo caem no esquecimento. Urn as vezes por ignorancia de funcionarios, quase
sempre por comodidade, e nao poucas
para «nao fazer ondas», ou para «naa
• :
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fazer sangue. , como soe dizer-se. E O~
mais altos responsaveis pela Administra!;ao pensam que esta tudo muito
bern ... porque esta regulamentado!
Penso que nao estarei enganado aa
supor que foi exactamente iS50 que se
passou com 0 n.O 7. 0 da Ordem de Servi!;o n.O 6001, de 7 de Janeiro de 1960,
e referlda na resposta do Ex.mo Senhor
Engenheiro Gra!;a.
Mas 0 que eu reafirmo a Sua Ex .•
e que tal Ordem de Servi!;o nao tern
side cumprida na Madeira, e creio que,
de uma maneira geral, nao tern sido cumprida por este Pais fora.
Assim, e salvo a devido respeito por
opiniao em (!ontrario, creio nao ter side
«imprudente» no modo par que me expressei, mas antes PREVIDENTE na medida em que a meu artigo ja originou
urn inquerito que esta a decorrer na Madeira.
Mais uma prova da isen!;ao e
honestidade da Administra!;ao Geral dos
C. T. T., pela qual vivamente me p ermito
felicita-Ia, f azendo votos par que 0 rnesma
se alargue a outras terras do Pais.
Se nao escreveSSi! nos termos em que
escrevi, e bern possivel - rnera canvicc;ao
minha - que 0 artigo passasse desperc':!bido e tudo continuasse c·o mo ate entao .
Nao me penitencio, pois, p<Jr te-l o
feUo.
No aspecto concernente a venda - ou
falta de venda - das ernissoes ·extraordinarias, pense nada ter a rectificar em
rela!;ao ao que entao escrevi.
E incontroverso que se encontrarn armazenadas nos C. T. T. grandes quantidades de selos que foram ernitidos ha
muitos, rnuitos anos.
o meu arUgo foi escrito, como · de
inicio referi, em principios de Seternbl'o,
e epossivel que de entao para ca alguns
sel-os se tenham esgotado. Mas se c{)mpulsarmos a lista OFICIAL fornecida pelos S. 1. R., e referente ao rnes de Abril
de 1969, verificamos que existem a venda
- portanto em .a rmazem, para nao usa!
a palavra estrangeira STOCK - selen.
desde a primeira emissao dos Costumes
Portugueses, e da 2.a , e do CongresS{) da
Hist6ria da Arte, do Congresso da Pesca,
Revoluc;ao Nacional, Guerra Junqueiro ,
Ooches, etc" etc.
Escapa, assim, ao meu entendimento,
a afirmac;ao do Senhor Director das Ser-
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E. S . Paulo - (P) Po. N. U. 60. 90.
1. 2. 60. de 3. 61.

5198 - Manuel Agostinho Marques- 27 Louis
Botha Avenue - Bcnaero Park Kempton Park - (M) Po. Fr. In. Es.

ESPANHA

T. 60. 3. 90. 94.

4756 - Marcelo Borrel- Edison J.6 - 1 Barcelona (5) - T. V. 3. 60. 61. oferezo Espana.
5312 - Manuel P. Lancha - Santiago Rusinol 24, 3. 0 -3 .• - Viladecans - Barcelona - Es. Fr. In. T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 3. 70. fila telicos 90. 96. 97.

BeLGICA

53G8 - Godinas Fran!;ois - 12 rue J. F.
Kennedy - Esneux - (A) Fr. In.
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LIST A DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
lISTA DEL SOCI - MIGLlEDERlISTE - MEMBERS LIST - LInE DE MEMBhES

ALTERACOES

REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS

A(:ORES

MO(:AMBIQUE

5309 - Fernando dos Reis 1ndio - R J{)aO
de Melo Abreu, 84 - Ponta Delgada

2305 - Emilio Ribeiro Corte Real - C. P ., 2

- S. Miguel- (]\In Po. In. T. C. N. U.
60. 1. 2.
Europa CEPT. Nu!;oes
Unidas 90. 93. 94.
ANGOLA

5226 - Augusto Correia Cortinas - C. p{)stal, 390 - Benguela - P . It. Es. T. U.
60. 93. 94.
5301 - Manuel Ricardo Miranda LeiriaC. Postal, 35 - Gabela - (lVI) Po.
T. C. N. U. 60. 1. Angola. 64 Destinados a 2. 94.
5307 - P." Adriano da Rocha - C. P., 23Salazar - T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93.
5327 - Ricardo Martins Gaspar - C a i x a
Postal, 24 - Carmona - (P) Po. Es.
Fr. T. N. U. 60. 1. tematicos de desporto, fauna e flora. 90. 94.
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International Coyer Circuit Excbange Club
llama - Vie Treaone, .'1 - Italy

I. C. C. E C.

"

e urn

clube internacional ,
para 0 incremento da Unillo de coleccio- ,
nadures de todu a mundo para as troeas
de selo;;, subrescritos, postais, etc.
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M. LUSTRY
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Via Trasone, 42 - Roma - Italy

°

acerto, com intima coaborals:ao entre
Estado e. , as filatelistas, razao que nos leva,
des de la, a recomendar aos filatelistas portugueses de categoria intemacional, Classicos,
Aerofilatelistas e Tematicos, que preparem
atempadamente as suas participas:oes para a
BUDAPEST-71.

- Vila Salazar - L. Marques - (!VI)
Po. In. Colecciona N. de 1. Desportos e flora. C. T. par 60 de Mo!;ambique N. U. 90. 94.
5303 -Maria Madalena de Sousa NaiaProfessora do Ensin{) Oficial - C.

•

60. 1. 2. 64.
BRASIL

4665 - C. L. Hazar - c/o Clovis F. Amaral
- Caixa Postal, 2699 - S. Paulo(M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 90. 64.

Temas: Desportos, flores, animais,
cosmos e pintura 3.
5277 - Jose Luiz Monteito - Rua Saldanha
Marinho, 198 - Sorocaba - E. de
S. Paulo - Po. Fr. compreende In.
Es. T. 60. U. 15 - Tematicas Astronautas, veiculos e expedi!;iio polar
- 64. 66. 90. 102.
5315 - Luiz Roberto Garcia - R Sen. Bernardo Monteiro, 200 ap 202 - Guanabara - ZC - 15 - In. Fr. Po.
T. N. U. 60. 3. 90.
5321- Luciano Scwartz Lessa - Vila Nossa
Senhora do Carma, 65 - p{)!;O - Ma-

ceio - Alagoas - (P) Po.

T.

C. V.

N. U . 60. 3.
5322 - Adalberto Andre - Posta Re3tante-

Fernandopolis - S. Paulo - (lVI) Po.
Es. Fr. In. T. N. U. 60. 72. Postais.
Flamulas.
5323 - Raimundo Pinto de Almeida - C.
Postal, 825 - Fortaleza - Ceara - (A)
Po. In. T. 60. 3. 64. 90.
5324 - Marco Ant6nio R
Alves - C. P.,
2619 -Bel {) Horizonte - M. G. - AI.
Po. Fr. In. Es. T. 60. 3.
5328 - Carlos Francisco de A5sis Vieira Rua Conselheiro S a r a i va, 383 apt. o 3 . (Santana) -: S. Paulo 14 -

•
•

vl!;ol:i Industriais de que parti de cbases
totalmente falsas esgrimindo contra m olnhos de vento".
Ou pretendera Sua Ex.- referir-se as
ernissoes extraordinarias que - muito louvavelmente - nao foram retiradas da circula<;iio?
Mas a mesma !ista dos S. I. R, relativa a Abril de 1969, refere a existencia
de varios selos desde a emissao Telecomunica!;oes para cal
Eu referi ao acaso duas emissoes: a
da Ponte Salazar e a da Lisnave, e,
insisto, a meu artigo f{)i escrito em principios de Setembro de 1968. 0 Se nhor
Engenheiro Gra!;a respondeu em 22 de
Janeiro de 1969. Nesta resposta insinua-se
au assevera-se m esmo a falsidade das minhas afirma!;oes. Dado a lapw de tempo
decorrido poderia ter-s e verificad{) que
ambos tinhamos raziio: eu em princIplos
de Setembro, e Sua Ex." em fins de Janeil"{), e assim nao haveria necessidade
de arguir de falsas as minhas afirma!;oes.
Mas a verdade nua e crua e que,
segundo se alcan!;a da mencionada lista
OFICIAL dos S. 1. R., de Abril do ana
corrente, as afirma!;oes de Sua Ex." e
que nao sao exactas.
Com efeito, le-se na resposta do Senhor Director dos Servi!;os Industriais:
A emissiio da PONTE SOBRE 0 TEJO
"posta em circula!;ao em 6- 8-66, encontrava-se totalmente esgotada a existencia
em 31 de Dezembro p. p.».
Mas, segundo refere a dita lista de
ABRIL, emitida pel:os S. 1. R, ainda se
enccntram a venda as selos da taxa
de 4$30!
Quanta a emissao ESTALEIROS DA
LISNAVE, diz 0 Senhor Engenheiro Gra!;a
que estavamesgotadas a') taxas de 1$00
e 3$50, e na lista dos S. 1. R, de Abril,
refere-se que estao a venda as selos
da taxa de 3$5O!
Evidentemente que nao atribuo as
afirma!;oes do Senhor Engenheiro Gra!;a
a falsidade, pais a considem, como ja
muitas vezes referi, inca paz de tal. Mas
nao sera caso de, invertendo os papeis,
anotar que Sua Ex." foi urn tanto ... precipitado nas suas afirma!;oes? Ou tratar-se-a de urn lapso au de erro nas
informa!;oes que !he prestaram? Ou de
descontrole dos Servi!;os?
. Po de ate dar-se 0 caso de 0 Senhor
Engenheiro Director d{)s Servi!;os Industrials nao considerar existentes em ar-
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mazem as selos a venda nos S. I. R.
mas i550 e ja urn aspecto que transcende
a meu entendimento, e cr:eio que, de uma
maneira geral, 0 dos filatelistas.
Para n6s, e era a que eu pretendia
deixar bern vinca do, e a existencia de
selos a venda 'nos C. T. T. que esta em
causa, selos esses que, em minha modesta
opiniao, ja nao deviam existir.
E para terminar estas porventura impertinentes considera!;oes, .s obre este aspecto do problema, mais umas breves
considera!;oes:
Infere-se da lista OFICIAL dos S. 1. R ,
atras referida, que se encontram totalmente esgotados as selos da emissao Gulbenkian de 8$00, e da emissao Gil Vicente de 6$50.
A verda de, porem, e que esses ')elos
ainda se encontram na Esta!;ao dos Correios do Funchal, embora nao estejam
a venda nos postigos, certamente por .. .
esquecimento, comodismo?
Tudo, afinal, como nos Mandamento$
da Lei de Deus, sa resume a duas coisas:
Emitir os selos nas taxas e quantidades
convenientes e depois. . detenninar (au

-
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pro.videnciar por que as determina~oes
sejam cumpridas) a sua venda total.
S6 assim se pres tara bom servi~o it
Filatelia, ·e iSe praticara - em meu modasto
entender - urn salutar acto de admintstra~ao.

E, posta isto, reportemo-nos ao ultimo
aspecto, tao sucintamente quanto possivel.
que este escrito ja vai mais longe do
que era minha inten~ao.
Dizia eu, no artigo de Setembro, presumir que a Administra~ao Geral dos
C. T T. teria milhares de contos imobilizados em selos. Neste aspecto tenh,)
que me penitenciar, pelo facto de tal refer~ncia
aparecer no capitulo, digamos
assim, dos selos retirados da circulac;ao,
pois 0 meu pensamento abrangia todos
com a excepc;ao evidente da serie ordinaria do cCavalinho:o.
Fiquei, contudo, surpreendido c{)m a
afirmac;ao do Senhor Engenheir{) Man~el
Grac;a de que dos selos retirados da circulac;ao cesse valor, quando multo, sera
de duas ou tr~s dezenas de contos".
E fico na duvida sobre se esses numeros nao serao devid{)s a mais um lapso
ou erro de informac;a{) de Sua Ex.a
Na verda de, s6 quanto a selos rettrados da circula!;lio encontram{)s 18 das
erilissoes ordinarias, e 31 das extraordinarias com os valores faciais de 86$98
e 86$00 respectivamente, ou seja, um total de 49 selos e 172$98.
Ora se partirmos da hip6tese - que
certam~nte pecara por defeito - da exist~ncia de urna media de mil selos de
cada taxa, teremos urna exist~ncia de
172980$00.
Nao disponho d{)s ntlmeros exactos,
que s6 .a Administrac;ao conhece, e por
isto me limito a aventar uma hip6tese.
o que, contudo, se me afigura pouco
provavel e que apenas existam ·em ar-

Salas para calactoas
COMPRA E VENDE
~parlado

13 -

Telefone 856 -

ElVAS

mazem duas ou, quando multo, tr~s dezenas de contos.
Quanto aos selos nao retirados da circulac;ao, e reportando-me exclusivamente
as emissoes extraordinarias ate a de Pedro Alvares Cabral, nao e, certamente,
melhor 0 panorama.
Existiam em Abril 28 selos de diversas
emissoes, e com um valor total de 125$20.
Poderem{)s arriscar, como media, cem
mil selos de cada taxa?
Este cMculo
leva-nos a 12 520 contos! Sera este numere exagerado? 0 Senhor Engenheir{)
Grac;a referiu urna exist~ncia, em 31 de
Dezembro de 1968, de 1700 contos s6 de
duas taxas dos Estaleiros da Lisnave,
emissao que comec;ou a circular - e que
como todas as outras pouco circulou em 23-6-67!
E que dizer, finalmente, da quantidade
de selos da taxa de 4$30 de varias emissoes?
Por que razao se emitem da serie da
Organizac;ao Internacional do Trabalho
1 5000(10 (!!!) da referida taxa?
Mas, enfim, estas considerac;oes ja se
alongaram em demasia.
Resta-me pedir-lhe, Sr. Director e meu
querido Amigo, muita des culpa do tempo
que the tomei, e pedir des culpa, igualmente, aos leitores do n{)sso Boletim por
esta tao longa pro sa.
E, finalmente,' uma ultima explicac;ao:
Referi-me, porventura, em demasia, ao
EX.DlG Senhor Engenheiro Manuel Gagliardini Grac;a.
Isto nao significa, de forma alguma,
que eu 0 julgue responsavel pelo estado
de coisas que venho de apontar.
Se 0 fiz, foi por a resposta ao
meu artigo inicial ter sido subscrita por
Sua Ex.a
Mais do que tudo, {) que interessa e
esta em causa, e a orientac;ao seguida pela
Administrac;ao, sejam quem forem as seus
responsaveis, orientac;ao essa que honestamente se critica, e nunca as pessoas cuja
isenc;ao, escrupulo e aprumo moral, se reconhecem e louvam.
Quanto ao mais: altere-se a Estatuto
do Selo, se necessario, emitam-se directrizes, circulares, {)rdens de servic;o,
etc., etc
Mas depois: OBRIGUE - SE AO SEU
CUMPRIMENTO!
Funchal, 28 de Malo de 1969.
Frederico de Morais Sarmento.

t
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Necrologia
Embaixatriz

D. Elisalteth G. Argyropoulo.

Foi com 0 mais profundo desgosto que
tom amos conhecimento do 6bito da Senhora
Embaixatriz D. Elisabeth G. Argyropoulos,
esposa do ilustre Embaixador Georges Argyropoulos, s6cio honorario do Clube Filatclico de Portugal e grande colaborador desta
revista, recentemente ocorrido, ap6s prolongada sofrimento.

nos diversos postos diplomatic os que seu
marido ocupou nos quinze paises em que,
suces ivamente, exerceu as suas elevadas func;oes.
Tendo aproveitado tanto as honrarias
como os sofrimentos de seu marido, designadamente durante a segunda guerra mundial,
a ilustre Senhora em toda a parte conquistou amizades e simpatias, e designadamente
em _ Portugal, pelo que, consagrando-lhe estas breves palavras, aqui deixamos apertado
abrac;o no nosso querido amigo Embaixador
Georges Argyropoulos.

BUDAPEST-71

.J

..

A distinta Senhora era filha de Leopold
Blechinger, oHcial superior do exercito austriaco, e de D. Elisabeth, Baronesa von Lauer,
descendente dos Condes von Blagay, nascida
no Castelo de Weissenstein, perto da entao
cidade austriaca Laibach, hoje, em territ6rio
iugoslavo, sob 0 nome de Lubliana.
Casou, em 1930, com 0 entaO 1.0 secretario da Legac;ao da Grecia em Belgrado,
Georges Argyropoulos. Pelas suas cultura e
alta sociabilidade, D. Elisabeth Argyropoulos muito contribuiu para 0 exitQ do casal,

-

Moeda e desenhados por Jose de Moura,
serao postos a venda em todo 0 territ6rio
nacionaI, no dia 10 de Junho, para 0 que
havera dois carimbos de .1.0 Dia de Circulac;ao. a utilizar nas estac;oes centrais dos
Correios' de Louren~o Marques e da Beira.

Os .clos austriacos fomm usados oa
Hungria desde 1850 ate 1871. Em 1 de
Maio, desse ano, foi emitida a primeira
serie, de 6 valores, pel a AdministraC;iio Postal Hungara independente.
Este importante Centrnario sera festejado com uma Exposic;ao Filate!ica Intcrnacional, BUDAPEST-71, que val ter lugar,
entre 4 e 12 de Setembro de 1971, na capItal hungara.
Pres idem a Comissao Organizadora 0
Sr. Dezso Horn, Primeiro Adjunto do Ministro das Comunicac;oes e Director-Geral
dos Correibs e 0 Prof. Dr. Lajus Janossy,
Presidente d~ Federac;ao Hungarn de Filatelia. E secretariam, 0 Dr. Laszlo Steiner,
Secretario-Geral da mesma Federac;ao, e 0
Dr. Ferenc Wurm, Director de Servic;os dos
Correios.
A Exposic;ao e patrocinada pel a Federac;ao Internacional de Fil atelia, que ali realiza 0 seu 40.0 Congresso Anua!.
Serao utilizados cinco gran des pavilhoes
da Feira Internacional de Budapest, com capacida"de para 4.000 quadros.
Recebemos, a dois an os e meio de
vi~ta, a Informac;ao para a Imprensa n.o 1
e 0 Boletim n.o 1, 0 que demonstra tratar-se
duma organizac;ao poderosa e do melhor

-
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Mo~ambique

Selos para

5

IV Centenarlo da estadla de luis de Camoes na IIha de MooambJqua
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A VII ExposlQao FUatiliea
Naelonal «Aemipex~69» - 3
Voltamos a referir-nos hoje a esta
exposir;ao filatHica, a .Aemipex-69-, a que
mais gostadamos de chamar .Coimbra-69•.
Repetimos que ela se realizara em
Coimbra, de 30 de Novembro a 9 de Dezembro de 1969, organizada pela Secr;ao Filatelica da grande e ,prestigiosa Assccia!;l!.o
Academica de Coimbra, com 0 patrocinlo
da Federar;ao Portuguesa de Filatelia, dos
Ministerios da Educar;ao Nacional, das Comunicar;oes, do Ultramar e do Interior,
da Camara Municipal de Coimbra, da Sociedade Central de Cervejas,etc.
Aqui podemos acreseentar que tambern com 0 patrocinio do Clube Filatelieo
de Portugal, que, espontaneamente, lhe
oferece uma medalha de overmen-, com
o nome do seu presidente. Medalha hon-

MOCAMB1QUE

.......,~~~ ___

AtIIlIIIIIIIIr

•
•

...

~:.

'1- Domingo. do Sacramento

I

(Mercado Filatelico de lisboa)
Rua do CruciJixo, 26
Telefone 324891

L1SBOA 2

-+

Portugal

+
Comemorando - se

no

corrente

ana

0

4.0 centenario da estadia de LUls de Camoes

na i1ha de Mor;ambique, 0 Ministerio .do UIu'amar, para comemorar 0 acontecunento,
mandou emitir e por em circuJar;iio, naqueJa
provIncia, 20 milhoes de selos po~tai~, ~om
as dimensoes de 34,5 X 25,4 mm, dlstrlbuldos
pelas taxas e motivos seguintes: $15 - 3 mi-

lhoes (ret rata de Camoes)j S50 - 5 milhOes
(uma nau da epoca - 1553) j 1$50 -7 miIhoes (mapa da ilha de Mor;ambique - 1554) j
2$50 - 3 milhoes (capeJa de Nossa Senhora
do Baluarte - 1552) j e 5$00 - 3 mil hoes
(portada dos . Lusiadas. - Canto 1.0 , Estancia LIV, sobre Mor;ambique). Os selos, que
foram impressos de 7 a 13 cores, na Cas a da
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Selos

Nacionai~
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e Estrangeiros

Albuns e Material Filat~lico

0 0
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rosa, pela entidade que a oferece, e
muito rara, porque cunhada propositadamente para 0 efeito.
Escrito 0 essencial, acrescentamos que
temos na nossa frente 0 regulamento respectivo, cujos quinze artigos, longos, nos
e absolutamente impossivel transcrever
aqui.
Basta que fique dito que havera as
classes oficial, de honra, de fora de concurso e de comp.eti!;ao, desdobrando-se
esta ultima por Portugal, Estrangeiro,
Aerofilatelia, Assunto, Finalidade e Tema,
Juventude e Literatura.
As inscri!;oes provis6rias devem ser
feitas ate 15 de Julho, e as definitivas
ate 30 de Setembro de 1969, na secretaria,
repetimos, da Sec!;ao Filatelica da Associar;ao Academica de Coimbra.
A. J. de

V. C.

2

86 exposlQoas filatalleas
sao clneo ...
Urn poueo melhor da nossa saude, ficamos agora bastante pi~r, ao depararmos
com 0 monte de assuntos que temos em
atraso . . . Vamos aver se, nao obstante
esta piora, eonseguimos maneira de despachar os prineipais daqueles assuntos ...

