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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

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

DE 

JOS~ G. GONZALE, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em callf&do vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
RUA DAS eAvus. 55-57 • T • I • f. 3400' 

PORTUGAL BAIRRO ALTO • USiO. • 

RESTAURANTE TtPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD.... A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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Emiss60 de Selos 
comemorativa 

do 2. 0 Centenario de Dili 
como capital de Timor 

Passando no corrente an.(> 0 2.0 cente
nario de DiU como capital da pr.ovincia de 
Timor, 0 ·Ministerio. do Ultr.amar, para -{!o
memcrar 0 acontecime.nto, mandou emitir 

. . T., .1p . '..:"" ... 9 ... R.,. f I 

• 2 por em circala~ao naquela provincia 
500000 selos da taxa de 1$00, nas dimen
gOes de 25 x 35 mm, reproduzindo 0 escudo 
de armas e uma planta hidrognifica de 
1834, de Dill. 

Os referidos selos, impressos a dez 
cores na Litografia Nacional e desenhados 
por Jose de Moura, f.:>ram postos a venda 
em todo 0 territorio nacional no dia 25 
de Julho, para 0 que houve urn carimbo 
de «Primeiro Dia de Circula~ao», utilizado 
na esta~ao dos Correio.s da cidade de Dili, 
no citado dia 25. 

~-=f/IW~~""""""'~"""""""'~~""""'''''''''''''''''''~''' 

A filatelica I • Se/os para co/ectoes I 
I COMPRA E VENDE I I A partado 13 - T eiefone 856 - El VAS I 
"~ __ ' _____ ~""""""""' ____ fAllW"""""""""""""""''''''' 

....... ,.",.,........,,,.,.,.,.~---.....-,,.,.,.,........,,,,,..,,,,-......... -.....-~~ .. , I 

I INTENSIFIQUE AS SUAS I I TROCAS FllATELICAS I, 

I servindo-se dos nossos I I Anuncios Econ6micos, a I 
I pre~os muito borotos I 
I v 
.~".,.---------------., 

Expo5i~ao filatelica 
Internacional de Sofia 

EnCC1'rou a Exposic;ao Internacional de 
Sofia. gue teve como cenario a .univer~idadc 
de Sofia. Ao certame concorreram as me
Ihore ~ coJecc;i'ies mundiais, sendo de assinalar 
que na classe de honra apareceram as colec
"i'ies do principe de Monaco e do Museu 
Brit:inico, que pela primeira vez foi expo~ta 

fora .da Gra-Bretanha. 
o Grande Premio Internacional foi atri

buido 11 colecc;ao italiana de .Emanuela. , 
sendo 0 Premio Nacional atribuido ao colec
cionador bulgaw Dr. Popov Velislavov. 

A repre entac;ao portuguesa, composta 
por 15 coleccionadores, trouxe 6 medalhas 
de bronze e 3 diplomas com felicitac;i'i~s, 

as.im db tribuido: Dr. Joao Vieira Pereira, 
das Caldas da Rainha, medalha de bronze; 
Carlos Moreira de Oliveira, do Funchal, 
medalha de bronze; Fernando Gomes Car
rao, de Lisboa, medalha de bronze; Maria 
de Matos Mourao, do Bombarral, medalha 
de bronze; Carlos Francisco Teixeira, de 
Miranda do Douro, medalha de bronze; e 
Jorge Alberto Sousa Carneiro, de Aveiro, 
medalha de bronze, com felicita~i'ies do jUri.. 
Os tres diplomas foram atribuidos a Paulo 
de Oliveira Sa Miranda, do Porto; Carlos 
Alberto Jardim, do Funchal; e Domingos 
Pinto Rema, do Porto. 

• 

• 

t..~ I I ) 
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Carimbos e sobrescritos espeClals portugueses 
(Conclndo) 

Data de 16 de Junho de 1934 0 pri
meiro sobrescrito especial editado em 
Portugal Continental com fins filatelic.:>s, 
numa edi c;ao particular, de 100 exemplares, 
alusiva a La Exposic;ao Colonial do Porto. 

Mas ja antes, em Macau, se haviam 
lamb em editado sobrescritos especiais co
memorativos. 

o 2.0 destes s obrescritos, de Macau, 
foi exactamente dedicado ao cinquente
nario do servi~o postal oficial , ocorrido 
em 1 de Mar~o de 1934. 

o sobrescrito mede 162 X 111 mm, e 
e de papel amarelado, liso, rijo e sem 
forro. 

Ao lade esquerdo, a toda a altura 
do sobrescrito, ostenta duas faixas ver
licais com a largura de 8,5 mm cada uma, 
verd~ a exterior e vermelho a interior, 
ambas as cores garridas e bern impresdas; 
ao lado, horizonta1mente, impressos a 
preto, tern cs seguintes dizeres : «2.0 Cachet 
emitido pela S. 1. C. {Comemorativo do 
1.0 quinquagenario/da cria~ao do servic;o 
postal cIicial/1-3-1884 - 1-3-1934», e em 
baixo em tipo mais pequeno: «Sec.:>nd 
Cach~t issued by S. 1. C./Commemorating 
the First Fiftieth-AnniversaryJof the esta
blishment of Official Pos tal Services/ 
11-3-1884 -1-3-1934». 

A seguir, 0 monograma "PA". De
pois ainda, . RICARDO DE SOUZA (em 
tipo negrita)/1.o Director dos Correios./ 
/First Postmaster». 

A seguir ainda, num medalhao cir
cular com 14 mm de diametro, 0 retrato, 
esbo!:ado a pena, de urn hom em. novo, 
bern parecido, provavelmente 0 director 
dos CorrelOs. 