VII EXPDS10ID Fllatellca NaelDnal
«Aemlpex-69 ,. - 4
Ja aqui dedieamos supomos que tr~s
cr6nicas a Exposir;l!.o em epfgrafe, a reaIizar em Coimbra, de 30 de Novembro
pr6ximo a 9 de Dezembro, sob organize-
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!;ao da Sec!;ao Filatelica da prestigiosa
Associa!;ao Academica de Coimbra.
Esta teve a amabilidade de explicar-nos ter sido a -denomina!;ao inspirada
no nome romano de Coimbra-Aeminium •.
Claro que nem n6s nem a organizadora vamos fazer questao do assunto.
Apenas que n6s, natural do distrito e
velhcr estudante de Ccimbra, em vez do
Aeminium, que noventa -e !Ilcve por cento
do Pais nao sabe 0 que seja, preferfamos
que acontecimento de tao larga repercussao nacional fosse aproveitado para
gritar: Coimbra, Coimbra, Coimbra.
A margem deste simples detalhe, diremos que tal exposi!;ao vai ter belissima
medalha, da autoria do escultor conimbricense Cabral Antunes, que nos ultimos
anos se vern revelando como 0 maior
artista portugues da especialidade.

III Exposit/liD Fllafelfca e I Inter
Escolas Agrlcolas
Termina hoje, em Santarem, nos saloes da respectiva Camara Municipal, esta
exposi!;ao, referente a Coimbra, Santarem e ltvora, e integrada nas festas anuais
dos finalistas da Escola dos Regentes
Agricolas de Santarem.
Por urn lado, temos que regis tar 0 pedido que de Coimbra, telefonicamente,
nos fez 0 nosso ilustre colega Dr. Frederico Lopes, para dizermos que, ao contrario do que noticiaram quase todos as
jornais, nao presidiu ao juri nem ao co16quio, pela simples razao de que, absolutamente impossibilitado, nem sequer visitou a exposi!;ao.
Por outr~ lado, insistentemente instado pela respectiva comissao organizadora, que propositadamente veio a nossa
cas a, enos viu bastante dcente, constituimos urn juri connosco, Jose Rodrigo
Dias Ferreira e Jqse Manuel Castanheira
da Silveira, e, saltando por cima de todas
as ordens do nosso medico assistente,
demos ontem urn salto a Santarem, estabelecendo, os tres, a seguinte classifica!;ao:
SENIORES - Ant6nio Noel de Vasconcelos e J'oao Lopes, rnedalhas de prata;
Ant6nio Joao Mendon!;a Landerset Simoes, medalha de bronze.
JUVENIS - Fernando Potier, medaIha de prata; Rafael Luis Lopes Pena
Monteiro, Francisco Ant6nio da Costa Ro-
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- porfugue.a.
As em ••• oe.

meiras, Helder Domingos dos Santos Ferreira e Joao Manuel Leitao Ramalho,
medalhas de bronze; Albertino de Sa Teixeira, Henrique Luis Rodrigues Sales Henriques, Joaquim de Jesus Gomes, Joao
Manuel da Silva Pestana Pereira, Luis
Filipe Domingos Baptista 'e Arnaldo Guimaraes, medalhas de cobre.
Depois de lida a acta respectiva, por
Noel de Vasconcelos, membrQ da comissao organizadora, da presidencia do Prof.
Dr. Madeira Lopes, - 0 signatario prEveniu
os expositores contra a Extraordinaria benevolencia do juri, dando-lhes algumas
indica!;oes para 0 progresso das respectivas participa!;oes.

I Mosta Filatelica da Escola
Patrfcio Prazeres
Comunicou-nos 0 professor e director
da respectiva SEC!;aO filatelica, Dr. B ~nto
Roque, nosso distintD colega e querido
amigo, que vai realizar-se, muito brevemente, a «1.8 Mostra Filatelica da Escola
Patricio Prazeres», a qual tera 0 patrocinio do Clube Filatelico de Portugal,e,
consequentemente, uma medalha de praia
oferecida pelo seu presidente.

I Mastra Filatelica de Portalegre
Se, depois das nossas faltas por mDlivo de doen!;a, a direc!;ao da Ass{)cia<;ao
Lisbonense de Proprietarios nDS conceder
mais uma falta, estaremos em Portalegre
no pr6ximo dia 22, a convite da cidade,

-
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Nao costumamos cntlcar 0 que se passa
na nossa terra, porquc acreditamos que se
melhor nao se faz, e por que tal nao e
possivel, pelo menos imediatamente.
Todavia, c porque somos filatelista apaixonado, nao podemos deixar de no~ referir
as taxas das emissoes portuguesas dos ultimos anos, porque, nesse aspecto, nao aereditam os que 0 mal nao possa tel' remedio
imediato.
Impressiona-nos, vel-dadeiramcnte, a insistencia com que se emite a taxa de Esc.
4$30, da qual, salvo en-o, ainda se ellcontram
Ii venda, 110 Servic;o de /n/ormllc;oes e Reclmnac;oes dos C. T. T., e em circlllac;iio,
as das emissoes dll Ponte Salazar, Ellropll-66,
Cientistas Portuglleses: Ellropa-67, Novo C6digo Civil Portllglles, Estaleiro Naval do
Porto de Lisb()a, Efta-67, Ellropa-68, OrglllIiZlIc;iio Allmdial de Stllide, Madeira, EIIropa-69 e Orgallizafiio /nternacional do Trabalbo.
Pareee-nos que siio, realmente, selos de
Esc. 4$30 a mais, sabendo-se que a tiragem
media e da ordcm do milhiio de exemplares.
Rareiam, no entanto, nas nossas embsoes,
as taxas de Esc. 1$50 e Esc. 5$00, que
tao depressa se esgotam, sempre que apareeem. Quem pretenda urn selo de qualquer
destas taxas, ted. de se eontentar com urn
_D. Dinis., porque outros nao existem em
eirculu!jao .. _
A proposito: Nao sera ii tempo de se
substituirem estes selos de D. Dinis (?)
por outros que fa!jam melhor propaganda
das belezas do nosso Pais?
Mas voltemos ao ponto onde iamos:
E5ta abundancia de selos de Esc. 4$30,
que vantagens trani a nossa FilateIia, sabendo-se que este valor vai levar anos a
desapareeer, muito embora os nossos Correios 0 tenham a venda mesmo depois de
retirado da eireular;ao.
A que coleecionador interessara adquirir
esta taxa, se todos os restantes val ores da
emissao ia se eneontrarem esgotados no~
nossos Con-eios?
Que responda quem souber.
Ha anos atras, emissoes houve que circularam ate eompleto csgotament.:>.
No entanto, valores (dos quais hoie apenas existem -os cavalinhos») de emi~soes

Por

MIGUEl JOSb P!;SSANI-IA
de hi 6 anos apenas, foram retirados da
circular,:ao, sem que possamos compreender
o motivo de tal decisao. Estamos a lembrar-nos do selo de Esc. 5$00 da Conferencia
Postal de Paris e do selo de Esc. 1$50 da
Ordem Militar de Avis. Se tinham ia os
~eus dias eontados, por que os vendem ainda
hoie os nossos Correios, muito embora se
destinem apenas a fins filatelicos?
Nao. sc podiam vol tar a por estes valores, e outros ainda, novamente em circular;ao?
Nao cremos que 0 facto acontecesse,
pcla prime ira vez, na historia dos no~sos
Correios.
A missao do selo niio sera a de franquear correspondencia?
Nao queremos deixar ainda de escrever
uma palavra sobre ,1 nossa ultima emlssao
extraordinaria (0. 1. T.). Que pobreza de
desenho! Par que na~ se fez, ao meno~,
uma unica taxa de Esc. 1$00, e se continua a in istir nas emissoes de 3 val ores
com desenho igual?
POI-que, meus Senhores?
Citemos, por exemplo, 0 selo que 0
Brasil (para so falar deste Pais) nos apresentou dentro deste mesmo tema. A patria
irma, parece ter enveredado agora pelo born
caminho, e os bons exemplos cremos que
podem e devem ser seguidos.
n~--......-......~~~-......------ ......... ".",~I
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sobretudo se a colect;io apresentada nao
tlver Rldo melhorada desde entio.
o Jtirl deve, na medida do pass[vel, dar
uma apreclacao de cada colect;ao. A Comissao Organizadora deve comunlcar aos
expositores, na medida do poss[vel, essa
critica e os pontos atrlbaldo!l.
Art 9.° - Para as colect;oes que tomam
parte na competit;ao, estao previstas as seguintes recompensas:
0) Medalha de prata, de 90 a 100 pontos.
b) Medalha de bronze-prateado, de 75
a 89 pontos.
"
c)
Medalha de bronze, de 60 a 74 pontos.
d) Diploma, de 45 a 59 pontos.
,) Diploma de particIpaC;ao, menos de
45 pontos.
As recompensas devem levar a menC;ao
eCla'Be de Juventude».
Alem disso e poss[vel atribulr cnmnlatlvamente premlos especials.
Art. 10 ° - As Comissoes Organizador811
das exposit;oes internadonals, deverao dIrigir ao Pre'iidente da Comissao da Juventnde da FIP, tr~s exemplares do catalogo e
da lIsta dos premlados.
Art. It.O - Os arts. 300 a 32°, 36.0 (prlmelro par6grafo), 37°, 40.0 (primeiro paragrafo) I: 45" do Regulamanto Geral d811 Exposlc;oes Internacionals patroclnadu pela
Federat;io Internaclonal de Filatella, do
apllcavels a esta Cluse.
Art. 30.0 - AI[dndlgas.
As Comis~oes Organlzadoras t~m a
obrlgst;ao de se pOr em contacto com
a admlnistrac;ao alfandegaria para a
obtenc;ao de f.tcllidades pllra a importac;ao e exportac;ao das colecc;oes.
Art. 31.0 - S,!:tlro.
A comissao da exposlc;ao nio e obrlgada a segurar os objectos expostos
nem a exigi-lo aos expositores. Estes
d~verao ser os pr6prios a salvaguardar os sens interesses, neste aspecto,
e ilibar de&ta responsabllidade a Comissao Organizadora, quando do envio da particlpac;ao a essa Comissao.
Art. 32.0 - Librl-trdnsilo.
A Comissao de Exposi .. ao cuidara
para que os membros do Juri e 011
Comissarios no estrangelro recebam
o sen cartao de 1I vre-tdlusito na exposi .. ao e 0 catUogo oliclal, logo qne

chegnem a cldade em qne Be realize
a exposlc;ao. 0 catalogo sera enviado
aos Comissarios qne nao vieram a
Exposit;ao. A Comissiio da Exposl.. au dever' enviar a cada expositor
nm exempla·r do catalogo oflcial, nm
bilhete de entrada na exposi .. ao, bem
c ') mo a lista dos premlados, a titulo
gratnlto.

para honrosamente assistirmos, pelas 21 horas, a inaugura!;ao da «l,a Mostra Filatellca de Portalegre», integrada nas Festas da Cidade.
Tal exposi!;ao tera lugar no Museu
Municipal, e e organizada por uma
comissao a que preside 0 distinto e En1.usiastico filatelista Manuel da Costa Pires.

II ExposlQlo Fllatelica do Lfceu

Art. 36.0 - RlcomlndofolS para os orga-

nisadorlS.
A Comissao da Exposic;ao deve prever no seu or .. amento nma imporliincia destlnada a cobrlr as despesas de
visgem e estadla dos membros do
J tiri.

,\

•

Art. 37 D - D,volufao das partici/JafolS.
A Comissao da Exposic;ao devera devolver os objectos eXpostos, tao depressa quanta possivel, aos sens proprletarios, respeltaodo escropulosamente as indicac;oes qne Ihe tlvessem
sido transmitidas para esse efeito.
Est. devoln .. ao deve ser felta num
prazo maximo de 30 dias depois do
encerramento da exposic;ao.

o

Presldente da FIP: L. Blrth,lot.
o Secrelario geral: R. Lulli".

J.

de V.

C.

Primelra Mostra Fllatellca
de Portalegre

Os expositores deveriio mencionar
nos seos boletlns de inscric;ao as recompen'l8S obtidas nas cinco ultimas
exposl<;oes oficiais da FIP desde qne
se refiram ao material qne deaejam
expor.

Genebra, Oolobro de 1966.

De 2 a 7 de Junho pr6ximo, realiza-se
esta exposi!;ao, organizada pela sec!;ao
cultural co referido Liceu, da qual e oirector 0 distinto Prof. Dr. Aristides Gon!;alves, a quem agradecemos 0 oficio, e
o qual, evidentemente, po de contar com
toda a colabora!;ao do Clube Filatelico
de Portugal e nossa.

3

tOrlS.

Art I:a. O - As Coml8~oes Ornanlzadoras
das exposic;oes naclonais 00 reglonals, t~m
toda a lib erda de de aplicar a artlgo 9 deste
Reglliamento, on de 0 substitnir pelo Regolamento naclond.
Art. 13 D - 0 presenle Regnlamento cojo
texlo franc~s ~ 0 original, fol aprovado pelas federa.,oes presentes ou devidamente
representadas no Congresso de Mnniqne em
Setembro de J965.

Padre Ant6nlo Vieira

A.

Art. 40 D _ R,commdafoes para os Ixposi-

Art. 45 0 - Disposirao final.
Qaalquer caso nao previsto pelo Reglllamento serA reaolvldo pelo Conselho da FIP.
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Em duas cidades portuguesas, e capitais, assistimos ultimamente a ·e-xpcsi!;oes
filatelicas que os dirigentes da Federa!;ao
Portuguesa de Filatelia e do Clube Filatellco de Portugal consideram de aut~n
tico retrocesso. Claro que nao vale a
pena aponta-Ias, mas claro, tambem, que
e indispensavel que as respectivos organizadores tenham a consciencia do borne
do mau que organizam, e de que existem
entidades superiores que veem, verificam
e tom am devida nota ...
Escrevemos i s t 0 para afirmar que,
muito pelo contrario, esta «Primeira Mostra Filatelica de Portalegre» excadeu, e
muito, a nossa expectativa.
Nela participaram, muitfssimo bern, dais
convidados: Capita~ Joaquim Fur tad a
Leote, com notavel colec!;ao, mal rotulada, de «os primeiros selos de Portugal,.,
com certeza nao POl' ele, por nlio ser de
selos, - mas de ensaios, pro vas e sel{)s
com erros, e dos reinad{)s de D. Carlos
e D. Manuel II, 0 que esta lange de ser
dos primeiros, os de D. Maria II, de que

o Sr. Capitao e verdadeiro marechai,'
com medalha de aura na «2.B Lubrapex»;
e Dr. A. Silva Gama, infelizmente com
pequena amostra da sua enorme tematica de Automobilismo, tambem ja com
medalhas de ouro.
Participantes locais, sem competi!;ao,
mas que podiam t~-la, alguns a merecerem boas medalhas; Dr. Adriano da Costa
e Silva, Ant6nio Mari!! Gon!;alves, Eurialio Ferreira Teixeira, Joao Pedr{) Baptista
Quintans, Joao Ant6nio Caldeira Martins,
Jose Baptista Mourato Ceia, Manuel J{)se
Trindade, Mano Miranda, Dr. Jose Joaquim Gar!;ao Nunes, Ant6nio Maria Andrade, Ant6nio Maria Gar!;ao, Manuel da
Costa Pires e Padre Manuel da Ascensao
Dias.
Finalmente, em juvenis: Jolio Henrique Real Pereira ,e Ant6nio Adriano Ventura.
De todos, e alem, evidentemente, daqueles dois convidados, salientam{)s os
Padre Manuel da Ascensao Dias eManuel
da Costa Pires, dais bans tematic{)s.
Quanto a estes ~ quanto aos quinze restantes, cIassicos, diremos que de vern
aurnentar e reman tar as suas colec!;oes,
especialmente no capitulo das legendas,
aproximando-se, tanto quant{) possivel, do
modelo das do Dr. Silva Gama. Acreditem
que iss 0, hoje, e absolutamente essencial.
A. J. de V_ C.

4

Afinal, nio havera a Internacianal « Llsboa-10»
PRIMEIRA

-

Na passada segunda-feira reuniu, na
nova e excelente sede da Federa!;ao Por-

~lr~~:::~~_..D:.,:I:;,Uv~~:'~~~III·

I
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presta 0 nOS80 Clnbe, e veriflcara .•
soa ntilldade.
Pe .. a condic;Oes de inscric;io.

........,......z·
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tuguesa de Filatelia, a comissao executiva
da Expos1!;ao Filatelica Internacional Lisboa-70, constituida a base da direc!;ao daquela, a qual, logo de inicio, fez distribuir pelos presentes 0 docurnento segulnte, que publicamos em primeira mao:

sentado por dois membros da direc!;ao
da F. P. F ., foi convocado para 27 de
Dezembro e reuniu 0 Congresso, sendo
eleita a actual direc!;ao.

I

Logo na reuniao da actual direc!;ao
da F. P . F. (7 de Janeiro de 1969), come~ou esta
a ocupar-se dos problemas inerentes Ii exposi(;8.o, e ja na 2.- re'U~
niao (13 de Janeiro), foram indicados os
primeiros nomes de filatelistas a convidar para fazerem parte da Comissao Executiva, e em 21 de Janeiro foram indicados novos nomes, com 0 mesmo fim.
No decorrer de Janeiro, foram dirigidos
os convites.
Nem todos os filatelistas convidados
aceitaram 0 convite para fazerem parte
da Comissao Executiva da Exposl.;ao.

cA Federa!;ao Portuguesa de Filatelia
solicitou, em 21 de Mar!;o de 1968, a
Federa!;ao Internacional de Filatelia, 0
seu patrocinio e a inclusao no Calendario
de 1970, para uma Exposi!;ao Internacional a realizar em Portugal.
No Congresso da F. I. P., de Praga,
em 4 de Julho do mesmo ano, fo1 concedido 0 patrocinio solicitado, e dado
acordo para a realiza!;ao no ana de 1970.
Destas decisoes foi dado conhecimento
a Federa!;ao Portuguesa de Filatelia por
offcio de 17 de Julho.

v

n
A doen!;a do Prof. Dr. Carlos Trlncao,
ao tempo Presidente da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, determinou 0 protelamento sucessivo dos trabalhos a Etmpreender pela Federa!;ao, com vista a organizar a Exposi!;ao.
o Prof. Dr. Carlos Trincao faleceu
em 8 de Setembro de 1968, e em 16 de
Outubro a direc!;ao da Federa!;ao, na
sua reuniao dessa data, decidiu escolher
Lisboa para realizar 0 certame, e denomlna-Io de Lisboa-70. Estabeleceram-se
os primeiros contactos internacionals (nomea!;ao de comissarios).

m
Por for!;a da morte do Prof. Dr. CarLos Trincao, e do pedido de dernlssiio apre-
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SELOS NOVOS E USADOS I
Portugal (continente e Ultramar) e todos
os pafses estrangeiros
Grandes colec~oes acabadas de fraccionar
Alende todas ManGolistas

JoSo LUIS de Medeiros
no Clube FilatHlco de Portugal
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Em 31 de Janeiro, reuniu extraordlnariamente a direc!;ao da Federa!;ao, agregando a si as entidades convidadas para
fazerem parte da Comissao Executiva da
Exposi!;lio.
Foraro os presentes Informados das
perspectivas de realiza!;ao, em Lisboa, em
1970, e da concessiio de urn subsidio de
2500 contos, por parte da Administra!;ao-Ger.al dos C. T. T.
Estabeleceu-se controversia acerca da
possibilidade da exposi(;ao no prazo que
ia mediar ate a data prevista para a
sua realizB(;aO (VerAo de 1970, antes da
Exposi!;lio de Londres) e da insufici€mcia
de verba disponivel, em face das encargos deterrnlnados pelo certame ao nive!
internacional, compaUvel com a projec!;iio
e a dignidade desejadas para 0 mesmo.
Considerando-se que, a nao se realizar a exposi!;ao em 1970, a primeira data
entao disponivel a seguir seria 1973, e
que um adiamento teria necessariamente
repercussoes financeiras imprevistas, foi
resolvido subrneter a vota(;ao as duas
datas alternativas.
Pronunciaram-s e por 1970 dez dos presentes, e por 1973, olto.
Em face do resultado da vota.;ao, decidiu-se a continua!;iio das diligencias preparat6rias da exposi!;ao, ficando nomeada
a Comissao Executiva e constituidos grupos de trabalho.
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clonals colo car, na medlda do ponlvel, eata
Classe no mesmo ediflclo du outras colec~6es.

Art. :3.0_ As calec~oes a expor na
cClaue Jnventnde- devem ser apresentadas com 0 consentimento da Federat;ao Naclonal do pals dos jovens expositores, on
do Comissl\rio, se nao eJ:istir Federa~ao
naclonal nesse pals.
Esta dlsposit;ao e neceul\ria a fl m de elimlnar participa~oes cujo Interesse nao seja
snliclente para nma competic;io internacional.
A select;ao dati colect;oes a expor devera
ser feita pela Comissao Organizadora
Art. 3'° - A celuse Jnventnde lt esta
aberta a todos os jovens cnja idade Dao
nltrapasse 011 :aI anos em 31 de Dezembro
do ano da Exposlt;ao. S6 do admitidas as
particip8~oes sob 0 nome pessoal do jovem,
e com 0 acordo do sen representante legal
Nao podera ser exlglda qnalqner taxa de
inscrit;ao aos jovens exposilores.
Art. 4.° - Estlio previstu duas categoriall na cClaue Jnventnde-:
a) as particlpac;oes indivldnals;
b) as particlpa~oes colectivas das sec~oes c;le juventnde.
Elltao prevlstoll tr~s gropos em eada categoria:
I) participante& DaO contando mals de
IS anos em 31 de Dezembro do ana da exposl~io;

lI) particlpantell dos IS aos 18 anos ;
3) participantes dos 19 aOIl III anos.
A idade dos parllelpantes deverA ser
comnnicada ao juri pela Comissao organizadora.
Art. SO - Os selos postalll e onlras pec;as filatelicas devem eonstitnlr 0 elemento
principal e dominante de todll a eoleet;io
de jovem.
Art. 6.° - 0 expositor e obrlgado a eertincar qne a colec~ao e de sna propriedade

:--;:;;';:-~::;;:--:I·

.: Selos
trangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 dia. Todo 0
material ftlatelico
=

BASTOS 6 CAMPOS, L.DA
R. MARl A ANDRADE, 55-Te/ef. 834/08
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pessoal e que fol felta pelol len II pr6prios
enidadoll. AI pe~as filatelicas devem ser
anl~ntlcas e encontrar-se em bom estado.
011 seloll nudos devem estar ltm~'os e apresentar carlmbos nHidos, qne delxem todo 0
sen relevo ao motivo qne apresentarn.
Para as colect;oes temlltlcas sera aplicado 0 Regnlamento Internaclonal das colec,.oes tematlcas, colec,.oes de flnalldade
de emissao e de annnto, escepto no que
diz respeito 1 atrlbniC;ao de pontos.
Art. 7 0 - 0 juri com poe-lie de persona.
lIdadeli qne se interessem pela ednca~lio
filatellca da jnventnde. Segnndo as pOIISI.
bllldades, po:1em fazer parte dele membro8
estraDgeiros propostoll pelas snas Federac;oes naclonais respectl vas . A nomea~iio
d08 membrol do Juri deve ser sancionada
pela FIP.
Art. 8. 0 - 0 Juri baaear·se-a naa segain tes dlrectivas para classificar as eolec~oes:
a) Impressao geral (apresenta,.ao, textos) - Ate aos IS aDOS, 4S pontos; dos IS
80S IB, 30 pontoll; dos 19 aos :aI, 20 ponto!.
b) H!I!Ie e deaenvolyimento da colecc;lo
- Ate aos IS anos, IS pontos; dos IS aos 18,
20 pontos; do.s 19 aos 21, :as pontos .
c) Estado do!! selos, carlmbos e conhecimentos filalelico!l - Ate aos IS anoll,
3S pontos; dOli IS aos 18, 40 pontos; d08
19 aos 21, 45 pontos.
d) Extt:DsaO da colecc;ao - Ate aos
IS anos, S pontoll; dos IS aOB 18, 10 pontos;
dos 19 aOIl :aI, 16 pontos.
Total dos pontos para cada limite de
idade, 100.

Termlnada a aprecla~ao, 0 Jliri e obrl gado a estabelecer nm relat6rio con tendo a
elasslfica~io. All decisoes do Juri nao POdem ser eontestadas. 0 Juri nao e obri gado a atribnir uma recompensa ignall qne
foi atribnlda nnma exposic;ao preeedente,
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VI

Federa~ao Portuguesa de Filatelia
NOTICIARIO N.o 4
c) Organlzar loda e qaalqaer actlviComo ressalta facilmente de aCf;oes ji
dade destinada a propaganda da Filatelia
tomadas, nomeadamente a agradavel vlsita
entre a juventude.
feita a Sua Ex.- 0 Secretirio de Estado da
Um simples relance sobre este prograJuventade e Del'portos, os actuais dlrigenles da F. P. F. co\ocam a qaeslao da Javen" ma de 3 pontos, parllcularmente 0 c) - qne,
duma maDeira agil, exprlme qae a Comls·
tude FilateIlca no prlmeiro plano das saas
preocapac;oes. Em razao da c6ptica do fu- . sao e respond vel por tlldo, a todos os ,,1·
f),is, qae respeite a Classe Juventnde luro., que hoje determina a vida da Filateleva a concluir que se esla peranle uma tao
lIa nos palses filalel\camente evoluldos.
refa de grande envergadnra, e multo laboAtenta a importllncla e priori dade do
trabalho que hi a desenvolver neste campo, riosa. Que s6 pode ser levada a cabo, e
e dando camprimento ao dis posto nos arti- corresponder as exlg~nclas, com a colabo·
rac;iio em larga escala de TODOS os fIlategos 27.°, 29.0 e 30.0 do Estatato, esta Diree-·
listas portugueses que, com clara vldo
C;io crioa a Comissao da Javentude Filateacredit,m qu, a Class, JUf)entud. ; 0 Futuro.
lica, composta pelos cinco filatelistas a seAs primeiros II,Cc;oes praticas, em prol
guir indicados :
da Classe Juventude v~m de Agosto de
1966. data em que 0 Clube FilateUco de
Sr. J oio Gomes da Custa.
Portugal publicou, no seu cBoletim. n.o 181,
Dr. Ant6ulo Silva Gama.
a tradu~ao do Regulamento F. I. P. daB
Sr. Francisco Palma Leal.
Colec~oes da Classe Juventude, em vigor
Dr. Jose Machado Nunes.
desde I-I 63, e instituiu uma reunlao sema·
Dr. Carlos Cardoso Ribeiro.
nal exclusivamente para s6cios juniore!,
Uma 1Iga de personaUdades experientes
manlida por dols directorea capazes de
cformar» e cinforman.
e de novos evolu[dos que s6 ha ponco dei:laram de ser junlores _ todos desde semAconteee, porem, qae aquele Regulamento, cujos preceitos slio a «ferramenla.
pre interessados pela educac;iio fIlatelica da
fundamenlal para orientar a JuveDtude FIjuventnde.
latelica em todo 0 Mundo, fol, necessaria·
Estatulariamente compete a Comissao
mente, actualizado ulteriormenle.
designada:
Assim, a Comissao da Javentude Filat~.
lIea, criada recentemente pela Direcc;ao da
a) Organizar carsos filatellcos para
F. P. F, apressa·se a fornecer a quautos se
principlanles;
interessam pelas quesloes desta Classe a
b) Orgaaizar concarsos e expoaic;Oes
verdo integral do Kegulamrnto aplicavel a
fllateUclls juvenis;
partir de I de Janeiro de 1966.
Um documento actual e basico. A que
deve ser dada toda a pubUcidade.
s idente do Conselho de Administra!;lio da
C. A. L., que agradeceram a comparencia
Regulamento International da
de todos ·0 5 presentes, tendo cativantes
palavras para os membros do juri, rC!scClasse Juventude:t
pondendo, em nome dos mesmos, 0 Sr. Ca0
Art. 1 . - A Federac;iio Internaclonal de
pitao F. Lemos da Silveira, que, depois
Filatella recomenda as Federac;oes Nacio·
de agradecer as amaveis referencias, sanais que, ao organizarem uma exp.oslc;ao
lientou 0 interesse e 0 carinho da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia em apaInternacional, reservem um logar convedrinhar Exposi!;oes como a presente, para
niente para a organlzac;ao da «Classe Ju·
urn maior desenvolvimento e prestigio da
venludea. E recomendado as ComlssOes
Fllatelia em Portugal.
organizadoras deslI8s exposic;OeB interna·

-

•

Em 20 de Fevereiro e 11 de Mar!;o,
efectuaram-se reunioes da Comissiio Executiva, onde foram designados os presidente, vice-presidente e membros das
Comissoes, e em que foram presentes os
or!;,amentos das despesas a efectuar.
o montante total das despesas foi
or~ado em 3897 contos.
0 or!;amento foi
elaborado em dados concretos recolhidos
noutros certames do mesmo tipo, nos
mtimos nove anos, por ac~iio directa dos
membros das diversas comissoes, nos sectores que lhes estavam atribufdos.
VII

Verificando-se que a v.erba de 3897 contos era superior ao montante que os
C. T. T. puseram Ii disposi~ao 'para organiza!;ao do certame, decidiu-se e x p 0 r
aquela entidade 0 problema, e pedir aumento de subsidio.
Ficou assente, no caso de nlio frutificar
essa dilig~ncia, pedir urn subsidio complementar ao Ministerio do Ultramar, dado
que em 1970 se camemora 0 1.0 Centenario
dos Selos Portugueses para as Provincias
Ultramarinas.

vm

•
•
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Conhecida a impossibilidade de aumenta de verba por parte dos C. T. · T., e
nao havendo desta EIltidade qualquer 6bice
em contactar com 0 Ministerio do Ultramar, pediu-s.e audi~ncia ao Sr. Subsecretario de Estado da Administra!;ao Ultramarina, que recebeu alguns membros da
Comissao Executiva em 2 de Abril.
Exposto 0 assunto, foi mandado elaborar urna exposi!;ao concretizando 0
nosso pedido, a qual foi entregue em
10 do mesmo m~s.
IX
Depois desta data, efectuaram-se os
contactos posslveis no sentido de se conhecer a decisao ou os prop6sitos do
Ministerio do Ultramar em rela~iio ao
nosso pedido; ate a presente data, a .
situa~ao nao registou qualquer evolu!;!io.
X
Perante 0 decorrer do tej!Ilpo ~ a ignorancia da possibilldade de concessao de

subsidlo por parte do Ministerio do Ultramar, alguns membros da Comissao Execativa avistaram-se de novo, em 26-5-69,
com 0 director dos Servi~os Industrials
dos C. T. T., a quemexpuseram a situa!;ao. Dado que 0 subsidio ja concedido
era muito vultoso, nao se viu viabilidade
da sua amplia~aolt.
Com urn capitulo XI enunciado, mas
em branco, aqui fica transcrito, com virgulas e ;acentos nossos, 0 documento apresentado pela comissao executiva, seja, praticamente, a direc!;ao da Federa!;iio Portuguesa de Fllatelia, na tal reuniao de segunda-feira passada. No pr6ximo domingo, publicaremos aqui 0 tal capitulo XI, da nossa autoria, e os comentflrios que, com a sinceridade e 0 desassombro de sempre, tudo isto nos suscita.
A . J. de V. C.

5
SEGUNDA
Nunca, como hoje, des ej amos tanto
que os nossos leitores se recordassem do
que escrevemos na nossa cr6nica anterior, ou, mesmo, se passivel, aqueles que
a recortam e guardam, a lessem de novo.
Depois do capitulo X, que aqui transcrevemos, estava enunciado urn cap. Xl,
completamente em branco. Chegados aqul,
tomamos a palavra, para atirar urna tabua de salva!;iio Ii Exposi~iio Filatelica
Internacional Lisboa -70, sugerindo, para
tanto, uma proporcional redu!;iio de toctas
as despesas.

-

F. Castel-Branco &Fil~o
L.IMITADA

I Apartado n.O 44

T.Iafon. 22020
VIANA DO CASTELO

I"I----------..------:r
Grande sortido de series tematicas de todo
a Mundo. Selos ciassicol de Portugal
e Ultramar
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Urn si1~ncio gelido seguiu-se a esta
nossa proposta. Em face do que, democraticamente, fomos n6s quem ditou 0
capitulo novo:
XI

cErn face do expos to, a Comiss1io Executiva, que entende n1io poder suportar,
pessoalmente, 0 .cdeficit» respectivo, que
pode ser ainda maior do que 0 or~a
mentado, entende, por unanimidade, desistir de organizar nesse ana a Lisboa-70,
dando do facto conhecimento a Administra~1io-Geral dos C. T. T. e ao Ministerio
do Ultramar, salientando, no entantv, 0
subsidio notavel que s eria concedido pela
primeira daquelasduasentidades.
XII

Em face do exposto anteriormente,
considera-se dissolvida a Comiss1io Executiva da Lisboa-70» .
Terminando aqui a transcri~1io total
do referido documento, para que todos
saibam como os fac ~os se passaram, .o1io
podemos deixar de fazer comentarios, que
sao lamenta~oes.

......--I.
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£ a primeira, que 1amentamos que a
Comiss1io Executiva, praticamente a Federa~1io Portuguesa de Filatelia, nao tenha
seguido 0 caminho de reduzir drasticamente as despesas.. Os dois mil e quinhentos a dois mil e oitocentos contos,
concedidos pe10s C. T. T., s1io quantia
apreciavel, mormente sabendo-se que n6s,
pessoa1mente n6s, fizemos a Naciona1 das
Galveias, em 1960, com 0 subsidio de
cern contos, e 0 prejuizo de vinte e
cinco diil escudos, cobertos por letra assinada por nos e pe10 coro nel Cardoso Salgado, como directores do Clube Filatellco
de Portugal.
E e a tercelra, • que lamentamos que
05 nossos C. T. T., concedendo, inteligentemente, aquele subsidio de dois mil e
quinhentos a do is mil e Oitocentos contos
(declara~oes do ilustre director dos seus
Servic;os Industriai3, Eng.o Manuel Gra~a,
no banquete do ultimo Dia do Selo), nao
tenham concedido mais mil contos, comprovadamente indispensaveis, e que Seriam facilmente recuperaveis pela emiss1io
de urna serie de selos com taxas num total de cinquenta escudos. Nem vaie a
pena pegar num lapis, e fazer as contas
respectivas . . .
Aqui chegados, e .altura de repetir urna
doutrina nossa, de ha longos anos, ja
aqui exposta, mais tarde defendida p elo
eminente Hugo Fraccaroli, vice-presidente
do Clube Filatelico do Brasil, em artig.o
no Boletim do Clube FUatetico de Portugal: as comissoes executivas das eXposi~oes filatelicas nacionais e internacionais
devem ser constituidas exclusivamente por
filatelistas, com a unica excep~ao do t esoureiro, funcionario da entidade subsidiadora, os C. T. T., que pagara to dad as
despesas com visto do presidente ou de
dois dos respectivos m embros. Pois que
nem a brincar se pode admitir que filatelistas amadores, que intensamente trabalham de grac;a, com despesas da s ua
algibeira, com expediente, transportes, etc.,
- ainda tenham de suportar 0 risco do
«deficit» de urn milhao de escudos ...
Nem a brincar! A n1io ser para os que
estao e brincam de lado ...
A. J. de V. C.
• CLal'o que, entre a primeira e a
terceil'a lamenta~ao, falta a segunda, de
que nao nos cabe culpa, e, para nilo complical', nao vale a pena lntroduzir a qui.

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL
Organizadora Q.o certame atrlbuira recompensas com a men!;ao «particlpante».
o Juri 19ualmente resolveu por unanimidade:

21

samente «fora de competi~ao", revelando assim urn louvavel e pouco
habitual espirito de isen~ao, sempre
de real~ar.
Atribui - se -lhe a medalha de
prata do Clube Filatelico de Portugal.

1. Agradecer 0 patrocinio e 0 apoio
concedidos pelas seguintes entida-

,.

No octo do inaugurat;ao
des: Administrac;ao-Geral dos CTT,
Federac;a·o Portuguesa de Filatelia
e Conselho de Administra~ao da
Companhia das Aguas de Lisboa assim como a concessao da m edalha do Clube Filatelico de Portugal;
2. Felicitar a Comiss1io Organizadora
- a quem agradece as facilidades
e acolhimento dados a este Juri pelo excelente trabalho levado a
cabo, e de que resultou a nitida
melhoria desta segunda exposi~ao
em rela~ao a primeira;
3. Chamar a aten~1io de todos os expositores para 0 facto de que uma
competi~1io
filatelica envolve urn
minimo de cuidados de aprese"l~
tac;ao e estudo, que no caso presente ainda nao foi atingido, e
sera desejavel alcan!;arem futuras
exposi~oes ;
4. Felicitar vivamente () expositor Jose
Augusto Costa da Silva Pinto na-o
56 pela sua excelente pru:Ucipa~ao,
mas tambem porque, sendo a alma
da organiza!;a·o, se colocou expres-

Desta reuniiio se lavrou a presente
acta, que vai ser assinada por todos.
(as.) Luis FHipe Leite Pinto - Ant6nlo
Correia Nun es - Francisco Lemos
da Silv.;?ira - J ose Manuel Castanheira da
Silveira - Vltor Manuel Baltas{lr RodriMal'~ al

gues.

Fora de competic;1io enc~lntrava-s e exposta a 1Il0tavel participa~1io do nosso cons6cio Jose Augusto Costa da Silva Pinto,
com pe~as de elevado valor, de que justamente destacamos as duas Uras de quatro sobre carta do selo comemorativo dos
Jogos Olimpicos de Amsterdao, Camoes,
Camilo e Independ~nci.as, tambem sobre
carta, cuja raridade, especialmente da prlmeira pe~a dtada, nao sera demais real~ar.
Em fim de festa, teve a Casa do Pes50al da Companhia das Aguas de Lisboa,
a gentileza de oferecer urn exple.:ldido
«lanche», antecedido pela distribui~ao de
premios, tendo usado da palavra 0 Sr. Vitor Manuel Baltasar Rodrigues, Presidante
da Direc~1io da Casa do Pessoal da C. A. L.,
e 0 Sr. Dr. Luis Filipe Leite Pinto, Pre-

-
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II txposic;60 filotelico' do Cosa do Pes-

Pogina de

~

5001 do Componh-io dos Aguos de Lisboo
Por

JOSE MANua CASTANHEIRA DA SILVEIRA
No salao da Casa do Pessoal da Companhia das Aguas de Lisboa, na Av, da
Liberdade, 42-1.0-Drt.0, inaugurou - se no
passado dia 10 de Maio, sob 0 patrocinio
da Federa!;ao Portuguesa de FilatelLa e
do Clube Filatelico de Portugal, a n Exposi!;ao Filatelica, cujo acto teve a presen!;a, alem da Comissao Organizadora,

Aos dez dias do mes de Maio do ano
mil novecentos e sessenta e nove, pelas
dezasseis horas, reuniu na Avenida da
Liberdade, quarenta .e dois, primeiro andar
direito, 0 Juri da Exposi!;ao em epfgrafe,
constitufdo pelos Drs. Luis Filipe Leite
Pinto, Ant6nio Mar!;al Correia Nunes, Capitao Francisco Lemos da Silveira e

AfROflLATfLIA
Novo

serv;~o

do LUFTHANSA

Mais pe<;as de interesse para os Aerofilatelistas
portugueses
Pelo
CAP. 1=. LEMOS DA SILVEIRA

Um ospecto do
dos membros do juri, de diversos associados e convidados da referida Casa, que
puderam apreciar as seguintes participa!;oes:
Francisco Ant6nio Inverno dos Santos,
Henrique Vidigal de Oliveira, JoaqUl n •
Martins da Silva, Jose Caleiro Silve~tre,
Luis Humberto 'Ribeiro Matias, Maria de
Fatima Esteves de Carvalho e Mario Dionisio Lopes Galri!;a, todos com Portugal,
ou Portugal e Ultramar.
Do julgamento ·e -classifica!;ao dos mesmos publicamos a seguir c6pia integral
da acta do jUri:

Expos;~ao

Srs. Jose Manuel Castanheira da Silveira
e Vitor Manuel Baltasar Rodrigues, que,
ap6s exame atento das sete participa!;oes
em competi!;ao, resolveu por unanimidade
atribuir os premios postas a sua disposi!;iio
da segulnte forma:
1.0 premio - Joaquim Martins da Silva;
2.0 premio - Henrique Vidigal de Oliveira;
3.0 premio - Maria de Fatima Esteves
de Carvalho.

Aos restantes concorrentes a Comissao

•

Depois de, no ntirnero anterior, ter
dadCl conta dum voo para Lisboa - que
nos Interessa e que, talvez por ins6lito,
multos dos leilores desconheciam - reatamos com mnis duas pe!;as, tambem aparentemente despercebidas, que no entanto
devem fazer parte integrante duma colec!;ao aerofilatelica de Portugal.
A LUFTHANSA abriu, no passado dia
6 de Abril, a sua carreira Frankfurt I
I Faro I Frankfurt. Com Boeing 727. E 0
acontecimento foi comemorado filatelicamente - 0 que tem sempre um alto sentido, e merece todos os eloglOs.
o correio transportado no primeiro
voo Frankfurt I Faro (Fig. 1) foi obliterado
com urn carimbo comemorativo, crtado
peia Administra!;ao Postal alema, que tern

o emblema da Companhia e a legenda
Streckeneroff nu.ng/Frankfu.Tt - Faro/LH 362,

e que funcionou no Aeroporto de Frankfurt Am Main. Ostenta como marca de
termino 0 carimbo normal datado do
Aeroporto de Faro.
Por outro lado, as correspondencias
transportadas no primeiro voo Faro!Frankfurt (Fig. 2) mostram, apostas a partida
e a chegada, respectivamente, as marcas
de dia do Aeroporto de Faro e do Aeroporto de Frankfurt (22 horas), e ainda 0
cachet que a LUFTHANSA crlou para a
ocasHio.
Reproduzimos separadamente (Fig. 3)
este interessante cachet, que foi aplicado,
em Faro, a tinta azul.

-
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Estev•• m L,sboa • d,u nos 0 pras,r da
sua visita, D. Julian Fu.ntlS, comerciant. d•
SIlos em Sallta Crull d, Pm"if" San Jose,
:l0, :l', Do, qlll aqui vend.u ;mporta"t, lot,
de s,los portugulSlS antigo!>, 00 tamblm com,rciant. SimtilS, do Rua da Prato, Lisboa.
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FARO - FRANCFORT

Por

UNS & OUTROS
o1ld, va~ maugurar litn IStab,lecimmto coI1IlJrcial, com mna sec~iio jilattflica .
Aqlli adquiriu algI/liS sIlos, s,~uifldo
para 0 Porto, com a jblalidad, d, 'j"tuar
grand,s adquisi~{jes, pelo qu, jormlllnmos
votos p,/as prosp"idad,s do novo ,sfabtlteimlmto ftlaUlico, tilo neclSsdr;o no Funchal
,na Madeira .

Internacional
de FUatelia

F8dera~io

Calendarlo das ExposlViles Fllalellcas Internaclanals patroclnadas
pela F. I. P.
Corregedor Dr. Orlando de Paiva
Vasconcelos Carvalho
1969 - S6'ia, 31 de Maio a 8 de Junho.

~

Em eoml .. "ilo cle ... r"l~o, oeoho de IOcr
nomr.do eorrr&:edor do 'I rlb ...... 1 d .. 110 ..
lIu .... , rill 1.IMI'OIl, 0 Ih."lre .... 171 "" ... Ur. Or·
..ondo clr ••.. h .. V .. "eone"lo .. C·" .. ,olho. ,,"e
ontt'rlorn... nte l'll~rrrra lelihUlea .. 'un~ii e .
DO FlIneh,,1 e ("n. ':1'or ...
.... Iz dlll""UII"lm(l, eon. eorrelro 'ul"u.
rODI .. , 0 Mr...... arll... do de P .. !1' .. V""run·
et'lolI ('"r""lho e IrmHo clo lIu .. lre lulyo·
I(oclo Dr. ,t . . . . de V .... eon.,.,loll l: .. r""lho,
DO,.. O cllrC'etor, ", olem dl ... o, IIl1mltimlle"
,?ullO IlVIID~"do,

Manuel Pinto Ferreira
Tambim 1St"" ,m
HOS d.u 0 pros" da
amigo Mallu,/ Pi"to
concliluado filal,Usla

Lisboa, ~ igualm,nt.
sua visita, 0 nosso
F,r"ira, conhecido ,
do Funchal, cidad,

-

Philympia (Londre" 18 a 26 de
Setembro).

Oatas retldas com prlorldade
1971 -

Roma (Junho).
Budepesle (Setembro) .
Belgica e Suecie.