Finalmente, a frontaria do edificio 
dos Correios, num desenho delicado, me
dindo 32 X 20 mm. 0 desenho mostra uma 
fachada de 8 colunas nao muito altas, 
com 6 janelas de portas duplas de per
sian as de madeira por entre elas e, entre 

Por------------~ 
MANUR DE COIMBRA 

as duas colunas centrais, uma porta, 
dupla tambem. 

Na cimalha da fachada, a palavra 
CORREIO, com caracteres chineses de urn 
eo utro lado del a, e, a meio da fachada 
a mais alto, 0 escudo nacional, oval, 
encimado pela coroa real. 

Sob esta gravura do edificio, as le
gendas: d.o ediffcio dos Correios de Ma
cau» / «Macau's First Post Office». 

Selos de franquia, no total de 23 avos, 
de Macau, foram ohliterados com duas 
marcas-de-dia com a data de ll-IV-.34. 
18.30. 

o sobrascrlto, endere~ado para Lvu
ren~o Marques, foi r egistado com 0 D.O 92. 
mecanicamente aposto sobre etiquet3 de 
registo (modelo n.O 6) (C. 5), impressa a 
vermelho, da Esta~ao «MACAU CEN
TRAL". 

No verso ostenta 0 carimbo, a tinta 
azul, do remetente: Pedro Paulo An
gelo/"Vila Angelo»/Avenida Horta e Costa/ 
{Macau-China. 

Tern ainda, intacto, urn lacre vermelho 
onde apenas se Ie P. e 0 mimero 37 147, 
e urn outro carimbo, a vermelho, rectan
gular, da recep~1io dos registos em Lou
ren~o Marques. 

Nunca consegui haver as maos 0 

«1.0 Cacheb, bern decerto anteriormente 
emitido pela S. I. C., e jamais consegui 
identificar estas iniciais, ignorando tam
bern 0 acontecimento representado por 
esse 'La sobrescrito da S. I. C. 

o 3.0 sobrescrito desta entidade ~ ale
gorico dum feito hist6rico. 

Na sua margem esquerda, encimadas 
pelo brazao de armas de Macau, as duas 
faixas verticais das cores verde e rubra -
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da bandeira portuguesa (nao tao vivas 
e frescas como no 2.0 Cachet), scbrecar
regadas com a esfera armilar (xB mm de 
diiimetro) e 0 escudp das quinas em 
impressao a preto. 

Ao lado, a verde, urn esbo!;v de mapa 
do Oriente, tendo assinaladas, a pre to, 
Diu, Goa, Macau e Timor, ligadas entre 
si por duas linhas, a cheio uma e pon
teada a outra. 

Por baixo do mapa, a preto, tern 
impresso 0 seguinte: «3.0 Cachet emitido 
pela S. I. C. (em negrita)/Comemorativo 
do 1.0 Periplo aereo do Imperio Colonial 
Portugues, feito pelos aviado-/res, Te
nente Humberto da Cruz, piloto, e 1.0 /Sar
gento Gon!;alves Lobato, mecfmico.lVoo 
Macau-G03 - 27-11-934». 

A seguir, entre travessOes, 0 mono
gram a PA, e abaixo «Third Cachet issued 
by the S. I. C. (em negrita)/E:ommemora
ting the first intrepid aerial/circumnavi
gation of th<! Portuguese Colonial/Empire, 
by the fliers Lieutenant Humberto/da 
Cruz, pilot, and air mechanic Gon!;alve.s 
Lobato./Macau-Goa Flight - 27-11-934». 

A direita, impresso a vermelho, urn 

desenho representando urn pequeno aviao 
monomotor de asa alta, a helice em mo
vimento, tendo a cruz de Cristo em cada 
extremo da asa provavelmente a esfera 
armilar (?) no Ierne de direc!;ao e, na 
fuselagem, sob a aS3, 0 nome «Dili». 

Tambem este sobrescrito foi registado 
(com 0 n.O 668) e endere!;ado ao mesmo 
destinatario do «2.0 Cachet» antes descrito, 
mas para uma morada em Lisboa-Norte 
que foi depois cortada a tinta vermelha 
pel0 mesmo funcio:lario dos Correios que 
tera escrito e sublinhado, a vennelho tam
bern, e a pena (ainda nao se empregavam 
as famigeradas esferograficas, objectos de 
despersonaliza!;ao caligrafica), a palavra 
VeLte, no sobrescrito, porque 0 destin a
tario residirla entao na nova morada, 
escrita a lapis no verso do sv brescrito. 

A "'franquia usada foi igualmente de 
23 avos, e os dois selos foram obliterados 
com marcas-de-dia aparentemennte com a 
data de 27-11-34 que estara pessivelm~nte 
bern lida, se notarmos que a carta foi 
recebida em Lisboa Centr9.1 (Registos) em 
9 de Janeiro de 1935, e em Lisboa Norte 
(Registos) ainda no mesmo dia, segundo 

lea-sa ~~J.EU----'1 
FUNOAOA EM 1940 I 

I

' Novidades sempre aos melhores pre<;os II 

c Material fJlatelico HAWID, LEUCHTTURM e SAFE 

I Em sta(k mais de 7.000 series diferentes de todo 0 Mundo I 
I I 
I Series completa's novas de Portugal e Ultramar I 
I 
II RUG do Proto, 184-2.'-fsq. I 

Te/efone 32 35 08 I 

L _____ ~~,_~~_2 ______ .---,--1 

, 

BOLETIM DO CLUBE FILA'rnLICO DE PORTUGAL 27 ------------------
Cherche correspondants en Aliemagne, 

Autriche, Hongrie, timbres neufs. J'offre 
Portugal et Provinc~s d'Outremer, news 
et obliteres. 

Fernando Jose Vieira - Av. de Alju-
barrota, 17-1.0-Esq.0 - Amadora Por-
tugal. 

PORTUGAL E UL TRAMAR - Com
pro cartas pre-filatelicas, sobrescritos chis
sicos (ate 1900), sobrescritos com carimbos 
raros, posta rural, ambulancias, carimbos 
de guerra. etc. 

D. L. Gordon, c'an Rose, Puerto de 
Andraitx, Mallorca, I1has Baleares, Espanha. 
Correspondo em ingles, frances ou espanhol. 

AEROGRAMAS DE ANGOLA - Eml
tidos em Janeiro 1957, com sobrecarga 1$00 
(Cat. Godinas n.·· 20 e 22/26), com pro qual
quer quantidade. F. Lemos da Silveira
Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - Lisboa (5) - Te
lefone 726179. 

Cambio serio todos los paises, series 
completas. .Deseo corresponsales cambiar 
novedades, doy Espana, Gibraltar, Marrue
cos y Provincias Espanolas. Especialmente 
Portugal y Ultramar. Casa RUBIO. Sobe
rania Nacional n.O 32. CEUTA (Africa). 

I need correspondents in all countrie 
for exchange Cancellations - Obliterations -
Matasellos - Sonderpoststempel, About Agri
culture, Cars, \Vine Ratlway, Chess, Roses, 
Music, Ponts, Scout, etc. 

I can send all cancellations from Por· 
tug ai, Spain and thematics. 

Antonio A. Leal e Cra - Av. Ferreira 
Lobo, n.O 11 - Caxias - Portugal. 

Compro selos ao cento, comemorativos 
do Continente e aves, animals, peixes e 
borboletas do Ultramar. Informe pre!;os e 
quantidades para M. do Nascimento -
Apartado 112 - FARO. 

Vende-se urn grande stock de selos na
cionais, ultramarinos e estrangeiros. Satis
fazem-se list as de faltas com descontos apre
ci:iveis, tanto de selos novas como usados. 
Pacotes, feitos h:i bastantes anos, a pre~os 
de ineg:ivel interesse. Av. Rio de Janeiro, 
24-1.o-D. - LISBOA. 

PORTUGAL E UL TRAMAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
mareas) anterior a 1939. Cap. P. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EP - Lisboa-S. 

Compro, TrOCD e Vendo selos clas.>icos, 
todas as series Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
albuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fone 2272329. 

COMPRO. P. D. C., pro vas, ensaios, etc., 
relacionados com os temas .Veiculos Moto
dzados., -Guerra. e .Refugiados.. Enviar 
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do Sol, 
162-PORTO. 

·lrl~~:Fi~:IiC~:::~::~;:-b 
Rua do C,.uci!ixo, ;,6 

T~lefoDe 3:14891 

LIS BOA 2 -+ Portut:al 
~ 

Selos Nl1cionais e Estrangc:iros 

~ 

Albuns e Ml1tt-rilll Filalelico 

~ 

I Lilta de olcrtu em dbtrlbul91.o 

.I ....................... ----...... - ....... -..... e......-~~~l~ 

-r-~ n e'W ~n::;;ce d:;:::;;;-; 0 LETI ;;~orte-·l·· 
An advertisement in our BOLETIM will pay 

.. ·fine AnZ~ge i·~. dam 80LfTIM '::~ sich 1 
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Selos novos e usados. Com pro c vendo. 
Continente e Ultramar. Vendo sobrescrito 
n.O 1 do C. F. P. Recebo oferta de pre~o. 
Tenho quantidades de selos da Suirra e Ale
manha, usados, para troca ou venda. Artur 
Real Bordalo da Silva - Rua da Penha de 
Franrra, 256-2.0 -Esq. - LISBOA - Telefone 
n.O 833878. 

PORTUGAL 1957 em diante. Todas as 
~eries completas novas. Pre)os inacreditavel
mente baixos! BOLETIM FILATeUCO-13. 
E~creva para Sergio Simoes, Caldas da 
Rainha. 

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

ENSAIOS, PROVAS E BRROS DE 
PORTUGAL, pe)as de muito interes~e. En
contrad em BOLETIM FILATeUCO - 13. 
Enviat'-Iho-emos gratis, e com todo 0 pra
zer ! Sergio (:imoes, Caldas da Rainha. 

CanjirOes anUgos e candeeiros e can
deias de aZl'ite, desejo, pagando bern, em 
dlnheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta ~ 
Secretaria, ao n.O 22. 

FOLHINHAS DE NOS S A EDI<::AO, 
COM CAR 1MB 0 S COMEMORATIVOS 
anunciados pelos CTT. Colec)ao desde 0 

numero 2 ao 250. Prelro especial de pro
paganda, esc. 5oo$00! Pe)a amostra gratis. 
SeRGIO SIMOES, CALDAS DA RAINHA. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
au compro, pagando bern. Resposta a Se
cretarill do Clube, ao n.O 22. 

seRIES TEMATICAS ESTRANGEIRAS 
- Refugiados, Olimpiadas, . medi::ina, escul
tura, fauna, religiao, paludismo, pintura, 
crian)as, astra, literatura, avias:ao. E outros 
tern as. Apenas boas eries. Soli::ite BO
LETIM FILATeUCO - 13 em distribuilrao 
gratis. Sergio Simoes, Caldas da Rainha. 

Selos "ocionah e e~'rangeiros 
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 sell os de. Portugal, 
halia, Francia y Alemania em senes nuevas 
completas, base v:llor facial 0 catalogo Yvert 
- Nicolas Miranda - c/Amparo 88 - Madrid 
12 - Espanha. 

UM BOM CLASSIFICADOR para mui
tos selos! 32 paginas, 320 bandas, for
mato 230 X 305, [olhas brancas, folhas inter
medias de papel c r i s t a I. Forte capa. 
ESC. 175$00. Sergio Simoes, Caldas da 
Rainha. 