1972 1973 - Alomanha, Pol6nla e Turquia .

19741975 - Cuba.
1976 - U. S. A.
19771978 - Prllge.
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«Cachet commemorating the 1. Portuguese
Colonial Exibition I Oporto, 16-6-34»; cIssu =d
by MARIO MAYA/Viana-do-Castelo/PORTUGAL,.; 60.
No canto inferior esquerdo, impress as
em diagonal, duas faixas com as cores
vermelha e verde da bandeira nacional,
e a meio e sobre ambas, impressao a
ouro, a esfera armilar e (verticalmente)
o escudo dos castelos e das quinas.
o sobrescrito que possuo estfl endere!;ado a ..Ex ...• Sr. / Mario Maya / Porto» ~
tern 0 carimbo especial com a data (q.le
era m6vel, do tipo marca de dia) de 16 de
Junho de 1934, sobre selo de 25 Ctvs. do
vn Centenario de Santo Ant6nio, no
canto superior direito.
No canto inferior direito tern colada a
vinheta emitida pelo Centro Comercial.
No verso, notam-se vesUgios de tinta preta
de carimbo, provAvelmente da sobreposi!;ao dos sobrescritos carimbados, que nao
devem ter circulado.
Alem da maneira imperfeita de escrever primeira, em ingles (1. em vez

de 1 st) esta ortograficamente errada a
palavra Exibiton, que deveria ter sido
impressa Exhibition.
E, assim, 0 primeiro sobrescrito filatelicamente comemorativo editadQ em Portugal Continental, mas coube a longinqua
Macau a honra de primeiro ter criado,
no Mundo Portugues, particulares muito
embora, sobrescritos emitidos com fins filatelicos. Tambem neste campo, a Hist6ria. e a Geografia andam de maos dadas.
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NOSSO NEGOC 10 DE RETALHO, lambem desejamos oomprar

quanlldades mals pequenas e selos em serIes, do pre~o media • mals
elevado. Como somas a malor casa Ill.tilllca da America, estamos cons·
taatemente a comprar graodes quaotldades de sel08 da todas as partes
do Mundo. Actualmoale, eslamos parllcularmeata lolerossados om
comprar:
8EI.01iI ElIl ,d'::RIEIIiI. D. velar baIxo • m~dlo. Com pIe·
tas ou Incompletas, novas ou usad8s.
- - - 81-:1 •.,,,, II!IOI'~"Olll. Varledade. baralas e alracllva8.
I'"''OTIR''' I Fellos culd.dosamenle, com selol partell08.
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MARCOFILIA
PORTUGAL

Carimbos de
50.0

(Continua).

N. R. : - 0 presente artigo, e outro que
sera publica do no pr6ximo numero deste
Boletirn, sao da autoria do distinto marcofiUsta Sr. Prof. Manuel Coimbra, antigo
s6cio do nos so Clube, actualmente residente no Canada. Os artigos foram publicados no jornal A~ores, de 30 de Maio
e 3 de Junho, de onde si!.o reproduzidos,
com a devida venia. Esperamos que sejam do agrado dos nossos leitores.
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dia de circulafilo

I. 0

ANIVERSARIO DA ORGANIZACli.O
INTERNACIONAL DO TRABALHOLisboa, S. I. R., Rua de S. Jose,
20-28 de Maio de 1969. Carimbos identicos em Coimbra, Porto (Batalha) e
Funchal.

Car£mbos comemorativos
ANGOLA

S.

GABRIEL de 1969.

Luanda,

24

de

Mar!;o

VIAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO, PROF. DOUTOR MARCELLO
CAETANO - Luanda, 15 de Abril
de 1969.
GUINS

La

EXPOSI~li.O FILATELICA 30 de Mal'!;o de 1969.

Bissau,

MOCAMBIQUE

S. GABRIEL - L. Marques, 24 de Mar!;o
de 1969.
VIAGEM DO PRESIDENTE ' DO CONSELHO, PROF. DOUTOR MARCELLO
CAETANO - L. Marques, 17 de Abril
de 1969.

Carimbos e so brescritos especlals portugueses
I

Em: 2 de Abril de 1969, a Gri!.-Bretanha
emitiu urn selo de 5 d, comemorativo do
cinquentenario da primeira travessia aerea
do Atlfmtico Norte, proeza levada a efeito
em 14 de Junho de 1919, pelo Capitao
John Alcock e pelo Tenente Arth:.tr
Whitten Brown, num aviao «Vickers»
(cVimy»), vencendo em 16 horas e 12 minutos a distfmcia de S. Joao da Terra
Nova a Clifden, na costa Oeste da Irlanda.
Ambos os her6is e 0 seu biplano monomotor estao representados no selo que
pede ser obliterado por um lac6nico carimbo postal de primeiro dia de emissdo.
o sobrescrito comemorativo editado
tern como gravura, a esquerda, a estatua
dos dois aviadores a ser sobrevoada pelo
«Vimy». e a legenda, em ingles, «50"·/ Aniversario do I Primeiro VQO Transatldntico I
/ por Alcock & Brown /1919-1969».

F·oi com urn- simples carlmbo, cuja
cria!;ao lhes foi solicitada, que em P.ortugal os C. T. T. assinalaram para a pos-

Ip------------Por------------~
MANUEl DE COIMBRA

teridade 0 centenario do nascimento do
sabio e her6i Gago Coutinho.
Os astronautas de hoje usam metodos
de navega!;ao cientifica e instrumentos
baseados nos inventos do grande Almirante portugues, e 0 seu genio e a sua
intrepidez admiraveis, e a data hist6rica,
e ate 0 feito gloriQso que Camoes teria
cantado, tudo 1sto ficara para sempre recorda do nos aIbuns filatelicos de Portugal
continental com urn carimbo dos Correios,
que e agora, portanto, urn sfmbolo ... que
fazia faUa.

o 1.0 carimbo especial comemorativo
portugues e 0 do 5.0 centenario do nascimento do Infante D. Henrique: Circular,
de tinta preta, que obUterou os selos
desta emissao e ostenta os anos de 1394
e 1894, com a palavra Centendrio entre
ambos.
Series completas, de D. Henrique, do
Continente e dos A!;ores, sao algo raras

-

16

-

J

1894; oval (ao alto), tinta roxa, represen-

q uando obliteradas em sobrescritos, com
este carimbo.
Alem delas, dois bilhetes postais que
possuo, de D. Henrique, tern salos apostos,
desta emissao, obUterados com 0 carimbo
comemoraUvo e marca de dia, do Porto,
cern data de 4 de Mar~o de 94.
Outros dais bilhetes pastais, de D. Henrique tambem, nos A~ores, sem selos apostos, tern, alem do carimbo do Centenario,
marcas de dia, de Ponta Delgada, uma
com data de 4, outra com data de 5 de
Mar~o
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o 2.0 dos carimbos especiais e 0 do
cCortejo Clvico», tambem de Mar~o de

tando duas palmas e uma estrela de cinco
pentas no centro, entre ambas. Muito
raro, encontra-se aposto em selos agora
soltos.
o 3.0 carimbo especial, comembrdtivo,
e do «Cortejo Aleg6ric{))., de Lisboa, em
5-10-1911, comemorativo do 1.0 centemirio
da Proclama~ao da Republica Portuguesa.
c: tambem circular, de tinta preta, e foi
aplicado principalmente sobre selos de
Vasco da Gama com a sobrecarga Republica, em correspondencias.
o 4.0 carimbo especial (nao comemorativo) e 0 da «Greve dos Correios»,
de 1920, aposto na correspondencia pela

«Confedera~ao Patronab.
Existe nas tintas preta e roxa, e foi principalmente
aposto em selos Ceres das correspondencias postais.

Carimbo especial autentico, comemilrativo, assim deverA considerar-se 0 grande
carimbo, de tinta vermelha, da ExposiCdo
Agricola I Pecuuria e Industrial 1em I Torres Vedras I de 22 ·a 26 de Agosto 1 1926.

urn carimbo rectangUlar, medindo
Ao centro, tern uma
marca de dia de duas circunferencias concentricas, com os diametros de 30 e de
27 miUmetros. Dentro da circunferencia
menor, num rectangulo de vertices truncados, de 21 X 8 mm, a data de oblltera~ao
dos selos de franquia era aposta automaticamente pelos roletes metAlicos da marca
de dia. A esquerda, os dizeres ja mencionados e no espa!;o a direita 0 brazao
de armas da Vila de Torres Vedras. 0 catimbo e bOillioo e de born efeito.
o facto deste carimbo ter comecado a
ser usado na Estacao Telegrafo-Postal de
Torres Vedras dias antes da data de 22 de
Agosto de 1926, de inauguracao da ExpJsicao, de modo algum the diminui a qualidade de carimbo especial, nem Ihe retira a qualidade de carimbo comemorativo.
Pelo contrArio.
Nao . tivesse sido ele concebido, nem
usado, para sempre se perderia a noticia
corrente da efectiva~ao daquela Exposi~ao
em Torres Vedras, a primeira do seu genero e de tal envergadura realizada no
Pais.
5e 0 carimbo, que e perfeito e completo, aponta e recorda tal acontecimento
- de outro modo caido no olvido - 0 c~
timbo e comemorativo. E se se alegar
que a sua criacao e 0 seu emprego nao
obedeceram a certas regras oficiais ou
oficializadas, e que 0 carimbo nao foi
previamente declarado comemorativo, nem
solicitado ou sugerido pela Comissao Organizadora da Exposi!;ao, consideremos que
alguem, ou 0 pr6prio chefe da Estacao
Telegrafo-Postal de Torres Vedras, criou
o carimbo com esses espirito bairrista e
nessa intencao regionalista, e pela s ua
aprovacao superior desse modo se assoclando 0 elemento oficial da pr6pria Nacao - representado pelos Correios - ao
ambito entusiasmador da Expo3i~ao local,
divulgando dela a nolicia pelo Pais alem,
como competia e valia a pena. E, final~

84 X 27 milfmetros.

mente, trazendo-a ate ao conhecimento
das gera~oes vindouras.
5e 0 criador ou os criadores desta
carimbo ignoraram as burocracias, desculperno-los pela sua boa fe, ignoremo-Ias
agora tambem e consideremos apenas 0
carimbo em sl mesmOtJ e aquilo que ainda
hoje ele na realidade representa, c para
sempre comemora. E quem tiver a dita
de possuir mais algum dos raros exemplares que nao hesite em examin{l-lo com
maior interesse entre as folhas dos seus
albuns, como peea valiosa que e.
56 anos depois, em 1934, de Junho a
Setembro, apareceria urn novo carimbo
especial comemorativo - tambem obliterante - 0 da 1.n Exposieao Colonial do
Porto, sobre selos desta emissao ou do
VII Centenario de Santo Ant6nio.
A pl'op6sito deve acrescentar-se que 0
«Centro Comercial» (do Porto) editou uma
vinheta, por sinal muito bonita, comemorativa da Exposicao.
Data dessa altura a cria~ao do primeiro sobrescrito especial comemorativo,
editado em Portugal com fins filatelico:i .
A edieao foi lan!;ada por Mario Maya,
de Viana do Castelo, e ~ tiragem limitou-se a 100 exemplares, numerados mec€lnicamente, da qual possuimos 0 exemplar n.O 60.
Os sobrescritos medem 165 X 93 mm;
sao de papel beije, interiormente filigranado em rede diagonal e nao tern f{)rro.
No canto superior esquerdo, impressas
horizontalmente a preto, as seguintes indical;oes: "Cachet comemorativo da 1.- Exposil;ao I Colonial Portuguesa 1Porto, 16-6-34»;
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possuo, de D. Henrique, tern salos apostos,
desta emissao, obUterados com 0 carimbo
comemoraUvo e marca de dia, do Porto,
cern data de 4 de Mar~o de 94.
Outros dais bilhetes pastais, de D. Henrique tambem, nos A~ores, sem selos apostos, tern, alem do carimbo do Centenario,
marcas de dia, de Ponta Delgada, uma
com data de 4, outra com data de 5 de
Mar~o
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o 2.0 dos carimbos especiais e 0 do
cCortejo Clvico», tambem de Mar~o de

tando duas palmas e uma estrela de cinco
pentas no centro, entre ambas. Muito
raro, encontra-se aposto em selos agora
soltos.
o 3.0 carimbo especial, comembrdtivo,
e do «Cortejo Aleg6ric{))., de Lisboa, em
5-10-1911, comemorativo do 1.0 centemirio
da Proclama~ao da Republica Portuguesa.
c: tambem circular, de tinta preta, e foi
aplicado principalmente sobre selos de
Vasco da Gama com a sobrecarga Republica, em correspondencias.
o 4.0 carimbo especial (nao comemorativo) e 0 da «Greve dos Correios»,
de 1920, aposto na correspondencia pela

«Confedera~ao Patronab.
Existe nas tintas preta e roxa, e foi principalmente
aposto em selos Ceres das correspondencias postais.

Carimbo especial autentico, comemilrativo, assim deverA considerar-se 0 grande
carimbo, de tinta vermelha, da ExposiCdo
Agricola I Pecuuria e Industrial 1em I Torres Vedras I de 22 ·a 26 de Agosto 1 1926.

urn carimbo rectangUlar, medindo
Ao centro, tern uma
marca de dia de duas circunferencias concentricas, com os diametros de 30 e de
27 miUmetros. Dentro da circunferencia
menor, num rectangulo de vertices truncados, de 21 X 8 mm, a data de oblltera~ao
dos selos de franquia era aposta automaticamente pelos roletes metAlicos da marca
de dia. A esquerda, os dizeres ja mencionados e no espa!;o a direita 0 brazao
de armas da Vila de Torres Vedras. 0 catimbo e bOillioo e de born efeito.
o facto deste carimbo ter comecado a
ser usado na Estacao Telegrafo-Postal de
Torres Vedras dias antes da data de 22 de
Agosto de 1926, de inauguracao da ExpJsicao, de modo algum the diminui a qualidade de carimbo especial, nem Ihe retira a qualidade de carimbo comemorativo.
Pelo contrArio.
Nao . tivesse sido ele concebido, nem
usado, para sempre se perderia a noticia
corrente da efectiva~ao daquela Exposi~ao
em Torres Vedras, a primeira do seu genero e de tal envergadura realizada no
Pais.
5e 0 carimbo, que e perfeito e completo, aponta e recorda tal acontecimento
- de outro modo caido no olvido - 0 c~
timbo e comemorativo. E se se alegar
que a sua criacao e 0 seu emprego nao
obedeceram a certas regras oficiais ou
oficializadas, e que 0 carimbo nao foi
previamente declarado comemorativo, nem
solicitado ou sugerido pela Comissao Organizadora da Exposi!;ao, consideremos que
alguem, ou 0 pr6prio chefe da Estacao
Telegrafo-Postal de Torres Vedras, criou
o carimbo com esses espirito bairrista e
nessa intencao regionalista, e pela s ua
aprovacao superior desse modo se assoclando 0 elemento oficial da pr6pria Nacao - representado pelos Correios - ao
ambito entusiasmador da Expo3i~ao local,
divulgando dela a nolicia pelo Pais alem,
como competia e valia a pena. E, final~
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mente, trazendo-a ate ao conhecimento
das gera~oes vindouras.
5e 0 criador ou os criadores desta
carimbo ignoraram as burocracias, desculperno-los pela sua boa fe, ignoremo-Ias
agora tambem e consideremos apenas 0
carimbo em sl mesmOtJ e aquilo que ainda
hoje ele na realidade representa, c para
sempre comemora. E quem tiver a dita
de possuir mais algum dos raros exemplares que nao hesite em examin{l-lo com
maior interesse entre as folhas dos seus
albuns, como peea valiosa que e.
56 anos depois, em 1934, de Junho a
Setembro, apareceria urn novo carimbo
especial comemorativo - tambem obliterante - 0 da 1.n Exposieao Colonial do
Porto, sobre selos desta emissao ou do
VII Centenario de Santo Ant6nio.
A pl'op6sito deve acrescentar-se que 0
«Centro Comercial» (do Porto) editou uma
vinheta, por sinal muito bonita, comemorativa da Exposicao.
Data dessa altura a cria~ao do primeiro sobrescrito especial comemorativo,
editado em Portugal com fins filatelico:i .
A edieao foi lan!;ada por Mario Maya,
de Viana do Castelo, e ~ tiragem limitou-se a 100 exemplares, numerados mec€lnicamente, da qual possuimos 0 exemplar n.O 60.
Os sobrescritos medem 165 X 93 mm;
sao de papel beije, interiormente filigranado em rede diagonal e nao tern f{)rro.
No canto superior esquerdo, impressas
horizontalmente a preto, as seguintes indical;oes: "Cachet comemorativo da 1.- Exposil;ao I Colonial Portuguesa 1Porto, 16-6-34»;

'I

---

~, ..... _______ #lWllltilfIII/IIIIIW .................................................................................. ~ ..

I
I

1
I

I
I

SIEGER
VELTRAUMFAHRT
AS TRON AUTEN, SPUTNIKS
UND HAKETEN

Acaba de sair a 6. ediliiio desle con hecido cata\ogo especializado, indispensavel
aos temliticos COSMOS
432 pags. - 2003 gravuras - 7997 pret;os

Sieger - Verlag
707J Lorch ( W ur/t )

ALEMANHA

"~~""""fIWIttI

I"

I
I
I

I
I
I

III

Pre~o: 4 OM
.............................................................................-..'F

18

BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILA'.L'£LICO DE PORTUGAL

----------------------

«Cachet commemorating the 1. Portuguese
Colonial Exibition I Oporto, 16-6-34»; cIssu =d
by MARIO MAYA/Viana-do-Castelo/PORTUGAL,.; 60.
No canto inferior esquerdo, impress as
em diagonal, duas faixas com as cores
vermelha e verde da bandeira nacional,
e a meio e sobre ambas, impressao a
ouro, a esfera armilar e (verticalmente)
o escudo dos castelos e das quinas.
o sobrescrito que possuo estfl endere!;ado a ..Ex ...• Sr. / Mario Maya / Porto» ~
tern 0 carimbo especial com a data (q.le
era m6vel, do tipo marca de dia) de 16 de
Junho de 1934, sobre selo de 25 Ctvs. do
vn Centenario de Santo Ant6nio, no
canto superior direito.
No canto inferior direito tern colada a
vinheta emitida pelo Centro Comercial.
No verso, notam-se vesUgios de tinta preta
de carimbo, provAvelmente da sobreposi!;ao dos sobrescritos carimbados, que nao
devem ter circulado.
Alem da maneira imperfeita de escrever primeira, em ingles (1. em vez

de 1 st) esta ortograficamente errada a
palavra Exibiton, que deveria ter sido
impressa Exhibition.
E, assim, 0 primeiro sobrescrito filatelicamente comemorativo editadQ em Portugal Continental, mas coube a longinqua
Macau a honra de primeiro ter criado,
no Mundo Portugues, particulares muito
embora, sobrescritos emitidos com fins filatelicos. Tambem neste campo, a Hist6ria. e a Geografia andam de maos dadas.
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20-28 de Maio de 1969. Carimbos identicos em Coimbra, Porto (Batalha) e
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VIAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO, PROF. DOUTOR MARCELLO
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S. GABRIEL - L. Marques, 24 de Mar!;o
de 1969.
VIAGEM DO PRESIDENTE ' DO CONSELHO, PROF. DOUTOR MARCELLO
CAETANO - L. Marques, 17 de Abril
de 1969.

Carimbos e so brescritos especlals portugueses
I

Em: 2 de Abril de 1969, a Gri!.-Bretanha
emitiu urn selo de 5 d, comemorativo do
cinquentenario da primeira travessia aerea
do Atlfmtico Norte, proeza levada a efeito
em 14 de Junho de 1919, pelo Capitao
John Alcock e pelo Tenente Arth:.tr
Whitten Brown, num aviao «Vickers»
(cVimy»), vencendo em 16 horas e 12 minutos a distfmcia de S. Joao da Terra
Nova a Clifden, na costa Oeste da Irlanda.
Ambos os her6is e 0 seu biplano monomotor estao representados no selo que
pede ser obliterado por um lac6nico carimbo postal de primeiro dia de emissdo.
o sobrescrito comemorativo editado
tern como gravura, a esquerda, a estatua
dos dois aviadores a ser sobrevoada pelo
«Vimy». e a legenda, em ingles, «50"·/ Aniversario do I Primeiro VQO Transatldntico I
/ por Alcock & Brown /1919-1969».

F·oi com urn- simples carlmbo, cuja
cria!;ao lhes foi solicitada, que em P.ortugal os C. T. T. assinalaram para a pos-

Ip------------Por------------~
MANUEl DE COIMBRA

teridade 0 centenario do nascimento do
sabio e her6i Gago Coutinho.
Os astronautas de hoje usam metodos
de navega!;ao cientifica e instrumentos
baseados nos inventos do grande Almirante portugues, e 0 seu genio e a sua
intrepidez admiraveis, e a data hist6rica,
e ate 0 feito gloriQso que Camoes teria
cantado, tudo 1sto ficara para sempre recorda do nos aIbuns filatelicos de Portugal
continental com urn carimbo dos Correios,
que e agora, portanto, urn sfmbolo ... que
fazia faUa.

o 1.0 carimbo especial comemorativo
portugues e 0 do 5.0 centenario do nascimento do Infante D. Henrique: Circular,
de tinta preta, que obUterou os selos
desta emissao e ostenta os anos de 1394
e 1894, com a palavra Centendrio entre
ambos.
Series completas, de D. Henrique, do
Continente e dos A!;ores, sao algo raras

-
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F ig.

Dr. Frederico de Morals Sarmento
I

.: .. I .. ye cloc'nle .. , .. m .... &: .. 1«10 ... ofr .... lUll
oel .... nt .. cI .... rrto &:r .. ' ·lcI ....... 0 I'IIr. Pro Frrdc'rleo cll' lIfor .. l .. ~nrD'l'nh•• Ih'Nere .... I" do
Trlllun .. 1 do Tr .. h"lho clo "'Dnrb,,', ... prell Idenl .. clo (,h. . . . . .·ll"lell.,o do !t.,ulrlr...
.. it .. enmlnho do "I'U rr"tnh .. 'rrlmrnto,
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qut'rldo Clonllorlo " om Iso.

Jollan Fuentes

e lufthansa
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... Ft ..........