Quem me enviar 100 selos portuguescs 
reccbed em troea 100 selos dinamarqueses. 
- BORGE ANDERSEN - Kornblomstvej, 9, 
9000 .-\!\LBORG - Dinamarca. 

TIRAS PLASTICAS para coloca~iio de 
selos. Urn grande <stock. sempre ao seu 
dibPOl'! Todas as medidas. Atendem - se 
pcdidos na volta do correio. Filatelia Ser
gio W. de Sousa Simoes, Telefone 22657, 
Caldas da Rainha. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagando bern. 
Resposta a Secretaria do Clube, 80 n.D 22. 

COMPRAMOS provas, erros, ensaios e 
outras variedades em selos de Portugal e 
Ultramal'. I9tere~~a-nos tudo. Escreva p:tra 
Sergio W. de Sousa Simoes, Caldas da 
Rainha. 

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

Desejo trocar correspondencia, bilhetes
-posta is e notas de banco (l'eti radas da cir
culas:ao). Pretendo correspondentes em Ti
mor, Macau e India. - Endrik Samolewicz 
- 1054 Berlin - Zionskirchstr. 6 - DDR/Ale
manha Oriental. 

Desejo trocar selos novos de Portugal 
- Ultramar - America do SuI, em serie:; 
completas. OfereC;o: MARRO COS - GI
BRALTAR - ESPANHA - IFNI - SA
HARA, comemorativos e Aereos. 

Francisco Rubio Cano, Soberania Na
cional n.O 32 - CEUTA (Norte de Africa). 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Cartu it Secreta ria, ao n.O 22. 

• 

• 
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as marcas-de-dia com tais datas, apcstas 
no verso do sobrescrito. 

Aindll. no verso, urn lacre vermelho, 
intacto e L'1lp ~cavel, com n!tido sinete 
onde se Ie, em circulo e dentro de cir
culo de perolas: Pedro PauLo da P. An
geLo e, no centro, Macau. 

A carta foi entreg:.le ao destinatario 
no pr6prio dia 9-1-1935, que respondeu 
ao SeU correspond:mte em 18-1-5, segundo 
anotac;ao no verso, a lfipis vermelho. 

/I 

Editadcs pela S. I. C., decerto firma 
comercial - provavelmente de neg6cios fi
Latelicos - da que Pedro Paulo Angel.o 
seria proprietario, estes raros sobrescritos 
ainda hcje revelam 0 patriotismo e 0 

portuguesismo de Pedro Paulo Angelo, 
ja naquel<!s t<!mp:>s, e tao longe da Patria
-Mae (fcsse ele macaista ou nao), tao em
penhado em honra-Ia e em vincar, pelos 
meios de que dhpunha, e qu'~ corr~riam 
mundo, os nome.. e os acontecimentos 
que a engrandeciam. 

Por isso devemos estar gratos a Pedro 
Paulo Angelo e incluir a seu 'nome entre 
os dos bons portugueses de Portugal, que 
sabem prestar-Ihe -urn servic;o, mesmo mo
desto que seja, e sa regozijam por 0 
terem prestado. 

Por duas vezes tentei averiguar da 
identidad<! da S. I. C., e cbter informa
c;oes relativas ao 1.0 cachet por ela emi
tido, mas ficaram sem resposta as mlnhas 
cartas para Macau, e ainda hoje ignoro 
se terao chegado ao seu destino. 

Mas parece evidenta, pela coincidencld 
das faixas verde e encar:lada e da esfera 
armilar e do eSCUQ'J d::ls c{uinas, que 
Mario Maya, de Viana do Castelo, se 
tivesse inspirado na ideia sugerida, senao 
pelo 1.0 cachet, que 19noramos c.cmo fosse, 
pelo menos pelo 2.0 cachet, emitido pela 
S. 1. C., para criar 0 seu sobrescrito 
especial, aluslvo a 1.8 Exposic;ao Culo
nlaI do Porto, inaugurada em 16-6-1934. 
Tambem disso nunca obtive a certeza, 
mas e esta a Illinha ainda nao desmentida 
convicc;ao. 

o 5.0 Cachet da S. I. C. e ainda 
mais estupendo, e tern interesse marc6filo 
universal, sob varios aspectos. 

Tal como 0 3.0 cachet da S. I . C., 
tern as mesmas dimensOes do 2.0 cachet, 
e todos tres foram fabricad.os com 0 

r"-~~~~-;Z;;~KI ~i 
( Casilla Correia I717 I I MONTEVIDEU URUGUAY I I EclilorlS clos catOiogos: I 
I E.tampilla. cle Uruguay I 
I '''~.'' I 
I Juego, cle Pelata I 
I Cada caUlogo • • . • • USl6 I 
l I 'c-.........,.........,,,........-----------.........,--,' 
mesmo papel amarelado e muito con
sistente. 

Mas 0 5.0 cachet tern nada menos 
de 3 carimbos especiais comemorativos, 
dois dos quais, peio menos, em muito 
ihe aumentam 0 valor. ' 

No canto inferior esquerdo, num qua
drado com os lades superior e esquerdo 
impressos a verde e com os lados di
reito e infenor impressos a vermelho, 
ie-se «5.0 Cachet emitido pela S. I. C./ 
/Comemorativo da Ina:Igurac;ao do/Servigo 
Postal Aereo/(pela Pan American Air
ways)>>; a seguir, 0 monograma PA, entre 
travessi'ies e, depois, «5th Cachet issued 
by S. 1. C./CommemGrating the inaugura
tion/of the Air !VIail Service/(by Pan Ame
rican Airways)>>. 

No topo do sobrescrito le-se Al\1[£
RICA-MACAU-AM£RICA. 

A seguir, urn desenho mostrando urn 
itiner{iTiG: Macau - Manila - Guam - Wake -
-Midwy-Hawai-S. Francisco, com distfm
das impressas entre cada dcis pontos 
consecutivos. 

o scbrescnto foi endere~ado a urn 
destinataric - Capitao de Engenharia - no 
Quartel de S. Braz, Rua de S. Braz, 
PcrtG-Portugai (Via Manila), estampilhado 
com 8 s;elos de Macau (6 ' com sobrecarga 
Aviao), totalizando 55 avos. 

Foram-lhe apostos dois carimoos, a azul, 
urn de 34 X 12 mm, com os dizeres im
pressos "Par Avion/Por Aviao», outro, de 
57 X 16 mm, com os dizer<!s impressos "Par 
Avion»/de --- a --- em cujcs espa
C;os foi manuscrito, a pena, com tinta 
encarnada, (de) Marau (it) Manila. 

Quatro marcas-de-dia, com data de 
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28-IV-37, obliteraram os 8 selos postais 
e a carta estava pronta a seguir. 

No canto inferior esquerdo, porem, 
foi-lhe aposto ~ primeiro dos carimbos 
especiais comemorativos do voo inaugural: 
urn grande carimbo, de 51 X 46 mm, a tinta 
roxa, representando urn "Yankee Clipper:. 
a sobrevoar tres torres de pagodes chi
neses. 

A esquerda, verticalmente, tern ele 
as iniciais PAA 01, horlzontalmente, e de 
cima para baixo, PRIMEIRO VOO/COR
REIO/Trans-Pacific/MACAU-U. S. A. 

No verso, foi -lhe ainda aposto urn 
outro carimbo, circular, de tinta roxa, 
onde se Ie Primeiro Vaa, First FLight, 
cercando urn bonito desenho do hidro
-avHla gigante. 

Mais outro carimbo, no anverso, a 
tinta roxa tambem, the foi aposto em 
Manila: numa coroa circular (circi.mferen
cia maior com 35 mm, menor com 25 mm 
de diiimetro) os dizeres: FIRST FLIGHT 
VIA P. A. A./FROM MACAU TO S . FRAN
CISCO. 

No interior da clrcunferencia menor, 
urn avi1io Yankee Clipper, e as palavras 
«Received Manila 1937». 

Ainda no reverso, tern marca-de-dia 
de April 29, 1937, de Manila ; urn carimbo 
de barras onde se Ie "Protect Home 
Industry/Buy Philippine/Made Products» e, 
finalmente, marca-de-dia de Lisboa-Cen
tral, 3.n SeC!;aO, com data de 29 de Maio 
de 1937. 

Estes «cachets,. da S. 1. C. (2.0 , 3.0 

e 5.0 ) - as unicos q:.l~ possuimos - assim 
como 0 1.0 e 0 4.0 , que nunca vimos, 
e quaisquer outros eventualmente emi
tidos pela S. 1. C. de Macau, sao, por
tanto, os precursores dos sobrescritos es
peciais editados no Mundo Portugues, an
tecipando-se de mais de uma dezena de 
anos a outras edi!;oes regulares, feitas 
com fins filatelicos. 

Aqueles nossos tres cachets foram 
delicadamente abertos pzlo tapa e eram 
filatelistas ilustres os seus destinatarios, 
meus grandes amigos, infelizmente ja fa
lecidos, mas deles guardo a mais grata 
das reccrda!;oes, e do seu feliz convlvlo, 
num tempe que nao volta mais. 

MANUEL DE COIMBRA. 

II II Exposi~ao Filafelica Provincial das Beiras 
e VI de Arganil II 

A .II Exposio;:iio Filatelica Provincial 
das Beiras e VI de Arganil., da iniciativa 
e organizao;:iio da Cas a do Concelho de 
Arganil, e com 0 alto patrocinio da Exce
lentissima Administrao;:iio dos C. T. T. e do 
Clube Filatelico de Portugal, ted lugar em 
Arganil de 6 a 9 de Setembro de 1969. 

Poderiio concorrer quaisquer colecciona
dores, avano;:ados, medios ou simples prin
cipiantes, naturais ou residentes nas antigas 
Beira Litoral, Beira Alta e Beira Baixa. 

As inscrio;:qes devem ser pedidas em 
carta vulgar, pelo correio, a organizadora, 
Casa do Concelho de Arganil, Av. Almirante 
Reis, numero 2-1.0-Drt.0 - Lisboa-1, ou Clube 
Filatelico de Portugal, Av. Almirante Reis, 
n.O 70-S.0-Drt.0 - Lisboa-1, devendo os de
mandantes descrever com 0 pos ivel dctalhe 
a sua participao;:iio, e declarar que aceitam 
as condio;:oes deste Regulamento. Sendo 

omissos nesta declara<riio, subcntende-se acei
tarem tais condi<r0es. 

As inscri<r0e<, encerrar-~e -iio em 21 de 
Agosto de 1969. 

1------------=; 
, F. Castel-Branco & Filho " 
I' LIMITADA 

Apartado n.o 44 Telafons 22020 I 
I VIANA DO CASTELO I I G':,,~:;:;~Ud~":, ':;1:i:::~!'::.t;:~dO I, 
I e Ultra mar 

• 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Compro e vendo selos de Portugal e 

Ultramar. Novas e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando Silva - Telef. 56994 - Santo Ilde
fonso, 444 - Porto. 

ANTONIO DE ARAOJO OGANDO-
C. P. 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca 
e compra selos dos temas: BARCOS. RE
LIGJAO, PINTURA, MALARIA e ESCU
TISMO. Somente selos NOVOS, e FDC 
dos mesmos temas. Da selos de ANGOLA, 
isolados e em series, NOVOS. 