Estev•• m L,sboa • d,u nos 0 pras,r da
sua visita, D. Julian Fu.ntlS, comerciant. d•
SIlos em Sallta Crull d, Pm"if" San Jose,
:l0, :l', Do, qlll aqui vend.u ;mporta"t, lot,
de s,los portugulSlS antigo!>, 00 tamblm com,rciant. SimtilS, do Rua da Prato, Lisboa.
Com um abra~o para Julitw Fum"s, jicamos aguardando a sua proxima visila a
Lisboa.

J

_'0/

t~.·

.,
• ~. 9

"
Retetil'

• •

.

Para completar, mals

alguns

l

j

L

-

Fig.

dados

dignos de anotac!lo:

Voo LH 362
Frankfurt ; . "

Faro

..••.

13.15 h
16.20 h

Voo LH 363
Faro : . '
; .
Frankfurt ; . . .

--

Fig, J
17.10 h
20.05 h

YOO INAUGURAL

9

L H 363 6.4.69

FARO - FRANCFORT

Por

UNS & OUTROS
o1ld, va~ maugurar litn IStab,lecimmto coI1IlJrcial, com mna sec~iio jilattflica .
Aqlli adquiriu algI/liS sIlos, s,~uifldo
para 0 Porto, com a jblalidad, d, 'j"tuar
grand,s adquisi~{jes, pelo qu, jormlllnmos
votos p,/as prosp"idad,s do novo ,sfabtlteimlmto ftlaUlico, tilo neclSsdr;o no Funchal
,na Madeira .

Internacional
de FUatelia

F8dera~io

Calendarlo das ExposlViles Fllalellcas Internaclanals patroclnadas
pela F. I. P.
Corregedor Dr. Orlando de Paiva
Vasconcelos Carvalho
1969 - S6'ia, 31 de Maio a 8 de Junho.

~

Em eoml .. "ilo cle ... r"l~o, oeoho de IOcr
nomr.do eorrr&:edor do 'I rlb ...... 1 d .. 110 ..
lIu .... , rill 1.IMI'OIl, 0 Ih."lre .... 171 "" ... Ur. Or·
..ondo clr ••.. h .. V .. "eone"lo .. C·" .. ,olho. ,,"e
ontt'rlorn... nte l'll~rrrra lelihUlea .. 'un~ii e .
DO FlIneh,,1 e ("n. ':1'or ...
.... Iz dlll""UII"lm(l, eon. eorrelro 'ul"u.
rODI .. , 0 Mr...... arll... do de P .. !1' .. V""run·
et'lolI ('"r""lho e IrmHo clo lIu .. lre lulyo·
I(oclo Dr. ,t . . . . de V .... eon.,.,loll l: .. r""lho,
DO,.. O cllrC'etor, ", olem dl ... o, IIl1mltimlle"
,?ullO IlVIID~"do,

Manuel Pinto Ferreira
Tambim 1St"" ,m
HOS d.u 0 pros" da
amigo Mallu,/ Pi"to
concliluado filal,Usla

Lisboa, ~ igualm,nt.
sua visita, 0 nosso
F,r"ira, conhecido ,
do Funchal, cidad,

-

Philympia (Londre" 18 a 26 de
Setembro).

Oatas retldas com prlorldade
1971 -

Roma (Junho).
Budepesle (Setembro) .
Belgica e Suecie.

1972 1973 - Alomanha, Pol6nla e Turquia .

19741975 - Cuba.
1976 - U. S. A.
19771978 - Prllge.
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II txposic;60 filotelico' do Cosa do Pes-

Pogina de

~

5001 do Componh-io dos Aguos de Lisboo
Por

JOSE MANua CASTANHEIRA DA SILVEIRA
No salao da Casa do Pessoal da Companhia das Aguas de Lisboa, na Av, da
Liberdade, 42-1.0-Drt.0, inaugurou - se no
passado dia 10 de Maio, sob 0 patrocinio
da Federa!;ao Portuguesa de FilatelLa e
do Clube Filatelico de Portugal, a n Exposi!;ao Filatelica, cujo acto teve a presen!;a, alem da Comissao Organizadora,

Aos dez dias do mes de Maio do ano
mil novecentos e sessenta e nove, pelas
dezasseis horas, reuniu na Avenida da
Liberdade, quarenta .e dois, primeiro andar
direito, 0 Juri da Exposi!;ao em epfgrafe,
constitufdo pelos Drs. Luis Filipe Leite
Pinto, Ant6nio Mar!;al Correia Nunes, Capitao Francisco Lemos da Silveira e

AfROflLATfLIA
Novo

serv;~o

do LUFTHANSA

Mais pe<;as de interesse para os Aerofilatelistas
portugueses
Pelo
CAP. 1=. LEMOS DA SILVEIRA

Um ospecto do
dos membros do juri, de diversos associados e convidados da referida Casa, que
puderam apreciar as seguintes participa!;oes:
Francisco Ant6nio Inverno dos Santos,
Henrique Vidigal de Oliveira, JoaqUl n •
Martins da Silva, Jose Caleiro Silve~tre,
Luis Humberto 'Ribeiro Matias, Maria de
Fatima Esteves de Carvalho e Mario Dionisio Lopes Galri!;a, todos com Portugal,
ou Portugal e Ultramar.
Do julgamento ·e -classifica!;ao dos mesmos publicamos a seguir c6pia integral
da acta do jUri:

Expos;~ao

Srs. Jose Manuel Castanheira da Silveira
e Vitor Manuel Baltasar Rodrigues, que,
ap6s exame atento das sete participa!;oes
em competi!;ao, resolveu por unanimidade
atribuir os premios postas a sua disposi!;iio
da segulnte forma:
1.0 premio - Joaquim Martins da Silva;
2.0 premio - Henrique Vidigal de Oliveira;
3.0 premio - Maria de Fatima Esteves
de Carvalho.

Aos restantes concorrentes a Comissao

•

Depois de, no ntirnero anterior, ter
dadCl conta dum voo para Lisboa - que
nos Interessa e que, talvez por ins6lito,
multos dos leilores desconheciam - reatamos com mnis duas pe!;as, tambem aparentemente despercebidas, que no entanto
devem fazer parte integrante duma colec!;ao aerofilatelica de Portugal.
A LUFTHANSA abriu, no passado dia
6 de Abril, a sua carreira Frankfurt I
I Faro I Frankfurt. Com Boeing 727. E 0
acontecimento foi comemorado filatelicamente - 0 que tem sempre um alto sentido, e merece todos os eloglOs.
o correio transportado no primeiro
voo Frankfurt I Faro (Fig. 1) foi obliterado
com urn carimbo comemorativo, crtado
peia Administra!;ao Postal alema, que tern

o emblema da Companhia e a legenda
Streckeneroff nu.ng/Frankfu.Tt - Faro/LH 362,

e que funcionou no Aeroporto de Frankfurt Am Main. Ostenta como marca de
termino 0 carimbo normal datado do
Aeroporto de Faro.
Por outro lado, as correspondencias
transportadas no primeiro voo Faro!Frankfurt (Fig. 2) mostram, apostas a partida
e a chegada, respectivamente, as marcas
de dia do Aeroporto de Faro e do Aeroporto de Frankfurt (22 horas), e ainda 0
cachet que a LUFTHANSA crlou para a
ocasHio.
Reproduzimos separadamente (Fig. 3)
este interessante cachet, que foi aplicado,
em Faro, a tinta azul.

-
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Urn si1~ncio gelido seguiu-se a esta
nossa proposta. Em face do que, democraticamente, fomos n6s quem ditou 0
capitulo novo:
XI

cErn face do expos to, a Comiss1io Executiva, que entende n1io poder suportar,
pessoalmente, 0 .cdeficit» respectivo, que
pode ser ainda maior do que 0 or~a
mentado, entende, por unanimidade, desistir de organizar nesse ana a Lisboa-70,
dando do facto conhecimento a Administra~1io-Geral dos C. T. T. e ao Ministerio
do Ultramar, salientando, no entantv, 0
subsidio notavel que s eria concedido pela
primeira daquelasduasentidades.
XII

Em face do exposto anteriormente,
considera-se dissolvida a Comiss1io Executiva da Lisboa-70» .
Terminando aqui a transcri~1io total
do referido documento, para que todos
saibam como os fac ~os se passaram, .o1io
podemos deixar de fazer comentarios, que
sao lamenta~oes.

......--I.

.: ....*"'I'W_._.

f/IIII/IIIIIIJf/IIIIIW ............................................

Em£ssoes~o~£}!:' !SSistbtcia J
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£ a primeira, que 1amentamos que a
Comiss1io Executiva, praticamente a Federa~1io Portuguesa de Filatelia, nao tenha
seguido 0 caminho de reduzir drasticamente as despesas.. Os dois mil e quinhentos a dois mil e oitocentos contos,
concedidos pe10s C. T. T., s1io quantia
apreciavel, mormente sabendo-se que n6s,
pessoa1mente n6s, fizemos a Naciona1 das
Galveias, em 1960, com 0 subsidio de
cern contos, e 0 prejuizo de vinte e
cinco diil escudos, cobertos por letra assinada por nos e pe10 coro nel Cardoso Salgado, como directores do Clube Filatellco
de Portugal.
E e a tercelra, • que lamentamos que
05 nossos C. T. T., concedendo, inteligentemente, aquele subsidio de dois mil e
quinhentos a do is mil e Oitocentos contos
(declara~oes do ilustre director dos seus
Servic;os Industriai3, Eng.o Manuel Gra~a,
no banquete do ultimo Dia do Selo), nao
tenham concedido mais mil contos, comprovadamente indispensaveis, e que Seriam facilmente recuperaveis pela emiss1io
de urna serie de selos com taxas num total de cinquenta escudos. Nem vaie a
pena pegar num lapis, e fazer as contas
respectivas . . .
Aqui chegados, e .altura de repetir urna
doutrina nossa, de ha longos anos, ja
aqui exposta, mais tarde defendida p elo
eminente Hugo Fraccaroli, vice-presidente
do Clube Filatelico do Brasil, em artig.o
no Boletim do Clube FUatetico de Portugal: as comissoes executivas das eXposi~oes filatelicas nacionais e internacionais
devem ser constituidas exclusivamente por
filatelistas, com a unica excep~ao do t esoureiro, funcionario da entidade subsidiadora, os C. T. T., que pagara to dad as
despesas com visto do presidente ou de
dois dos respectivos m embros. Pois que
nem a brincar se pode admitir que filatelistas amadores, que intensamente trabalham de grac;a, com despesas da s ua
algibeira, com expediente, transportes, etc.,
- ainda tenham de suportar 0 risco do
«deficit» de urn milhao de escudos ...
Nem a brincar! A n1io ser para os que
estao e brincam de lado ...
A. J. de V. C.
• CLal'o que, entre a primeira e a
terceil'a lamenta~ao, falta a segunda, de
que nao nos cabe culpa, e, para nilo complical', nao vale a pena lntroduzir a qui.
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Organizadora Q.o certame atrlbuira recompensas com a men!;ao «particlpante».
o Juri 19ualmente resolveu por unanimidade:
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samente «fora de competi~ao", revelando assim urn louvavel e pouco
habitual espirito de isen~ao, sempre
de real~ar.
Atribui - se -lhe a medalha de
prata do Clube Filatelico de Portugal.

1. Agradecer 0 patrocinio e 0 apoio
concedidos pelas seguintes entida-

,.

No octo do inaugurat;ao
des: Administrac;ao-Geral dos CTT,
Federac;a·o Portuguesa de Filatelia
e Conselho de Administra~ao da
Companhia das Aguas de Lisboa assim como a concessao da m edalha do Clube Filatelico de Portugal;
2. Felicitar a Comiss1io Organizadora
- a quem agradece as facilidades
e acolhimento dados a este Juri pelo excelente trabalho levado a
cabo, e de que resultou a nitida
melhoria desta segunda exposi~ao
em rela~ao a primeira;
3. Chamar a aten~1io de todos os expositores para 0 facto de que uma
competi~1io
filatelica envolve urn
minimo de cuidados de aprese"l~
tac;ao e estudo, que no caso presente ainda nao foi atingido, e
sera desejavel alcan!;arem futuras
exposi~oes ;
4. Felicitar vivamente () expositor Jose
Augusto Costa da Silva Pinto na-o
56 pela sua excelente pru:Ucipa~ao,
mas tambem porque, sendo a alma
da organiza!;a·o, se colocou expres-

Desta reuniiio se lavrou a presente
acta, que vai ser assinada por todos.
(as.) Luis FHipe Leite Pinto - Ant6nlo
Correia Nun es - Francisco Lemos
da Silv.;?ira - J ose Manuel Castanheira da
Silveira - Vltor Manuel Baltas{lr RodriMal'~ al

gues.

Fora de competic;1io enc~lntrava-s e exposta a 1Il0tavel participa~1io do nosso cons6cio Jose Augusto Costa da Silva Pinto,
com pe~as de elevado valor, de que justamente destacamos as duas Uras de quatro sobre carta do selo comemorativo dos
Jogos Olimpicos de Amsterdao, Camoes,
Camilo e Independ~nci.as, tambem sobre
carta, cuja raridade, especialmente da prlmeira pe~a dtada, nao sera demais real~ar.
Em fim de festa, teve a Casa do Pes50al da Companhia das Aguas de Lisboa,
a gentileza de oferecer urn exple.:ldido
«lanche», antecedido pela distribui~ao de
premios, tendo usado da palavra 0 Sr. Vitor Manuel Baltasar Rodrigues, Presidante
da Direc~1io da Casa do Pessoal da C. A. L.,
e 0 Sr. Dr. Luis Filipe Leite Pinto, Pre-

-
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VI

Federa~ao Portuguesa de Filatelia
NOTICIARIO N.o 4
c) Organlzar loda e qaalqaer actlviComo ressalta facilmente de aCf;oes ji
dade destinada a propaganda da Filatelia
tomadas, nomeadamente a agradavel vlsita
entre a juventude.
feita a Sua Ex.- 0 Secretirio de Estado da
Um simples relance sobre este prograJuventade e Del'portos, os actuais dlrigenles da F. P. F. co\ocam a qaeslao da Javen" ma de 3 pontos, parllcularmente 0 c) - qne,
duma maDeira agil, exprlme qae a Comls·
tude FilateIlca no prlmeiro plano das saas
preocapac;oes. Em razao da c6ptica do fu- . sao e respond vel por tlldo, a todos os ,,1·
f),is, qae respeite a Classe Juventnde luro., que hoje determina a vida da Filateleva a concluir que se esla peranle uma tao
lIa nos palses filalel\camente evoluldos.
refa de grande envergadnra, e multo laboAtenta a importllncla e priori dade do
trabalho que hi a desenvolver neste campo, riosa. Que s6 pode ser levada a cabo, e
e dando camprimento ao dis posto nos arti- corresponder as exlg~nclas, com a colabo·
rac;iio em larga escala de TODOS os fIlategos 27.°, 29.0 e 30.0 do Estatato, esta Diree-·
listas portugueses que, com clara vldo
C;io crioa a Comissao da Javentude Filateacredit,m qu, a Class, JUf)entud. ; 0 Futuro.
lica, composta pelos cinco filatelistas a seAs primeiros II,Cc;oes praticas, em prol
guir indicados :
da Classe Juventude v~m de Agosto de
1966. data em que 0 Clube FilateUco de
Sr. J oio Gomes da Custa.
Portugal publicou, no seu cBoletim. n.o 181,
Dr. Ant6ulo Silva Gama.
a tradu~ao do Regulamento F. I. P. daB
Sr. Francisco Palma Leal.
Colec~oes da Classe Juventude, em vigor
Dr. Jose Machado Nunes.
desde I-I 63, e instituiu uma reunlao sema·
Dr. Carlos Cardoso Ribeiro.
nal exclusivamente para s6cios juniore!,
Uma 1Iga de personaUdades experientes
manlida por dols directorea capazes de
cformar» e cinforman.
e de novos evolu[dos que s6 ha ponco dei:laram de ser junlores _ todos desde semAconteee, porem, qae aquele Regulamento, cujos preceitos slio a «ferramenla.
pre interessados pela educac;iio fIlatelica da
fundamenlal para orientar a JuveDtude FIjuventnde.
latelica em todo 0 Mundo, fol, necessaria·
Estatulariamente compete a Comissao
mente, actualizado ulteriormenle.
designada:
Assim, a Comissao da Javentude Filat~.
lIea, criada recentemente pela Direcc;ao da
a) Organizar carsos filatellcos para
F. P. F, apressa·se a fornecer a quautos se
principlanles;
interessam pelas quesloes desta Classe a
b) Orgaaizar concarsos e expoaic;Oes
verdo integral do Kegulamrnto aplicavel a
fllateUclls juvenis;
partir de I de Janeiro de 1966.
Um documento actual e basico. A que
deve ser dada toda a pubUcidade.
s idente do Conselho de Administra!;lio da
C. A. L., que agradeceram a comparencia
Regulamento International da
de todos ·0 5 presentes, tendo cativantes
palavras para os membros do juri, rC!scClasse Juventude:t
pondendo, em nome dos mesmos, 0 Sr. Ca0
Art. 1 . - A Federac;iio Internaclonal de
pitao F. Lemos da Silveira, que, depois
Filatella recomenda as Federac;oes Nacio·
de agradecer as amaveis referencias, sanais que, ao organizarem uma exp.oslc;ao
lientou 0 interesse e 0 carinho da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia em apaInternacional, reservem um logar convedrinhar Exposi!;oes como a presente, para
niente para a organlzac;ao da «Classe Ju·
urn maior desenvolvimento e prestigio da
venludea. E recomendado as ComlssOes
Fllatelia em Portugal.
organizadoras deslI8s exposic;OeB interna·

-
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Em 20 de Fevereiro e 11 de Mar!;o,
efectuaram-se reunioes da Comissiio Executiva, onde foram designados os presidente, vice-presidente e membros das
Comissoes, e em que foram presentes os
or!;,amentos das despesas a efectuar.
o montante total das despesas foi
or~ado em 3897 contos.
0 or!;amento foi
elaborado em dados concretos recolhidos
noutros certames do mesmo tipo, nos
mtimos nove anos, por ac~iio directa dos
membros das diversas comissoes, nos sectores que lhes estavam atribufdos.
VII

Verificando-se que a v.erba de 3897 contos era superior ao montante que os
C. T. T. puseram Ii disposi~ao 'para organiza!;ao do certame, decidiu-se e x p 0 r
aquela entidade 0 problema, e pedir aumento de subsidio.
Ficou assente, no caso de nlio frutificar
essa dilig~ncia, pedir urn subsidio complementar ao Ministerio do Ultramar, dado
que em 1970 se camemora 0 1.0 Centenario
dos Selos Portugueses para as Provincias
Ultramarinas.

vm

•
•
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Conhecida a impossibilidade de aumenta de verba por parte dos C. T. · T., e
nao havendo desta EIltidade qualquer 6bice
em contactar com 0 Ministerio do Ultramar, pediu-s.e audi~ncia ao Sr. Subsecretario de Estado da Administra!;ao Ultramarina, que recebeu alguns membros da
Comissao Executiva em 2 de Abril.
Exposto 0 assunto, foi mandado elaborar urna exposi!;ao concretizando 0
nosso pedido, a qual foi entregue em
10 do mesmo m~s.
IX
Depois desta data, efectuaram-se os
contactos posslveis no sentido de se conhecer a decisao ou os prop6sitos do
Ministerio do Ultramar em rela~iio ao
nosso pedido; ate a presente data, a .
situa~ao nao registou qualquer evolu!;!io.
X
Perante 0 decorrer do tej!Ilpo ~ a ignorancia da possibilldade de concessao de

subsidlo por parte do Ministerio do Ultramar, alguns membros da Comissao Execativa avistaram-se de novo, em 26-5-69,
com 0 director dos Servi~os Industrials
dos C. T. T., a quemexpuseram a situa!;ao. Dado que 0 subsidio ja concedido
era muito vultoso, nao se viu viabilidade
da sua amplia~aolt.
Com urn capitulo XI enunciado, mas
em branco, aqui fica transcrito, com virgulas e ;acentos nossos, 0 documento apresentado pela comissao executiva, seja, praticamente, a direc!;ao da Federa!;iio Portuguesa de Fllatelia, na tal reuniao de segunda-feira passada. No pr6ximo domingo, publicaremos aqui 0 tal capitulo XI, da nossa autoria, e os comentflrios que, com a sinceridade e 0 desassombro de sempre, tudo isto nos suscita.
A . J. de V. C.

5
SEGUNDA
Nunca, como hoje, des ej amos tanto
que os nossos leitores se recordassem do
que escrevemos na nossa cr6nica anterior, ou, mesmo, se passivel, aqueles que
a recortam e guardam, a lessem de novo.
Depois do capitulo X, que aqui transcrevemos, estava enunciado urn cap. Xl,
completamente em branco. Chegados aqul,
tomamos a palavra, para atirar urna tabua de salva!;iio Ii Exposi~iio Filatelica
Internacional Lisboa -70, sugerindo, para
tanto, uma proporcional redu!;iio de toctas
as despesas.

-

F. Castel-Branco &Fil~o
L.IMITADA

I Apartado n.O 44

T.Iafon. 22020
VIANA DO CASTELO

I"I----------..------:r
Grande sortido de series tematicas de todo
a Mundo. Selos ciassicol de Portugal
e Ultramar
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tuguesa de Filatelia, a comissao executiva
da Expos1!;ao Filatelica Internacional Lisboa-70, constituida a base da direc!;ao daquela, a qual, logo de inicio, fez distribuir pelos presentes 0 docurnento segulnte, que publicamos em primeira mao:

sentado por dois membros da direc!;ao
da F. P. F ., foi convocado para 27 de
Dezembro e reuniu 0 Congresso, sendo
eleita a actual direc!;ao.