Desire timbres-poste non obliteres d' An
gola series completes avant an nee 1952. 
Offre Tchecoslovaquie timbres-poste, feuil 
let~, enveloppes 1.er jour. Base YVERT ou 
~e1on arrangement. 

Oldrich Polak, Z:i1esna X/ 3039, Got
twaldov I, CSSR. 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
dodo post-invasao (1962), com selos in
wanos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indian os oblilerados com mDr
cas portuguesas. Compro qualquer quan
tidade, ou troco por material a escolha 
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.0 -EF - LISBOA (5). 

Isabel Portillo - Perez Galdos, 5 p. 26 
Valencia 7. Espanha. Deseja trocar selos 
de Portugal c Univer~ais. Selo por selo ou 
quantidades 50/100 de cada. Postais. Cor
respondencia em frances, ingles e espanhol. 
Compreende 0 portugues. Niio envia pri
meiro. 

CA T ALOGOS 1970 - Aceitamos inscri
)oes pal·a todos, nacionais e estrangeirp~ . 
CATALOGO YVERT 1970, sera distribuido 
ao mesmo tempo que em Frano;:a, pelos edi
£ores. Ofertas especiai~ para aquisi<riio deste 
cat:Hogo, por preo;:o muito abaixo do seu 
custo! Solicite inscrio;:iio. SERGIO \'{T. DE 
SOUSA SIMOES - C. DA RAINHA. 

ENSAIOS, PROVAS, provas de luxe e 
de artistas, FDC, postais maximos, etc., 
Portugal e varios temas, troco, com pro e 
vendo. Novidades de Espanha a 540 a pe
seta. - Felix da Costa I1ha - Bairro n.O 2 
- A1coentre. 

Deseo sellos Angola series comp[eta~, 
nuevos, antes de ano 1952. Ofrezco Che
coslovaquia sellos, hojitas, sobres primer dia. 
Base YVERT ou segun de acuerdo. 01-
drich Polak, Zale~na X/ 3039, Gotrwaldov 1, 
Checoslovaquia. 

PARA OS RETARDATARIOS - Sepa
rata Portugal/Ultramar do Catalogo de In
tciros Aeropostais, de Frano;:ois Godinas -
Poucos exemplares disponiveis, s6 os primci
ros pedidos poderiio ser atendidos - Preo;:o, 
50$00 - Didja-se imediatamente a .Seco;:iio 
Aerofilatelica. do Clube Fialtelico de Portu
gal, Apartado 2869, LISBOA. 

Apenas BOAS SERIES ESTRANGEIRAS. 
e principal mente tematicas de desportos e 
olimpiadas, incluindo Grecia. Encontrara em 
BOLETIM FILATELICO - 13. Peo;:a-o para 
Sergio Simoes, Calda da Rainha. Gratuito. 

CART AS ANTIGAS, com ou sem selo, 
com pro, pagando bem. Paulo Sa Machado, 
Rua do Sol, 162 - PORTO. 

Collectionneur roumain, cherche echange 
pour la periode 1960-1968. Negoescu loan 
- Deva - Gosdu, B1 FS, SC. III, AP. 53 
-Romenia. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos au usados. Tambem vendo. SILVA 
I'ERE1RA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. ·-Dn.o, 
relef. 784816 - Lisboa-4. 

Want unused Angola stamps in complete 
~et~, issued before yent· 1952. Offer Cze
choslovakia stamps, sheets and FDCs. Ba~l' 
YVER T or by arrangement. Oldrich Polak. 
Zalesna x /3039, Gottwaldov I, Czechos
lovakia. 

SELOS, compra, vende e troca. AfonS.;) 
C. Silva. Apartado 168 - Covilha - S6cio 
C. F. P. 540. 

SOBRESCRITOS 1.0 DIA DE POR TU
GAL, edio;:iio CTT, com preo;:os especlals. 
BOLETIM FILATELICO-13, em distribuio;:ao 
gratis. Sergio Simoes, Caldas da Rainha. 



24 BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL. 

VII 

Verificando-~c que a vel'ba de 3897 con
tos era superior ao montante que os C. T . 1', 
puseram it ~i~posi~iio para organiza~'io do 
certame, decldlU-se cxpor aquela entidade 0 

problema e pedil' aumento de subsidio, 
Ficou assentc, no caso de nao frutificar 

essa diligencia, pedil' urn subsidio com ple
mentar no Minhterio do l Tltramar, dado que 
em 1970 se comemora 0 1.0 Centenario 
dos Selos POl'tugueses para a~ Provincia~ 
de Angola e S, Tome. 

VIII 

Conhecida a impossibilidade de a umento 
de verba par parte dos G. T. T., c nao 
haven do desta entidaclc qualquer 6bice em 
contactar com 0 Ministerio do Ultramar 
pediu-~e audiencin ao Senhol' Subsecret:iri~ 
do Estado da Administra<;ao Ultramarina, 
que recebeu alguns membros da Gomi~sao 
Executiva em 2 de Abril. 

Exposto 0 absunto, foi mandada elaborar 
uma expo~i<;ao concretizando 0 nosso pediclo 
a qual fOI entl'eguc em 10 do mesmo meso 

IX 

Depois desta data efectuaram-se os con
tactos possi veis no sentido de se conhecer 
a decisao au os prop6sitos do Ministerio 
do Vltramar em rela~ao ao nosso pedido; 
ate a presente data a ~itua~ao nao ,'egistou 
qualquer evolu<;ao, 

X 

Perante 0 decorrer do tempo e a igno
rancia da possibilidade de concessao do sub
sidio por parte do Ministerio do Ultramar, 
alguns elementos da Comissao Executiva 
avi taram-se de novo, em 26-5-969 corn 0 
I -
.I: -......-.................,..----...... I11III ....... ,..,...... .......................................................... 1. 