I

Logo na reuniao da actual direc!;ao
da F. P . F. (7 de Janeiro de 1969), come~ou esta
a ocupar-se dos problemas inerentes Ii exposi(;8.o, e ja na 2.- re'U~
niao (13 de Janeiro), foram indicados os
primeiros nomes de filatelistas a convidar para fazerem parte da Comissao Executiva, e em 21 de Janeiro foram indicados novos nomes, com 0 mesmo fim.
No decorrer de Janeiro, foram dirigidos
os convites.
Nem todos os filatelistas convidados
aceitaram 0 convite para fazerem parte
da Comissao Executiva da Exposl.;ao.

cA Federa!;ao Portuguesa de Filatelia
solicitou, em 21 de Mar!;o de 1968, a
Federa!;ao Internacional de Filatelia, 0
seu patrocinio e a inclusao no Calendario
de 1970, para uma Exposi!;ao Internacional a realizar em Portugal.
No Congresso da F. I. P., de Praga,
em 4 de Julho do mesmo ano, fo1 concedido 0 patrocinio solicitado, e dado
acordo para a realiza!;ao no ana de 1970.
Destas decisoes foi dado conhecimento
a Federa!;ao Portuguesa de Filatelia por
offcio de 17 de Julho.

v

n
A doen!;a do Prof. Dr. Carlos Trlncao,
ao tempo Presidente da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, determinou 0 protelamento sucessivo dos trabalhos a Etmpreender pela Federa!;ao, com vista a organizar a Exposi!;ao.
o Prof. Dr. Carlos Trincao faleceu
em 8 de Setembro de 1968, e em 16 de
Outubro a direc!;ao da Federa!;ao, na
sua reuniao dessa data, decidiu escolher
Lisboa para realizar 0 certame, e denomlna-Io de Lisboa-70. Estabeleceram-se
os primeiros contactos internacionals (nomea!;ao de comissarios).

m
Por for!;a da morte do Prof. Dr. CarLos Trincao, e do pedido de dernlssiio apre-
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SELOS NOVOS E USADOS I
Portugal (continente e Ultramar) e todos
os pafses estrangeiros
Grandes colec~oes acabadas de fraccionar
Alende todas ManGolistas

JoSo LUIS de Medeiros
no Clube FilatHlco de Portugal
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Em 31 de Janeiro, reuniu extraordlnariamente a direc!;ao da Federa!;ao, agregando a si as entidades convidadas para
fazerem parte da Comissao Executiva da
Exposi!;lio.
Foraro os presentes Informados das
perspectivas de realiza!;ao, em Lisboa, em
1970, e da concessiio de urn subsidio de
2500 contos, por parte da Administra!;ao-Ger.al dos C. T. T.
Estabeleceu-se controversia acerca da
possibilidade da exposi(;ao no prazo que
ia mediar ate a data prevista para a
sua realizB(;aO (VerAo de 1970, antes da
Exposi!;lio de Londres) e da insufici€mcia
de verba disponivel, em face das encargos deterrnlnados pelo certame ao nive!
internacional, compaUvel com a projec!;iio
e a dignidade desejadas para 0 mesmo.
Considerando-se que, a nao se realizar a exposi!;ao em 1970, a primeira data
entao disponivel a seguir seria 1973, e
que um adiamento teria necessariamente
repercussoes financeiras imprevistas, foi
resolvido subrneter a vota(;ao as duas
datas alternativas.
Pronunciaram-s e por 1970 dez dos presentes, e por 1973, olto.
Em face do resultado da vota.;ao, decidiu-se a continua!;iio das diligencias preparat6rias da exposi!;ao, ficando nomeada
a Comissao Executiva e constituidos grupos de trabalho.
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clonals colo car, na medlda do ponlvel, eata
Classe no mesmo ediflclo du outras colec~6es.

Art. :3.0_ As calec~oes a expor na
cClaue Jnventnde- devem ser apresentadas com 0 consentimento da Federat;ao Naclonal do pals dos jovens expositores, on
do Comissl\rio, se nao eJ:istir Federa~ao
naclonal nesse pals.
Esta dlsposit;ao e neceul\ria a fl m de elimlnar participa~oes cujo Interesse nao seja
snliclente para nma competic;io internacional.
A select;ao dati colect;oes a expor devera
ser feita pela Comissao Organizadora
Art. 3'° - A celuse Jnventnde lt esta
aberta a todos os jovens cnja idade Dao
nltrapasse 011 :aI anos em 31 de Dezembro
do ano da Exposlt;ao. S6 do admitidas as
particip8~oes sob 0 nome pessoal do jovem,
e com 0 acordo do sen representante legal
Nao podera ser exlglda qnalqner taxa de
inscrit;ao aos jovens exposilores.
Art. 4.° - Estlio previstu duas categoriall na cClaue Jnventnde-:
a) as particlpac;oes indivldnals;
b) as particlpa~oes colectivas das sec~oes c;le juventnde.
Elltao prevlstoll tr~s gropos em eada categoria:
I) participante& DaO contando mals de
IS anos em 31 de Dezembro do ana da exposl~io;

lI) particlpantell dos IS aos 18 anos ;
3) participantes dos 19 aOIl III anos.
A idade dos parllelpantes deverA ser
comnnicada ao juri pela Comissao organizadora.
Art. SO - Os selos postalll e onlras pec;as filatelicas devem eonstitnlr 0 elemento
principal e dominante de todll a eoleet;io
de jovem.
Art. 6.° - 0 expositor e obrlgado a eertincar qne a colec~ao e de sna propriedade

:--;:;;';:-~::;;:--:I·

.: Selos
trangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 dia. Todo 0
material ftlatelico
=

BASTOS 6 CAMPOS, L.DA
R. MARl A ANDRADE, 55-Te/ef. 834/08

LISBOA

(PORTUGAL)

_.

".""". ____.-.. .........

1I CASA

~fI/IWW~:.

A. MOLDER

I

I
I COMPRA -VENDB
I
I
I
I
TUDO PARA

FILA TELIA

Rua 1.° de Dezembro, 101

Telef·3:aIS I 4

'1 ......._ _ _ ...........__ ......__

Lis BOA

".,.."~

__

".,..,,fII/ItIIIIIW1J.-.-~1'

pessoal e que fol felta pelol len II pr6prios
enidadoll. AI pe~as filatelicas devem ser
anl~ntlcas e encontrar-se em bom estado.
011 seloll nudos devem estar ltm~'os e apresentar carlmbos nHidos, qne delxem todo 0
sen relevo ao motivo qne apresentarn.
Para as colect;oes temlltlcas sera aplicado 0 Regnlamento Internaclonal das colec,.oes tematlcas, colec,.oes de flnalldade
de emissao e de annnto, escepto no que
diz respeito 1 atrlbniC;ao de pontos.
Art. 7 0 - 0 juri com poe-lie de persona.
lIdadeli qne se interessem pela ednca~lio
filatellca da jnventnde. Segnndo as pOIISI.
bllldades, po:1em fazer parte dele membro8
estraDgeiros propostoll pelas snas Federac;oes naclonais respectl vas . A nomea~iio
d08 membrol do Juri deve ser sancionada
pela FIP.
Art. 8. 0 - 0 Juri baaear·se-a naa segain tes dlrectivas para classificar as eolec~oes:
a) Impressao geral (apresenta,.ao, textos) - Ate aos IS aDOS, 4S pontos; dos IS
80S IB, 30 pontoll; dos 19 aos :aI, 20 ponto!.
b) H!I!Ie e deaenvolyimento da colecc;lo
- Ate aos IS anos, IS pontos; dos IS aos 18,
20 pontos; do.s 19 aos 21, :as pontos .
c) Estado do!! selos, carlmbos e conhecimentos filalelico!l - Ate aos IS anoll,
3S pontos; dOli IS aos 18, 40 pontos; d08
19 aos 21, 45 pontos.
d) Extt:DsaO da colecc;ao - Ate aos
IS anos, S pontoll; dos IS aOB 18, 10 pontos;
dos 19 aOIl :aI, 16 pontos.
Total dos pontos para cada limite de
idade, 100.

Termlnada a aprecla~ao, 0 Jliri e obrl gado a estabelecer nm relat6rio con tendo a
elasslfica~io. All decisoes do Juri nao POdem ser eontestadas. 0 Juri nao e obri gado a atribnir uma recompensa ignall qne
foi atribnlda nnma exposic;ao preeedente,
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sobretudo se a colect;io apresentada nao
tlver Rldo melhorada desde entio.
o Jtirl deve, na medida do pass[vel, dar
uma apreclacao de cada colect;ao. A Comissao Organizadora deve comunlcar aos
expositores, na medida do poss[vel, essa
critica e os pontos atrlbaldo!l.
Art 9.° - Para as colect;oes que tomam
parte na competit;ao, estao previstas as seguintes recompensas:
0) Medalha de prata, de 90 a 100 pontos.
b) Medalha de bronze-prateado, de 75
a 89 pontos.
"
c)
Medalha de bronze, de 60 a 74 pontos.
d) Diploma, de 45 a 59 pontos.
,) Diploma de particIpaC;ao, menos de
45 pontos.
As recompensas devem levar a menC;ao
eCla'Be de Juventude».
Alem disso e poss[vel atribulr cnmnlatlvamente premlos especials.
Art. 10 ° - As Comissoes Organizador811
das exposit;oes internadonals, deverao dIrigir ao Pre'iidente da Comissao da Juventnde da FIP, tr~s exemplares do catalogo e
da lIsta dos premlados.
Art. It.O - Os arts. 300 a 32°, 36.0 (prlmelro par6grafo), 37°, 40.0 (primeiro paragrafo) I: 45" do Regulamanto Geral d811 Exposlc;oes Internacionals patroclnadu pela
Federat;io Internaclonal de Filatella, do
apllcavels a esta Cluse.
Art. 30.0 - AI[dndlgas.
As Comis~oes Organlzadoras t~m a
obrlgst;ao de se pOr em contacto com
a admlnistrac;ao alfandegaria para a
obtenc;ao de f.tcllidades pllra a importac;ao e exportac;ao das colecc;oes.
Art. 31.0 - S,!:tlro.
A comissao da exposlc;ao nio e obrlgada a segurar os objectos expostos
nem a exigi-lo aos expositores. Estes
d~verao ser os pr6prios a salvaguardar os sens interesses, neste aspecto,
e ilibar de&ta responsabllidade a Comissao Organizadora, quando do envio da particlpac;ao a essa Comissao.
Art. 32.0 - Librl-trdnsilo.
A Comissao de Exposi .. ao cuidara
para que os membros do Juri e 011
Comissarios no estrangelro recebam
o sen cartao de 1I vre-tdlusito na exposi .. ao e 0 catUogo oliclal, logo qne

chegnem a cldade em qne Be realize
a exposlc;ao. 0 catalogo sera enviado
aos Comissarios qne nao vieram a
Exposit;ao. A Comissiio da Exposl.. au dever' enviar a cada expositor
nm exempla·r do catalogo oflcial, nm
bilhete de entrada na exposi .. ao, bem
c ') mo a lista dos premlados, a titulo
gratnlto.

para honrosamente assistirmos, pelas 21 horas, a inaugura!;ao da «l,a Mostra Filatellca de Portalegre», integrada nas Festas da Cidade.
Tal exposi!;ao tera lugar no Museu
Municipal, e e organizada por uma
comissao a que preside 0 distinto e En1.usiastico filatelista Manuel da Costa Pires.

II ExposlQlo Fllatelica do Lfceu

Art. 36.0 - RlcomlndofolS para os orga-

nisadorlS.
A Comissao da Exposic;ao deve prever no seu or .. amento nma imporliincia destlnada a cobrlr as despesas de
visgem e estadla dos membros do
J tiri.

,\

•

Art. 37 D - D,volufao das partici/JafolS.
A Comissao da Exposic;ao devera devolver os objectos eXpostos, tao depressa quanta possivel, aos sens proprletarios, respeltaodo escropulosamente as indicac;oes qne Ihe tlvessem
sido transmitidas para esse efeito.
Est. devoln .. ao deve ser felta num
prazo maximo de 30 dias depois do
encerramento da exposic;ao.

o

Presldente da FIP: L. Blrth,lot.
o Secrelario geral: R. Lulli".

J.

de V.

C.

Primelra Mostra Fllatellca
de Portalegre

Os expositores deveriio mencionar
nos seos boletlns de inscric;ao as recompen'l8S obtidas nas cinco ultimas
exposl<;oes oficiais da FIP desde qne
se refiram ao material qne deaejam
expor.

Genebra, Oolobro de 1966.

De 2 a 7 de Junho pr6ximo, realiza-se
esta exposi!;ao, organizada pela sec!;ao
cultural co referido Liceu, da qual e oirector 0 distinto Prof. Dr. Aristides Gon!;alves, a quem agradecemos 0 oficio, e
o qual, evidentemente, po de contar com
toda a colabora!;ao do Clube Filatelico
de Portugal e nossa.

3

tOrlS.

Art I:a. O - As Coml8~oes Ornanlzadoras
das exposic;oes naclonais 00 reglonals, t~m
toda a lib erda de de aplicar a artlgo 9 deste
Reglliamento, on de 0 substitnir pelo Regolamento naclond.
Art. 13 D - 0 presenle Regnlamento cojo
texlo franc~s ~ 0 original, fol aprovado pelas federa.,oes presentes ou devidamente
representadas no Congresso de Mnniqne em
Setembro de J965.

Padre Ant6nlo Vieira

A.

Art. 40 D _ R,commdafoes para os Ixposi-

Art. 45 0 - Disposirao final.
Qaalquer caso nao previsto pelo Reglllamento serA reaolvldo pelo Conselho da FIP.
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Em duas cidades portuguesas, e capitais, assistimos ultimamente a ·e-xpcsi!;oes
filatelicas que os dirigentes da Federa!;ao
Portuguesa de Filatelia e do Clube Filatellco de Portugal consideram de aut~n
tico retrocesso. Claro que nao vale a
pena aponta-Ias, mas claro, tambem, que
e indispensavel que as respectivos organizadores tenham a consciencia do borne
do mau que organizam, e de que existem
entidades superiores que veem, verificam
e tom am devida nota ...
Escrevemos i s t 0 para afirmar que,
muito pelo contrario, esta «Primeira Mostra Filatelica de Portalegre» excadeu, e
muito, a nossa expectativa.
Nela participaram, muitfssimo bern, dais
convidados: Capita~ Joaquim Fur tad a
Leote, com notavel colec!;ao, mal rotulada, de «os primeiros selos de Portugal,.,
com certeza nao POl' ele, por nlio ser de
selos, - mas de ensaios, pro vas e sel{)s
com erros, e dos reinad{)s de D. Carlos
e D. Manuel II, 0 que esta lange de ser
dos primeiros, os de D. Maria II, de que

o Sr. Capitao e verdadeiro marechai,'
com medalha de aura na «2.B Lubrapex»;
e Dr. A. Silva Gama, infelizmente com
pequena amostra da sua enorme tematica de Automobilismo, tambem ja com
medalhas de ouro.
Participantes locais, sem competi!;ao,
mas que podiam t~-la, alguns a merecerem boas medalhas; Dr. Adriano da Costa
e Silva, Ant6nio Mari!! Gon!;alves, Eurialio Ferreira Teixeira, Joao Pedr{) Baptista
Quintans, Joao Ant6nio Caldeira Martins,
Jose Baptista Mourato Ceia, Manuel J{)se
Trindade, Mano Miranda, Dr. Jose Joaquim Gar!;ao Nunes, Ant6nio Maria Andrade, Ant6nio Maria Gar!;ao, Manuel da
Costa Pires e Padre Manuel da Ascensao
Dias.
Finalmente, em juvenis: Jolio Henrique Real Pereira ,e Ant6nio Adriano Ventura.
De todos, e alem, evidentemente, daqueles dois convidados, salientam{)s os
Padre Manuel da Ascensao Dias eManuel
da Costa Pires, dais bans tematic{)s.
Quanto a estes ~ quanto aos quinze restantes, cIassicos, diremos que de vern
aurnentar e reman tar as suas colec!;oes,
especialmente no capitulo das legendas,
aproximando-se, tanto quant{) possivel, do
modelo das do Dr. Silva Gama. Acreditem
que iss 0, hoje, e absolutamente essencial.
A. J. de V_ C.

4

Afinal, nio havera a Internacianal « Llsboa-10»
PRIMEIRA
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Na passada segunda-feira reuniu, na
nova e excelente sede da Federa!;ao Por-
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presta 0 nOS80 Clnbe, e veriflcara .•
soa ntilldade.
Pe .. a condic;Oes de inscric;io.
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!;ao da Sec!;ao Filatelica da prestigiosa
Associa!;ao Academica de Coimbra.
Esta teve a amabilidade de explicar-nos ter sido a -denomina!;ao inspirada
no nome romano de Coimbra-Aeminium •.
Claro que nem n6s nem a organizadora vamos fazer questao do assunto.
Apenas que n6s, natural do distrito e
velhcr estudante de Ccimbra, em vez do
Aeminium, que noventa -e !Ilcve por cento
do Pais nao sabe 0 que seja, preferfamos
que acontecimento de tao larga repercussao nacional fosse aproveitado para
gritar: Coimbra, Coimbra, Coimbra.
A margem deste simples detalhe, diremos que tal exposi!;ao vai ter belissima
medalha, da autoria do escultor conimbricense Cabral Antunes, que nos ultimos
anos se vern revelando como 0 maior
artista portugues da especialidade.

III Exposit/liD Fllafelfca e I Inter
Escolas Agrlcolas
Termina hoje, em Santarem, nos saloes da respectiva Camara Municipal, esta
exposi!;ao, referente a Coimbra, Santarem e ltvora, e integrada nas festas anuais
dos finalistas da Escola dos Regentes
Agricolas de Santarem.
Por urn lado, temos que regis tar 0 pedido que de Coimbra, telefonicamente,
nos fez 0 nosso ilustre colega Dr. Frederico Lopes, para dizermos que, ao contrario do que noticiaram quase todos as
jornais, nao presidiu ao juri nem ao co16quio, pela simples razao de que, absolutamente impossibilitado, nem sequer visitou a exposi!;ao.
Por outr~ lado, insistentemente instado pela respectiva comissao organizadora, que propositadamente veio a nossa
cas a, enos viu bastante dcente, constituimos urn juri connosco, Jose Rodrigo
Dias Ferreira e Jqse Manuel Castanheira
da Silveira, e, saltando por cima de todas
as ordens do nosso medico assistente,
demos ontem urn salto a Santarem, estabelecendo, os tres, a seguinte classifica!;ao:
SENIORES - Ant6nio Noel de Vasconcelos e J'oao Lopes, rnedalhas de prata;
Ant6nio Joao Mendon!;a Landerset Simoes, medalha de bronze.
JUVENIS - Fernando Potier, medaIha de prata; Rafael Luis Lopes Pena
Monteiro, Francisco Ant6nio da Costa Ro-
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- porfugue.a.
As em ••• oe.

meiras, Helder Domingos dos Santos Ferreira e Joao Manuel Leitao Ramalho,
medalhas de bronze; Albertino de Sa Teixeira, Henrique Luis Rodrigues Sales Henriques, Joaquim de Jesus Gomes, Joao
Manuel da Silva Pestana Pereira, Luis
Filipe Domingos Baptista 'e Arnaldo Guimaraes, medalhas de cobre.
Depois de lida a acta respectiva, por
Noel de Vasconcelos, membrQ da comissao organizadora, da presidencia do Prof.
Dr. Madeira Lopes, - 0 signatario prEveniu
os expositores contra a Extraordinaria benevolencia do juri, dando-lhes algumas
indica!;oes para 0 progresso das respectivas participa!;oes.

I Mosta Filatelica da Escola
Patrfcio Prazeres
Comunicou-nos 0 professor e director
da respectiva SEC!;aO filatelica, Dr. B ~nto
Roque, nosso distintD colega e querido
amigo, que vai realizar-se, muito brevemente, a «1.8 Mostra Filatelica da Escola
Patricio Prazeres», a qual tera 0 patrocinio do Clube Filatelico de Portugal,e,
consequentemente, uma medalha de praia
oferecida pelo seu presidente.

I Mastra Filatelica de Portalegre
Se, depois das nossas faltas por mDlivo de doen!;a, a direc!;ao da Ass{)cia<;ao
Lisbonense de Proprietarios nDS conceder
mais uma falta, estaremos em Portalegre
no pr6ximo dia 22, a convite da cidade,

-
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Nao costumamos cntlcar 0 que se passa
na nossa terra, porquc acreditamos que se
melhor nao se faz, e por que tal nao e
possivel, pelo menos imediatamente.
Todavia, c porque somos filatelista apaixonado, nao podemos deixar de no~ referir
as taxas das emissoes portuguesas dos ultimos anos, porque, nesse aspecto, nao aereditam os que 0 mal nao possa tel' remedio
imediato.
Impressiona-nos, vel-dadeiramcnte, a insistencia com que se emite a taxa de Esc.
4$30, da qual, salvo en-o, ainda se ellcontram
Ii venda, 110 Servic;o de /n/ormllc;oes e Reclmnac;oes dos C. T. T., e em circlllac;iio,
as das emissoes dll Ponte Salazar, Ellropll-66,
Cientistas Portuglleses: Ellropa-67, Novo C6digo Civil Portllglles, Estaleiro Naval do
Porto de Lisb()a, Efta-67, Ellropa-68, OrglllIiZlIc;iio Allmdial de Stllide, Madeira, EIIropa-69 e Orgallizafiio /nternacional do Trabalbo.
Pareee-nos que siio, realmente, selos de
Esc. 4$30 a mais, sabendo-se que a tiragem
media e da ordcm do milhiio de exemplares.
Rareiam, no entanto, nas nossas embsoes,
as taxas de Esc. 1$50 e Esc. 5$00, que
tao depressa se esgotam, sempre que apareeem. Quem pretenda urn selo de qualquer
destas taxas, ted. de se eontentar com urn
_D. Dinis., porque outros nao existem em
eirculu!jao .. _
A proposito: Nao sera ii tempo de se
substituirem estes selos de D. Dinis (?)
por outros que fa!jam melhor propaganda
das belezas do nosso Pais?
Mas voltemos ao ponto onde iamos:
E5ta abundancia de selos de Esc. 4$30,
que vantagens trani a nossa FilateIia, sabendo-se que este valor vai levar anos a
desapareeer, muito embora os nossos Correios 0 tenham a venda mesmo depois de
retirado da eireular;ao.
A que coleecionador interessara adquirir
esta taxa, se todos os restantes val ores da
emissao ia se eneontrarem esgotados no~
nossos Con-eios?
Que responda quem souber.
Ha anos atras, emissoes houve que circularam ate eompleto csgotament.:>.
No entanto, valores (dos quais hoie apenas existem -os cavalinhos») de emi~soes

Por

MIGUEl JOSb P!;SSANI-IA
de hi 6 anos apenas, foram retirados da
circular,:ao, sem que possamos compreender
o motivo de tal decisao. Estamos a lembrar-nos do selo de Esc. 5$00 da Conferencia
Postal de Paris e do selo de Esc. 1$50 da
Ordem Militar de Avis. Se tinham ia os
~eus dias eontados, por que os vendem ainda
hoie os nossos Correios, muito embora se
destinem apenas a fins filatelicos?
Nao. sc podiam vol tar a por estes valores, e outros ainda, novamente em circular;ao?
Nao cremos que 0 facto acontecesse,
pcla prime ira vez, na historia dos no~sos
Correios.
A missao do selo niio sera a de franquear correspondencia?
Nao queremos deixar ainda de escrever
uma palavra sobre ,1 nossa ultima emlssao
extraordinaria (0. 1. T.). Que pobreza de
desenho! Par que na~ se fez, ao meno~,
uma unica taxa de Esc. 1$00, e se continua a in istir nas emissoes de 3 val ores
com desenho igual?
POI-que, meus Senhores?
Citemos, por exemplo, 0 selo que 0
Brasil (para so falar deste Pais) nos apresentou dentro deste mesmo tema. A patria
irma, parece ter enveredado agora pelo born
caminho, e os bons exemplos cremos que
podem e devem ser seguidos.
n~--......-......~~~-......------ ......... ".",~I

..
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Mo~ambique

Selos para

5

IV Centenarlo da estadla de luis de Camoes na IIha de MooambJqua
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A VII ExposlQao FUatiliea
Naelonal «Aemipex~69» - 3
Voltamos a referir-nos hoje a esta
exposir;ao filatHica, a .Aemipex-69-, a que
mais gostadamos de chamar .Coimbra-69•.
Repetimos que ela se realizara em
Coimbra, de 30 de Novembro a 9 de Dezembro de 1969, organizada pela Secr;ao Filatelica da grande e ,prestigiosa Assccia!;l!.o
Academica de Coimbra, com 0 patrocinlo
da Federar;ao Portuguesa de Filatelia, dos
Ministerios da Educar;ao Nacional, das Comunicar;oes, do Ultramar e do Interior,
da Camara Municipal de Coimbra, da Sociedade Central de Cervejas,etc.
Aqui podemos acreseentar que tambern com 0 patrocinio do Clube Filatelieo
de Portugal, que, espontaneamente, lhe
oferece uma medalha de overmen-, com
o nome do seu presidente. Medalha hon-

MOCAMB1QUE

.......,~~~ ___

AtIIlIIIIIIIIr

•
•

...

~:.

'1- Domingo. do Sacramento

I

(Mercado Filatelico de lisboa)
Rua do CruciJixo, 26
Telefone 324891

L1SBOA 2

-+

Portugal

+
Comemorando - se

no

corrente

ana

0

4.0 centenario da estadia de LUls de Camoes

na i1ha de Mor;ambique, 0 Ministerio .do UIu'amar, para comemorar 0 acontecunento,
mandou emitir e por em circuJar;iio, naqueJa
provIncia, 20 milhoes de selos po~tai~, ~om
as dimensoes de 34,5 X 25,4 mm, dlstrlbuldos
pelas taxas e motivos seguintes: $15 - 3 mi-

lhoes (ret rata de Camoes)j S50 - 5 milhOes
(uma nau da epoca - 1553) j 1$50 -7 miIhoes (mapa da ilha de Mor;ambique - 1554) j
2$50 - 3 milhoes (capeJa de Nossa Senhora
do Baluarte - 1552) j e 5$00 - 3 mil hoes
(portada dos . Lusiadas. - Canto 1.0 , Estancia LIV, sobre Mor;ambique). Os selos, que
foram impressos de 7 a 13 cores, na Cas a da

7

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Selos

Nacionai~

+

e Estrangeiros

Albuns e Material Filat~lico

0 0

tiG&Od

rosa, pela entidade que a oferece, e
muito rara, porque cunhada propositadamente para 0 efeito.
Escrito 0 essencial, acrescentamos que
temos na nossa frente 0 regulamento respectivo, cujos quinze artigos, longos, nos
e absolutamente impossivel transcrever
aqui.
Basta que fique dito que havera as
classes oficial, de honra, de fora de concurso e de comp.eti!;ao, desdobrando-se
esta ultima por Portugal, Estrangeiro,
Aerofilatelia, Assunto, Finalidade e Tema,
Juventude e Literatura.
As inscri!;oes provis6rias devem ser
feitas ate 15 de Julho, e as definitivas
ate 30 de Setembro de 1969, na secretaria,
repetimos, da Sec!;ao Filatelica da Associar;ao Academica de Coimbra.
A. J. de

V. C.

2

86 exposlQoas filatalleas
sao clneo ...
Urn poueo melhor da nossa saude, ficamos agora bastante pi~r, ao depararmos
com 0 monte de assuntos que temos em
atraso . . . Vamos aver se, nao obstante
esta piora, eonseguimos maneira de despachar os prineipais daqueles assuntos ...

VII EXPDS10ID Fllatellca NaelDnal
«Aemlpex-69 ,. - 4
Ja aqui dedieamos supomos que tr~s
cr6nicas a Exposir;l!.o em epfgrafe, a reaIizar em Coimbra, de 30 de Novembro
pr6ximo a 9 de Dezembro, sob organize-

6
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pro.videnciar por que as determina~oes
sejam cumpridas) a sua venda total.
S6 assim se pres tara bom servi~o it
Filatelia, ·e iSe praticara - em meu modasto
entender - urn salutar acto de admintstra~ao.

E, posta isto, reportemo-nos ao ultimo
aspecto, tao sucintamente quanto possivel.
que este escrito ja vai mais longe do
que era minha inten~ao.
Dizia eu, no artigo de Setembro, presumir que a Administra~ao Geral dos
C. T T. teria milhares de contos imobilizados em selos. Neste aspecto tenh,)
que me penitenciar, pelo facto de tal refer~ncia
aparecer no capitulo, digamos
assim, dos selos retirados da circulac;ao,
pois 0 meu pensamento abrangia todos
com a excepc;ao evidente da serie ordinaria do cCavalinho:o.
Fiquei, contudo, surpreendido c{)m a
afirmac;ao do Senhor Engenheir{) Man~el
Grac;a de que dos selos retirados da circulac;ao cesse valor, quando multo, sera
de duas ou tr~s dezenas de contos".
E fico na duvida sobre se esses numeros nao serao devid{)s a mais um lapso
ou erro de informac;a{) de Sua Ex.a
Na verda de, s6 quanto a selos rettrados da circula!;lio encontram{)s 18 das
erilissoes ordinarias, e 31 das extraordinarias com os valores faciais de 86$98
e 86$00 respectivamente, ou seja, um total de 49 selos e 172$98.
Ora se partirmos da hip6tese - que
certam~nte pecara por defeito - da exist~ncia de urna media de mil selos de
cada taxa, teremos urna exist~ncia de
172980$00.
Nao disponho d{)s ntlmeros exactos,
que s6 .a Administrac;ao conhece, e por
isto me limito a aventar uma hip6tese.
o que, contudo, se me afigura pouco
provavel e que apenas existam ·em ar-

Salas para calactoas
COMPRA E VENDE
~parlado

13 -

Telefone 856 -

ElVAS

mazem duas ou, quando multo, tr~s dezenas de contos.
Quanto aos selos nao retirados da circulac;ao, e reportando-me exclusivamente
as emissoes extraordinarias ate a de Pedro Alvares Cabral, nao e, certamente,
melhor 0 panorama.
Existiam em Abril 28 selos de diversas
emissoes, e com um valor total de 125$20.
Poderem{)s arriscar, como media, cem
mil selos de cada taxa?
Este cMculo
leva-nos a 12 520 contos! Sera este numere exagerado? 0 Senhor Engenheir{)
Grac;a referiu urna exist~ncia, em 31 de
Dezembro de 1968, de 1700 contos s6 de
duas taxas dos Estaleiros da Lisnave,
emissao que comec;ou a circular - e que
como todas as outras pouco circulou em 23-6-67!
E que dizer, finalmente, da quantidade
de selos da taxa de 4$30 de varias emissoes?
Por que razao se emitem da serie da
Organizac;ao Internacional do Trabalho
1 5000(10 (!!!) da referida taxa?
Mas, enfim, estas considerac;oes ja se
alongaram em demasia.
Resta-me pedir-lhe, Sr. Director e meu
querido Amigo, muita des culpa do tempo
que the tomei, e pedir des culpa, igualmente, aos leitores do n{)sso Boletim por
esta tao longa pro sa.
E, finalmente,' uma ultima explicac;ao:
Referi-me, porventura, em demasia, ao
EX.DlG Senhor Engenheiro Manuel Gagliardini Grac;a.
Isto nao significa, de forma alguma,
que eu 0 julgue responsavel pelo estado
de coisas que venho de apontar.
Se 0 fiz, foi por a resposta ao
meu artigo inicial ter sido subscrita por
Sua Ex.a
Mais do que tudo, {) que interessa e
esta em causa, e a orientac;ao seguida pela
Administrac;ao, sejam quem forem as seus
responsaveis, orientac;ao essa que honestamente se critica, e nunca as pessoas cuja
isenc;ao, escrupulo e aprumo moral, se reconhecem e louvam.
Quanto ao mais: altere-se a Estatuto
do Selo, se necessario, emitam-se directrizes, circulares, {)rdens de servic;o,
etc., etc
Mas depois: OBRIGUE - SE AO SEU
CUMPRIMENTO!
Funchal, 28 de Malo de 1969.
Frederico de Morais Sarmento.

t
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Necrologia
Embaixatriz

D. Elisalteth G. Argyropoulo.

Foi com 0 mais profundo desgosto que
tom amos conhecimento do 6bito da Senhora
Embaixatriz D. Elisabeth G. Argyropoulos,
esposa do ilustre Embaixador Georges Argyropoulos, s6cio honorario do Clube Filatclico de Portugal e grande colaborador desta
revista, recentemente ocorrido, ap6s prolongada sofrimento.

nos diversos postos diplomatic os que seu
marido ocupou nos quinze paises em que,
suces ivamente, exerceu as suas elevadas func;oes.
Tendo aproveitado tanto as honrarias
como os sofrimentos de seu marido, designadamente durante a segunda guerra mundial,
a ilustre Senhora em toda a parte conquistou amizades e simpatias, e designadamente
em _ Portugal, pelo que, consagrando-lhe estas breves palavras, aqui deixamos apertado
abrac;o no nosso querido amigo Embaixador
Georges Argyropoulos.

BUDAPEST-71

.J

..

A distinta Senhora era filha de Leopold
Blechinger, oHcial superior do exercito austriaco, e de D. Elisabeth, Baronesa von Lauer,
descendente dos Condes von Blagay, nascida
no Castelo de Weissenstein, perto da entao
cidade austriaca Laibach, hoje, em territ6rio
iugoslavo, sob 0 nome de Lubliana.
Casou, em 1930, com 0 entaO 1.0 secretario da Legac;ao da Grecia em Belgrado,
Georges Argyropoulos. Pelas suas cultura e
alta sociabilidade, D. Elisabeth Argyropoulos muito contribuiu para 0 exitQ do casal,

-

Moeda e desenhados por Jose de Moura,
serao postos a venda em todo 0 territ6rio
nacionaI, no dia 10 de Junho, para 0 que
havera dois carimbos de .1.0 Dia de Circulac;ao. a utilizar nas estac;oes centrais dos
Correios' de Louren~o Marques e da Beira.

Os .clos austriacos fomm usados oa
Hungria desde 1850 ate 1871. Em 1 de
Maio, desse ano, foi emitida a primeira
serie, de 6 valores, pel a AdministraC;iio Postal Hungara independente.
Este importante Centrnario sera festejado com uma Exposic;ao Filate!ica Intcrnacional, BUDAPEST-71, que val ter lugar,
entre 4 e 12 de Setembro de 1971, na capItal hungara.
Pres idem a Comissao Organizadora 0
Sr. Dezso Horn, Primeiro Adjunto do Ministro das Comunicac;oes e Director-Geral
dos Correibs e 0 Prof. Dr. Lajus Janossy,
Presidente d~ Federac;ao Hungarn de Filatelia. E secretariam, 0 Dr. Laszlo Steiner,
Secretario-Geral da mesma Federac;ao, e 0
Dr. Ferenc Wurm, Director de Servic;os dos
Correios.
A Exposic;ao e patrocinada pel a Federac;ao Internacional de Fil atelia, que ali realiza 0 seu 40.0 Congresso Anua!.
Serao utilizados cinco gran des pavilhoes
da Feira Internacional de Budapest, com capacida"de para 4.000 quadros.
Recebemos, a dois an os e meio de
vi~ta, a Informac;ao para a Imprensa n.o 1
e 0 Boletim n.o 1, 0 que demonstra tratar-se
duma organizac;ao poderosa e do melhor

-
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LIST A DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
lISTA DEL SOCI - MIGLlEDERlISTE - MEMBERS LIST - LInE DE MEMBhES

ALTERACOES

REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS

A(:ORES

MO(:AMBIQUE

5309 - Fernando dos Reis 1ndio - R J{)aO
de Melo Abreu, 84 - Ponta Delgada

2305 - Emilio Ribeiro Corte Real - C. P ., 2

- S. Miguel- (]\In Po. In. T. C. N. U.
60. 1. 2.
Europa CEPT. Nu!;oes
Unidas 90. 93. 94.
ANGOLA

5226 - Augusto Correia Cortinas - C. p{)stal, 390 - Benguela - P . It. Es. T. U.
60. 93. 94.
5301 - Manuel Ricardo Miranda LeiriaC. Postal, 35 - Gabela - (lVI) Po.
T. C. N. U. 60. 1. Angola. 64 Destinados a 2. 94.
5307 - P." Adriano da Rocha - C. P., 23Salazar - T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93.
5327 - Ricardo Martins Gaspar - C a i x a
Postal, 24 - Carmona - (P) Po. Es.
Fr. T. N. U. 60. 1. tematicos de desporto, fauna e flora. 90. 94.
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International Coyer Circuit Excbange Club
llama - Vie Treaone, .'1 - Italy

I. C. C. E C.

"

e urn

clube internacional ,
para 0 incremento da Unillo de coleccio- ,
nadures de todu a mundo para as troeas
de selo;;, subrescritos, postais, etc.
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M. LUSTRY

,

I
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Via Trasone, 42 - Roma - Italy

°

acerto, com intima coaborals:ao entre
Estado e. , as filatelistas, razao que nos leva,
des de la, a recomendar aos filatelistas portugueses de categoria intemacional, Classicos,
Aerofilatelistas e Tematicos, que preparem
atempadamente as suas participas:oes para a
BUDAPEST-71.

- Vila Salazar - L. Marques - (!VI)
Po. In. Colecciona N. de 1. Desportos e flora. C. T. par 60 de Mo!;ambique N. U. 90. 94.
5303 -Maria Madalena de Sousa NaiaProfessora do Ensin{) Oficial - C.

•

60. 1. 2. 64.
BRASIL

4665 - C. L. Hazar - c/o Clovis F. Amaral
- Caixa Postal, 2699 - S. Paulo(M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 90. 64.

Temas: Desportos, flores, animais,
cosmos e pintura 3.
5277 - Jose Luiz Monteito - Rua Saldanha
Marinho, 198 - Sorocaba - E. de
S. Paulo - Po. Fr. compreende In.
Es. T. 60. U. 15 - Tematicas Astronautas, veiculos e expedi!;iio polar
- 64. 66. 90. 102.
5315 - Luiz Roberto Garcia - R Sen. Bernardo Monteiro, 200 ap 202 - Guanabara - ZC - 15 - In. Fr. Po.
T. N. U. 60. 3. 90.
5321- Luciano Scwartz Lessa - Vila Nossa
Senhora do Carma, 65 - p{)!;O - Ma-

ceio - Alagoas - (P) Po.

T.

C. V.

N. U . 60. 3.
5322 - Adalberto Andre - Posta Re3tante-

Fernandopolis - S. Paulo - (lVI) Po.
Es. Fr. In. T. N. U. 60. 72. Postais.
Flamulas.
5323 - Raimundo Pinto de Almeida - C.
Postal, 825 - Fortaleza - Ceara - (A)
Po. In. T. 60. 3. 64. 90.
5324 - Marco Ant6nio R
Alves - C. P.,
2619 -Bel {) Horizonte - M. G. - AI.
Po. Fr. In. Es. T. 60. 3.
5328 - Carlos Francisco de A5sis Vieira Rua Conselheiro S a r a i va, 383 apt. o 3 . (Santana) -: S. Paulo 14 -

•
•

vl!;ol:i Industriais de que parti de cbases
totalmente falsas esgrimindo contra m olnhos de vento".
Ou pretendera Sua Ex.- referir-se as
ernissoes extraordinarias que - muito louvavelmente - nao foram retiradas da circula<;iio?
Mas a mesma !ista dos S. I. R, relativa a Abril de 1969, refere a existencia
de varios selos desde a emissao Telecomunica!;oes para cal
Eu referi ao acaso duas emissoes: a
da Ponte Salazar e a da Lisnave, e,
insisto, a meu artigo f{)i escrito em principios de Setembro de 1968. 0 Se nhor
Engenheiro Gra!;a respondeu em 22 de
Janeiro de 1969. Nesta resposta insinua-se
au assevera-se m esmo a falsidade das minhas afirma!;oes. Dado a lapw de tempo
decorrido poderia ter-s e verificad{) que
ambos tinhamos raziio: eu em princIplos
de Setembro, e Sua Ex." em fins de Janeil"{), e assim nao haveria necessidade
de arguir de falsas as minhas afirma!;oes.
Mas a verdade nua e crua e que,
segundo se alcan!;a da mencionada lista
OFICIAL dos S. 1. R., de Abril do ana
corrente, as afirma!;oes de Sua Ex." e
que nao sao exactas.
Com efeito, le-se na resposta do Senhor Director dos Servi!;os Industriais:
A emissiio da PONTE SOBRE 0 TEJO
"posta em circula!;ao em 6- 8-66, encontrava-se totalmente esgotada a existencia
em 31 de Dezembro p. p.».
Mas, segundo refere a dita lista de
ABRIL, emitida pel:os S. 1. R, ainda se
enccntram a venda as selos da taxa
de 4$30!
Quanta a emissao ESTALEIROS DA
LISNAVE, diz 0 Senhor Engenheiro Gra!;a
que estavamesgotadas a') taxas de 1$00
e 3$50, e na lista dos S. 1. R, de Abril,
refere-se que estao a venda as selos
da taxa de 3$5O!
Evidentemente que nao atribuo as
afirma!;oes do Senhor Engenheiro Gra!;a
a falsidade, pais a considem, como ja
muitas vezes referi, inca paz de tal. Mas
nao sera caso de, invertendo os papeis,
anotar que Sua Ex." foi urn tanto ... precipitado nas suas afirma!;oes? Ou tratar-se-a de urn lapso au de erro nas
informa!;oes que !he prestaram? Ou de
descontrole dos Servi!;os?
. Po de ate dar-se 0 caso de 0 Senhor
Engenheiro Director d{)s Servi!;os Industrials nao considerar existentes em ar-
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mazem as selos a venda nos S. I. R.
mas i550 e ja urn aspecto que transcende
a meu entendimento, e cr:eio que, de uma
maneira geral, 0 dos filatelistas.
Para n6s, e era a que eu pretendia
deixar bern vinca do, e a existencia de
selos a venda 'nos C. T. T. que esta em
causa, selos esses que, em minha modesta
opiniao, ja nao deviam existir.
E para terminar estas porventura impertinentes considera!;oes, .s obre este aspecto do problema, mais umas breves
considera!;oes:
Infere-se da lista OFICIAL dos S. 1. R ,
atras referida, que se encontram totalmente esgotados as selos da emissao Gulbenkian de 8$00, e da emissao Gil Vicente de 6$50.
A verda de, porem, e que esses ')elos
ainda se encontram na Esta!;ao dos Correios do Funchal, embora nao estejam
a venda nos postigos, certamente por .. .
esquecimento, comodismo?
Tudo, afinal, como nos Mandamento$
da Lei de Deus, sa resume a duas coisas:
Emitir os selos nas taxas e quantidades
convenientes e depois. . detenninar (au

-

4

luidos intelectualmente, tenho todo 0
gosto em lbes tirar quaisquer duvidas:
Nao pretendi insinuar, ate porque estou absolutamente convicto do contrario,
a existencia de qualquer desonestidade
ou pouca vergonha na Admlnistra!;ao Geral dos C. T. T., pela qual, bern como pelos
ilustres funcionarios que a servem, rea.
firmo, mais uma vez, a minha maior
admira!;ao e respeito.
Discordo, sim, de alguns aspec tos da
orienta!;ao seguida no fabrico e vanda
dos selos, mas isso nada tern aver c{)m
a i ntegridade moral das pessoas, nem da
Administra!;ao em si mesma.
E se usei algumas frases mais «picantes», fi-Io propositadamente, para alertar a Administra!;ao em rela!;ao ao que
estava - e creio que ainda continua - a
passar-se.
Num pais brando de costumes, como 0
nosso, e frequente, nos mais variad{)s sectores da Administra!;ao Publica, estabelecerem-se directivas, por vezes ate leis,
que nao chegam nunca a cumprir-se, ou
cedo caem no esquecimento. Urn as vezes por ignorancia de funcionarios, quase
sempre por comodidade, e nao poucas
para «nao fazer ondas», ou para «naa
• :
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fazer sangue. , como soe dizer-se. E O~
mais altos responsaveis pela Administra!;ao pensam que esta tudo muito
bern ... porque esta regulamentado!
Penso que nao estarei enganado aa
supor que foi exactamente iS50 que se
passou com 0 n.O 7. 0 da Ordem de Servi!;o n.O 6001, de 7 de Janeiro de 1960,
e referlda na resposta do Ex.mo Senhor
Engenheiro Gra!;a.
Mas 0 que eu reafirmo a Sua Ex .•
e que tal Ordem de Servi!;o nao tern
side cumprida na Madeira, e creio que,
de uma maneira geral, nao tern sido cumprida por este Pais fora.
Assim, e salvo a devido respeito por
opiniao em (!ontrario, creio nao ter side
«imprudente» no modo par que me expressei, mas antes PREVIDENTE na medida em que a meu artigo ja originou
urn inquerito que esta a decorrer na Madeira.
Mais uma prova da isen!;ao e
honestidade da Administra!;ao Geral dos
C. T. T., pela qual vivamente me p ermito
felicita-Ia, f azendo votos par que 0 rnesma
se alargue a outras terras do Pais.
Se nao escreveSSi! nos termos em que
escrevi, e bern possivel - rnera canvicc;ao
minha - que 0 artigo passasse desperc':!bido e tudo continuasse c·o mo ate entao .
Nao me penitencio, pois, p<Jr te-l o
feUo.
No aspecto concernente a venda - ou
falta de venda - das ernissoes ·extraordinarias, pense nada ter a rectificar em
rela!;ao ao que entao escrevi.
E incontroverso que se encontrarn armazenadas nos C. T. T. grandes quantidades de selos que foram ernitidos ha
muitos, rnuitos anos.
o meu arUgo foi escrito, como · de
inicio referi, em principios de Seternbl'o,
e epossivel que de entao para ca alguns
sel-os se tenham esgotado. Mas se c{)mpulsarmos a lista OFICIAL fornecida pelos S. 1. R., e referente ao rnes de Abril
de 1969, verificamos que existem a venda
- portanto em .a rmazem, para nao usa!
a palavra estrangeira STOCK - selen.
desde a primeira emissao dos Costumes
Portugueses, e da 2.a , e do CongresS{) da
Hist6ria da Arte, do Congresso da Pesca,
Revoluc;ao Nacional, Guerra Junqueiro ,
Ooches, etc" etc.
Escapa, assim, ao meu entendimento,
a afirmac;ao do Senhor Director das Ser-
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E. S . Paulo - (P) Po. N. U. 60. 90.
1. 2. 60. de 3. 61.