Selos de Portugal e Ultramar, Es
trapgeirus. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material fllstelieo 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R MARIA ANDRADE, 55-relef. 834108 

I LlSBOA (PORTUGAL) 

I 
I 

............. ~... .......-- .................................................. .........,~:, 

TUDD PARA FILATELIA 

COMPRA - VENDE 

LISBOA 

Oil'ectol' do~ Scr\' i~os Indu~triah dos c. T. T, 
a quem expuseram a ~itua~ao. Dado que 
o subsidiQ j:i concedido era muito vultuo~o, 
nao sc viu \' iabilidade na sua amplia~iio, 

XI 

Em face do expobto, a Comissao Exe
cutiva, que entcnde nao poder suportar pes
oalm~nte a, deficit respectivo, que pode 

ser atnda mawr que 0 or~amento, entende, 
par unanimidade, desistir de organizar a 
.LISBOA - 70. nesse ano, dando do facto 
conhecimento a Administra~ao Gera! dos 
C. T. T. e ao Ministerio do Ultramar, sa
lientando, no entanto, 0 ubsidio nora vel 
que seria concedido pel a prime ira daquela~ 
duas entidadcs. 

XII 

Em face do exposto anteriormente, con
sidera-se dissolvida a Comissao Executiva 
da Exposi~ao .LISBOA-70., 

Lisboa, 2 de Junho de 1969, 

a) Dr. Marc;al Correia Nunes - Presi
dente 

Cap. F. Lemos da Silveira - Vice
-Presidente 

Cap. Joaquirn Leote - Vice-Presi. 
dente 

Dr. A. Silva Garna - Secrerario 
Cor. F. Cardoso Salgado 
Cor. Adriano Sa1ltos Macedo 
Dr. Frederico Lopes 
Werner Ell 
Dr. AlIt61lio de Almeida Figueiredo 
Dr. An/bal Alc;ada de Paiva 
Arq. ]OS8 Bastos 
Dr. A, ]. de Vasconcelos Carvalho 
Frederico VUmli 
Bng.o M. Marques Gomes. 

• 

• 

• 

• 
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2 CRONICAS DO 

l)itirio 6~ t iGboti 
Alinal, nao havera a Internacional 

« Lisboa-70» 

A nossa cr6nlca anterior 
Niio ignoram quantos nos conhecem que 

n6~ sabemos urn minimo de portugues, com 
urn minimo de gramatica, e ate, passe a 
rima, com urn minimo de matematica, , . 

Ora, na nos sa cr6nica de domingo pa~
~ado, depois de escrevermos que «nao pode
mos deixar de fazer comentarios, que sao 
lamenta~oes., le-se: .f; a primeira, etc .•. 
E, logo a seguir: .E 6 a terceira, etc.'. 
N6s ainda pensamos recorrer ao mestre mais 
aito, mas entendemos nao dever roubar-Ihe 
nenhum dos seus preciosos segundos, com 
um problema de instru~ao pdmaria: contar 
ate tres, ainda n6s sabemos, 

Um novo subsrdlo dos C. T. T. 
B agora, na sequencia da nao reaIiza<;ao, 

lamentabiHssima, da Internacional Lisboa-70, 
que noticiamos e critidmos em primeira mao 
- resta-nos tomar publico, tarnbem em , pri
meira mao, que a Admini~tra~ao - Geral 
dos C. T, T. acaba de conceder verba muito 

.-.,:~"""",..",."""~-.,."".,,,..,..,.,. ....... ~ :i .... 

i S ELOS NOVO S E U SAOOS I 
I Portugal (continente e Ultramar) e todos I 
I os pais es estrangeiros I 
I
I Grandes colec~oes acabadas de fraccionar 

Atende todas J.fancolistas 

I Jooo luis de Met/eiros I I no Clube FilatHlco de porlugal • .l 
".!=~,---------------... -

impo~tante para a confec<;ao de quadros que 
permlta uma cobertura das exposi~oes fila
tclicas de todo 0 Continente. 

Nao tendo confirma<;ao oHcial desta no
dcia, temo-Ia como verdadeira, pela alta indi
vidualidade que no-I a transmitiu, motivo pelo 
qua! nao queremos deixar de aqui expressar 
\'ivos agradecimentos aos C. T. T., ao 
Sr. Correio - Mor e ao director dos res
pectivos servi~os industriais, por mais esta 
inteligente colabora~ao a FilateIia portu
guesa, que, sendo do maior interesse de 
todos n6s, filatelistas, 0 e, tam bern, da
queles C. T, T. 

Porto ou Avelro 
Depois daquela lamentavel desistencia de 

Lisboa, em realizar a Internacional de 1970, 
nao espanta que as cidades de Aveiro e 
Porto tenham apresentado as suas candida
turas para a realiza~ao de tal exposi~iio . 

Porto tern urn escol de eminentes fila
teIistas, como 0 Dr. Antonio Fragoso, 0 

Coronel Alexandre Guedes de Magalhaes e 
Correia, Junior, dos maio res do nosso Pais, 
e tem urn jovem filatelista. 0 Dr. Paulo Sa 
Machado, apaixonado e dimimico, ja com 
experiencia suficiente, em Coimbra e no 
Porto, para levar a born fim realiza~ao de 
tamanha responsabiIidade, 

Avciro, com grandes filatelistas, como, 
por exemplo, Jose Morais Galado e 0 En
genheiro Paulo Seabra, possui uma excelente 
equipa, que com assinalado exiro realizou a 
Exposi~ao Tematica Naciona! e 0 Congresso 
Pilatclico daqucla cidade. 