5198 - Manuel Agostinho Marques- 27 Louis
Botha Avenue - Bcnaero Park Kempton Park - (M) Po. Fr. In. Es.

ESPANHA

T. 60. 3. 90. 94.

4756 - Marcelo Borrel- Edison J.6 - 1 Barcelona (5) - T. V. 3. 60. 61. oferezo Espana.
5312 - Manuel P. Lancha - Santiago Rusinol 24, 3. 0 -3 .• - Viladecans - Barcelona - Es. Fr. In. T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 3. 70. fila telicos 90. 96. 97.

BeLGICA

53G8 - Godinas Fran!;ois - 12 rue J. F.
Kennedy - Esneux - (A) Fr. In.
Poste Aerienne tous pays : timbres

4'-----------------------.".",."".",...,.------.".",."".".~
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a qoe perlencem.
I
Paglna selecis. Grandes pe~as I
classicas e modernRS fOlogrllfa- •
das, geralaiente ha sua cor orl- c
gina!
I
Sec~ao tematlca. Grande oferta
de series dos temas mals coleecionados, e sugesloes de novas
colecC;Oes pela imagem.
Artlgos filalelicos. Um grande sorlldo de albuns, clusificado- I
res e toda a clas!le de material fil ,Ielico.
I
Servit;o de assinalura a novas emh.oes de qllalquer pals e "
lema.
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ANUNCIOS ECONOMICOS

Alguns aspectos relacionados com
a venda dos selos em Portugal

Compro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Telef. 56994 - Santo lldefonso, 444 - Porto.
neufs - Entiers aeropostaux y compris militaires - 1..' vois vols speciaux rares. 90. 99. Sieger. GodL1as.
ESTADOS UNIDOS DA AMeRICA
DO NORTE

4987 - R. Renne Bowden - 303 West 66 St.
-New York-No Y. 10023-(A) Po.
In. 1. Palestina 10. Thurn & Taxis.
5302 - Dmytro Bykovetz Jr. - 982 Stratford
Ave. - Melrose Park - Philadelphia,
Pa. 19 129 - In. Russo AI. Es. T. N.
60. 1. 2. 5. 19. 20. 65. 91. Lindner.
INGLATERRA

5329 - A. A. Mahsell- 114 Riverview Gardens - Barnes - London SW. 13 (M) In. T. 60. 1. 2. 92.
ITALIA

5311 - Angelo Casiraghi - Via Boezio 420052 Monza (Mi) - It. Fr. 60. 3.
5325 - L. Ghezzi - S. Maria Valle 4 - Milano 20 123 - (M) It. Fr. AI. In. T.
60. 3.
POLdNIA
5298 - Baranowski Jan - SWierezewskiego
32 m 5 - Katowice - In. PI. Es.
T. 60. Temilticas de pintura, fauna,
flora. 63. 90.
5330 - Dr. Adam WIoch - ul Ordona 6/2,
Kieleck 33/2 - Krak6w - In. 60.
N. U. 64. 90. 96. 97.
ROMeNIA

4765 - T. Oradeanu - Cas uta postala 3 064
- Bucaresti 22 - T. N. U. 60.
5326 - Ing. Orban Zoltan - Str. 6 Martie 123,
Bloc F3, Sc. C - Oradea - Fr. Al.
Hu. T. 60. N. Tematicas de desporto, fauna, flora e pintura. 90. 96.
ANTONIO DE ARA'OJO OGANDOC. P . 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra selos dos temas: BARCOS, RE-

LIGTAO, PINTURA, MALARIA e ESCUTISMO. Somente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos temas. Da selos de ANGOLA,
isolados e em series, NOVOS.
Estou interessado em selos desportivos
da Europa. Dou selos da Sue cia, Noruega, Finlilndia ou Dinamarca. Enviar
mancolista. Bo Hensson - Skolgatan, 11 D,
- 262 GO Angelholm - Sue cia.

ENSAIOS, PROVAS, provas de luxo c
de artistas, FDC, postais maximos, etc.,
Portugal e vados tern as, troca, compro e
venda. Novidades de Espanha a $40 a peseta. - Felix da Costa llha - Bairro n.D 2
- Alcoentre.

do Madeira

Dir2ctor do Boletim do
Clube FilahHico de Portugal
Meu querido Amigo:

£change 200 grand format Belgique,
Scandinavie. Je desire 200 grand format
Portugal e Outremer. Mme. Delneuville77, Rue Van Opre - Jambes - Belgique.

PARA OS RETARDAT ARIOS - Separata Portugal/Ultrarnar do Cat~ilogo de Inteiros Aerupostais, de Fran~ois Godinas Poucos exernplares disponiveis, s6 as primciros pedidos poderao ser atendidos - Pre~o,
50$00 - Dirija-se imediatarnente a . Sec~ao
Aerofilatelica. do Clube Fialtelico de Portugal, Apartado 2869, LISBOA.

SARM~NTO

Oire~~llo

Ex ...• Senhor

INDIA PORTUGUESA - Cartas do periodo post-invasao (1962), com selos indlanos e carimbos portugueses, e tambem
aerogramas indianos obliterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material a escolha
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA (5).

Vendo folha (100) do selo de 3$50 h6quci
em patins, impecoivel, sem chameira. Aceitam-se ofertas. H. Noronha, Vel as (S. Jorge),
ACORES.

Palo
Dr. I=RE;DE;RICO DE; MORAIS
Pre.id"n'. do

Pretendo correspondentes em Portugal e Ultramar para 0 envio de postais
coloridos com: vistas arlisticas, belezas
femininas, tipos populares e trajes nadonais, retratos-pinturas. Dou em troca
bons selos da Romenia, em series completas. Dr. George Teodorescu - Str. Armas!, 8 - Ploesti - Romania.

•
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Permita-me V. que, no nosso B.)tztim,
volte a referir-me ao assunto versado
no meu artigo publicado no n11mero de
Setembro-Outubro de 1968, e me refira a
alguns aspectos da res posta do Ex ...• Senhor Engenheiro Gagliardini Gra!;a, publicada no n11mero de Janeiro do corrente ano.
Antes, porem, seja-me permitida uma
explica!;ao que entendo dever dar a V.,
ao Sr. Engenheiro Gra!;a e aos s6cios e
leitores do Botetim.
As considera!;oes que you expe-lder
deveriam ter s ido produzidas de modo a
serem publicadas mais cedo, mas tal nao
me fol poss[vel devido a drcunstimcias
de varia ordem, quer profissionals quar,
principalmente, de saude, circunstfmcids
essas entre as quais sobressal 0 facto
de ter andado dois meses com uma mao
em gesso, devido a fractura grave.
E devo esta explica!;ao porque pessvas
que nao sejam «honestas e bern intencionadas» poderao ter tornado a meu silimcio por falta de consUera!;ao ou ...
de argumentos para responder.
Ora a verda de e que nao se verifica
uma hip6teee nem ,o utra.
E posto este longo prefacio, vamos ao
assunto que interessa.'

Versa ,0 meu artigo, que foi escr'to
em princfpios de Set embro, tr~s aspectos
fundamentals, alem de uma referencia a
exposi!;oes e juris : a muita considera!;lio
que afirmei pela Administra!;ao GeraJ.- dos
C. T. T., e, em especial, pelo Ex...• Senhor

do Club.

FI'o"iIi~o

Director dos Servi~os Industriais, 0 aspecto da venda de selos das emissoes
comemorativas - dlgamos extraordinariase a poUtica seguida pela Administra!;ao
quanto ao fabrico, venda e existencia em
armazem das emissOes base - digamos ordlnarias - e comemorativas.
Quanto ao primeiro aspecto, pendava
ter dlto tudo quanta sentia, e que delxei
bern expresso «para que todos Iessem e
entendessem».
Receou, porem, a Senhor Engenhelro
que algumas expressoes, nom~adamente a
da NEGOCIATA, seriam mais do que
«picantes», e levariam algumas - infelizmente muitas - pessoas a pensar que hoi
na Administra!;ao dos C. T. T. «uma
grande dose de pouca vergonha,.. Salvo
o devido respeito, penso que «essas pessoas», des de que soubessem ler e tivessern urn minimo de dlscernimento, nao
podiam inferir tal coisa das minhas palavras, mas sim 0 contrario! Admitindo,
porem, que alguns dos mal intencionados
sejam tambem iletrados ou pouco eva..:~""""~""""~""""

APARECE EM JULHO
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que estamos adquirindo a medida dal
possibilidades.
Pelo que se torna indispensavel a ajuda
de todos os nossos ql,leridos socios, 0 qual
pode Iraduzir-se pelas formas seguinles:
oJ Subsidios pera a nova sede e seus
mobilhirios.
b) Aumanto volunfario das colas.
c) Angeriamenlo de novos associados .
Nesle sentido aqui deixamos veemente
apelo a loda a nossa massa associativa.
Num dos proximos numeros iniciaremos a
publica~ao dos respectivos resultados.

,
ANUNCIOS DOS COMERCIANTES
Mels uma vez, apelamos fambem para
lodos as comercianles de selos: as seus
anuncios sao-nos absolutamente indispensaveis.
Send a a nossa revista a publica~io filatalica portuguesa de maior tiregem e expensio - as nossos socios via a caminho
dos cinco mil e quinhentos, e espalhedos
por lodo a Portugal e lodo 0 ry undo 1a claro que as nossos anuncios sio da
maior utilidade para lodos as comerciantes
de selos.
Ora aconlece que as noSlos maiores
anuncios de comercianles filate/icos sio um
espanhol e outro americana •••
Pelo que esperamos que as comercianles filetelicos portugueses que ainda nio
anunciam na nossa revisla, a fa~am urge,,femente; e que aqueles que jii no-los dio,
fa~am eumentar a seu espe~o.
Ajudllndo-nos, c1ero, mas tambam, e
indiscul1velmente, no seu interesse.

fETIQUETA S DE -FDSFoROS:O

If

•

Reunioes para trocas todos os sll.bados,
das 1 7 1\9 19 boras, na nossa sede
Av. Almlrant. Rail, 70-6. 0 -Dt.°
LISBOA

=~...........

---.. . . .

~......-.....-

. . . I'

·I~~:;::-:;~;'-O-:~~;;~-~I·
MACAU, MANILA,

BANGKOK

14 ~H;~°fo~~~~~':~n
II lncluindo:

Tlansportes de aviso
de Lisboa a Lisboa ; AI( jamento
em quartos com b4nho e pequeno almol(o em hoteis de primeira ordem; Visitas e excurso~s, etc.; alguns lugares disponiveis.

I
I
I
I

I
J

I
I
,I

II

Program as, ;nforma~oes

I
Wagons Lits / Cook I

I A.

G

t:';~~s I

A. S

em:
LISBOA - Av. da Lil;>erdade,
103 - Tt:ltf. 361521-361541

1I da

I

HOTEL RITZ - Rua R h.irigO
Fonseca, 86 - ·Tdef. 68 _632.

PORTO - Rua Dr. Maga!haes
B!st03, 12 .
COIMBRA - Edificio do Turismo, Largo da Portagem.

ESTORIL - Arcadas do Parque.
FUNCHAL - Av. Arriaga, 44.
LUANDA -

Avenida Marginal

I

II
I
I

I
I

I
I
I

pau~oO~~sE~;~v~:RQUES _ ,I
A v. da RepJbhca, 49.
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Vende-se um grande stock ~e selos ~a
cionais, ultramarinos e estrangelros. Sausfazem-se listas de faltas com descontos apreciaveis, tanto de selos novos como usados.
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a pres:os
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro,
24-1.0-D. - LISBOA.
PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e troco Correio Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Le!l1os da
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - Llsboa-5.
Compro, Troco e Vendo selos cIas.>icos,
todas as series Tematiclls, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T'i!lefone 2272329.

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado,
Rua do Sol, 162-PORTO.
Selos novas e usados. Com pro c vendo.
Continente e Ultramar. Vendo sobrescrito
n.O 1 do C. F. P. Recebo oferta de pres:o.
Tenho quantidades de selos da Suis:a e Alemanha, usados, para troca ou venda. Artur
Real Bordalo da Silva - Rua da Penha de
Fran'ta, 256-2. o -Esq. - LISBOA - Telefone
n.O 833878.
SELOS, compra, vende e troc!!. Afonsv
C. Silva. Apartado 168 - Covilhii - S6cio
C. F. P. 540.
COMPRO selos Portugal e Ultra mar,
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. o-Drt. o ,
telef. 784816 - Lisboa-4.

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc.,
rela.cionados com os temas eVeiculos MotoI·izados., eGuerra. e eRefugiados.. Enviar
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do Sol,
162-PORTO.

Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

1:-::-:::::::-::::-::--"11'

CanjirOes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, OU, 0 dobro do valor, em selos
novas de Portugal e Ultramar. Carta Ii
Secretaria, ao n.O 22.

.

1
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SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO
AEREO DEVE FILIAR·5E NO
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1
Federation Internationa/e
des Societes
Aerophilateliques
ENTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELIA
MUNDIAL, DEFE~SORA DOS
INTER ESSES
DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS
AS LATITUDES
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PROVAS, ENSAIOS E ERROS: TroeD
ou com pro, pagan do bern. Resposta II Secreta ria do Clube, ao n.O 22.
Selos nacioneis e esfrangeirol
)
Antes de comprar, veja os nossos pre~as e compare.
Enviamos lista de ofertas.
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de
Xira - Portugal.
Deseo cambio de sellos de Portugal,
[tali a, Francia y Alcmania em se1'ies nuevas
completas, base valor fadal 0 catalogo Yve~t
- Nicolas Miranda - c/Amparo 88 - Madnd
12 - Espanha.
Quem me enviar 100 selos portuguescs
reccbed em troca 100 selos dinamarqueses.
- nORGE ANDERSEN - Kornblomstvej, 9,
9000 AALBORG - Dinamarca.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco au compro, pagando bern.
Resposta II Secretarta do Clube, ao n.O 22.

-
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Desejo trocar selos novas de Portugal
- Ultramar - America do SuI, em series
completas. Ofere!;o: MARRO COS - GIBRALTAR - ESPANHA - IFNI - SAHARA, comemorativos e Aereos.
Francisco Rubio Cano, Soberania Naclonal n.O 32 - CEUTA (Norte de A/rica).

AEROGRAMAS DE ANGOLA - Emitidos em Janeiro 1957. com sobrecarga 1$00
(Cat. Godinas n.·· 20 e 22/26). compro qualquer quantidade. F. Lemos da SilveiraRua Pedro Ivo. 3-3.0-EF - Lisboa (5) - Telefone 726179.

Selos com erros. novos e usados. de
Portugal e Ultramar. com pro. pagando bern.
Cartu Ii Secretariat ao n.O 22.

Cambio serio todos los paises. series
completas. Deseo corresponsales cambiar
novedades. doy Espaiia. Gibraltar. Marruecos y Provincias Espaiiolas. Especialmente
Portugal y Ultramar. Casa RUBIO. Soberania Nacional 0. 0 32. CEUTA (Africa).

Cherche correspondants en Aliemagne.
Autriche, Hongrie. timbres neufs. J'oIfre
Portugal et Provinces d'Outremer. neufs
et obliteres.
Fernando Jose Vieira - Av. de Aljubarrota, 17-1.0-Esq.o - Amadora - Por-

BOLETIM DO CLUBE FILATEliCO DE PORTUGAL
I

ANO XXIII

JUNHO DE 1Q89

N.O 2115

Compro selos ao cento. comemorativ05
do Continente eaves. anima is. peixes e
borboletas do Ultramar. Informe pre!;os e
quantidades para M. do NascimentoApartado 112 - FARO.

Nucleo FUatelico de AI" ndra
XIV ~Jlpa.i~ao de Diyulga~aa Filalelica de Alhandra (1. 3 mariana)
Esta Expo i"ao renJiza- e de 12 a 19 de
Outubt·o de 1969, tendo 0 patrocinio do
Admini tra,.an Geral dos C. T. T. , Federa"ao POl'tuguesa de Filatelia, Camara Municipal de Vila Franca de Xira, Paroco e
Junta de Freguesia de Alhandra.
Tal como as anteriores Expo~i¥oes FilateIicas levadas a efeito pOl' este Nucleo, e,
como a sua de~ ignarr ao 0 indica, uma Exposi"ao de Divulgarrao, pelo que nao hayed
classificaS'0es, devendo as participa"oes constar de tema ou assunto Mariano ou Religioso.
Conquanto nao e farram convites. a participarrao nesta Exposirrao esta aberta a todos os filatelistas, do mais modesto principiante ao mais consagl'ado, que nela queiram tomar parte, e dar a sua colabOl'arrao
pelo simples prazer de com a sua boa
vontade contribuir desinteressadamente para
a divulgarrao do interessante e educativo
passatempo que a Filatelia constitui.
A todos os filatelistas admitidos
Exposirraa serao atribuidas lembran"as comemorativas.
A quantidade de quadl'os a atl'ibuil' a
cada expositOl' sera rate ada de acordo com
a~ pos~ibilidades.
Cada quadro comporta

a

15 folhas, formato Torres, Oll 20 folhas
formato Eladio ou equivalenre.
A inscrirrao est:! aberta, e gratuita e
podera ser feita pOl' simples carta indicando
o assunto, numet·o e formata das folhas que
constituem a participarruo.
A todos os interessados que 0 desejem
sera enviado 0 Regulamento. desde que 0
solicitem ao Nucleo Filatelico de Alhandra,
Apartada 11 - Alhandra.
Entre as participa'r0cs ja assegUt'adas,
destacamos a do Santuario de Nassa Scnhora
de Fatima, que nos da a sua valiosa colaborarrao.
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TRAM,\R E KSTRANGRtHO, CLASSICUS,
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Con suite a coso
I
H. SANTOS VIEGAS I
.
I
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LlSBOA I
Tele'one 35852
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A nova .ede do Clube Filatelico
de Portugal
Conlorme ja noticihl0t, desde 1 de
Maio plIssado que 0 nosso Clube !=ilalelico de Porlugal se enconlra soberbamente
instailldo na sua nova sede: 0 masmo edilicio, n.O 70, dll Avenija de Almirllnte Reis,
mas agora no 5. 0 andar, 01.0 , com elevadar, e com compartimentalj:ao (eita de proposito, de acordo com as nossas necessidades, inc:luindo uma grande sala, em substituilj:ao de qUllt,o anteriores, II qual, alem
das reunioas de socios, permitira IIssembleiln-gerais, con(arencias, 'estas, etc., inclindo exposi~oes fililtelicas, numismaticas
ou outras .

Sede unica entre todos os clube. ou
nudeos (ilatelicos portugueses, nem masmo
no estrangeiro sera '.scil encontrar l11elhor,
o que muito deve orgulhar os nossos IISSOCilldos, de muitos dos quais temos (ouvido
elogios muito desvanecedores.

AuxluO. DOS s6cIOS
MilS esta melhorill extraordinarill trouxe
noSlo Clube encargos enormes com 0
aumenlo de renda, na o,dem de cerca d.
duzentos por cento, alem dOl das mobilias,
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socios do Clube Pilat/lico de Portugal

Dlapen ••da de Cenaura

CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

Especializada em caIl(ado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5 O-Dt.° CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 EXPEDIENTE -

Ter~as

LlSBOA - Telef. 54936
LISBOA - PORTUGAL

e sextas-feiras, das :z 1 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

CATEGORIA DE S6ClOS E RESPECTIVA COTIZA<;AO

Continente, (excepto Lisboa

II

concelhos limltrofes), flhas e Provitzcias Ultramarmas ..

Correspondentes
Juniores. . • •

100$00 por ano
50$00 por ana

Brasil •
Espanha.
Qutros parses
LISBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • • .

cu equivalente em moeda local

Juniores. •.

aUA

DAI

eAvlAl.

BAIRRO ALTO

Cr. 6., par ano
60 Pesetas, par ana
U. S 2,00., par ano
15$00 par mes;

SEVERA

A

•

T • I e f.

•

3400'

PORTUGAL

RESTAURANT TYPIQUE

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
S. TOME S. Tome.

LlSiOA

IlESTA URANTE T1PICO

7$50, par mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DlNHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO S6ClOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia-Rua Castilho, 57-Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Guilherme Lopes da Silva - PaI9.cio I dQ Governo - Macau,
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

55-57
•

-,

TYPICAL RESTAURANT

Joaa Paulo Rego Teixeira-

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle
18, N.D 7-37 - Apartado A~reo fI.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15th
Avenue, GL. 5-llI144, Sacramento, :zo, Ca1if6rnia.

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

r

/ CORDOARIA NICOLA, S. A. R. L.
MOCAMBIQUE
IV

I
A

CENTENARID DA ESTADIA DE LuIs DE
NA ILHA DE MDCAMBIQUE
ANO

E

V

N ,. 2115
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