Felizmente que nao esta na nossa com
p~tencia a op~ao entre uma ou outra destas -
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cidades, cada qual com seus en cantos, seus 
pergaminhos e suas possibilidades. 

Mas uma afirmaryao podemos deixar 
aqui: a de que, qualquer que seja a esco
lhida para realizar a Exposiryao Filatelica 
Internacional de 1970, Aveiro ou Porto, con-

tara, incondidonal e entusiasticamente, com 
a colaboraryao do Clube Filatelico de Por
tugal, do seu presidente, da sua revh ta e 
desta secryao do Diario de Lisboa. 

A. J. de V. c. 

Cartas com carimbos prelilatelicos 
Claro que nao fie ad mal repetir aqui 

que consideramos dos mais interessantes e 
requintados 0 coleccionismo das cartas pre
filatelicas, ou, mais rigorosamente, das cartas 
com ca,·imbos prefilatelicos. 

Estes earimbos, hoje ja muito raros, 
pelo menos alguns, usaram-se antes dos 
primeiros selos, de 1853, D. Maria, e mesmo 
posteriormente, ate a eonfecryao de novos 
carimbos. 

]a aqui escrevemos isto, talvez mais do 
que uma vez, e se hoje voltamos ao assunto, 
e porque acabamos de adquidr urn lote bas
tante invulgar. Eviclentemente que ja pos
suiamos a maior parte deles, mas nao com
pletamente montados, pelo que, escolhendo 
num lote relativamente grande, tivemos a 
preocuparyao de retirar os mais perfeitos, e 
que sao os seguintes: 

.: .................. ........",.~~~-:a. 

I EmusolS Glo~"! !' !ss;stencia I 
e Difesa 

I Dafell - Cruz Granda - V' 
1.0, 1100, lilOO c tOloO 

Dafala --1968 

I 130. 1100. _100. _130. 3100, 

I.IUO e 30100. 
I 

.alflO. ;01410. "1100, UIIOO, ao., 

I AlllltAnela · Impresslio local 
I 1 3 0, •• 0, ••• 0, illOO c 10600 

AllbtAnela -1968 
1.9, 1600. -600, -lliO, lilOO e .0600 

AlIlstAnela -1968 - BIDeD 
AlllsUlnela -1968 - Sobreeargal 

a:.o Ifl _600 c 1600 .. , _"00 

A venda ns A. G. U enos comerciantes 
fllatelicos 

IQrormn~ii("., 

• · ... H •• O ....... <:"ROOIilO R.BEIRO 

I Pra~. R. lnha Sanla, 5·· .° Fr. 
Tal. 79" 8. - Lbboa-5 

q................. ...-......... ............,..IJIIIIIIIIIW~ ........ ~ ........ IP 

1) Prefilatelico de .Ponte de Lima', ca
rimbo de barras sobre selo de D. Luis, ca
rimbo datado de Porto. 

2) Prefilatelico circular de .Ponte da 
Barca., . carimbo sobre selo, carimbo datado 
do Pono. 

3) Carimbo raro .Entrou tarde., e ca
rimbos datados de Porto e Braga. 

4) Carimbo numerado 1 sobre selo de 
100 rs. de D. Pedro, outros datados de Lis
boa, Badajoz, etc. Carimbo a vermelho, 
que nunea tfnhamos vis to. .Corretta., que 
deve ser italiano. 

5) Prefilatelico de .Alcobarra., taxa 25 
de carimbo, c carimbo datado de Lisboa. 

6) Carimbo prefilatelico que nunca ti
nhamos visto, .Carvalhos., ovalado, e ca
rimbo datado de Lisboa. 

7) Cadmbo raro do .Cartaxo., ovalado, 
e outro datado, azul, de Lisboa. 0 pd
meiro parece-nos de 1832. 

8) Carimbo tambem raro de .Torres 
Novas., a vermelho e sem cercadura. Ne
nhuma data. 

9) Carimbo mais vulgar, mas muito 
belo, de .Guimaraens., a preto e sem cer
cadura, 1828. 

10) Muito bela de .PenafieI., a ver
melho vivo, taxa 40, Marryo de 1831. 

11) .Mangualde., a preto, taxa 60, 
mesma data do anterior. 

12) .Mangualde., esverdeado, taxa 35, 
Junho de 1840, e carimbo de Lisboa, da
tado e a azul. 

13) 0 conhecido .Lixa., mas muito 
belo, ovalado e a preto, taxa de 20, Ou
tubro de 1836. 

14) Urn .Coimbra. ovalado a preto, 
vulgar, mas muito pedeito, de 1844 . 

15) Prefilatelico de .Castro Marim. , 
selo com carimbo de barras, e earimbos 
datados de Lisboa e Faro, 1877. 

• 
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nacional compativel com a projecryao e cli
gnidacle desejadas para 0 mesmo. 

Considerando-se que a nao se realizar 
a Exposiryao em 1970, a primeira data entao 
disponivel a seguir seria 1973, e que urn 
adiamento teria necessariamente repercussoes 
financeiras imprevistas, foi resol vido sub
meter a votaryao as duas datas alternativas. 

Pronunciaram-se por 1970, dez dos pre
sentes, e por 1973, oito. Em face dos 
resultados da votarrao, decidiu-se a conti
nuaryao das diligencias preparat6rias da Ex
posi,.ao, ficando nomeada a Comissao Exe
cutiva e constituidos grupos de trabalho. 

VI 

Em 20 de Fevereiro e 11 de Marrro, 
efeetuaram-se reunioes da Comissao Exe
cut iva on de foram designados 0 Presidente, 
Viee-Presidentes, Seeretario e Membros das 
Comissqes e em que foram presentes 0, 

orryamentos das despesa~ a efeetuar. 
o montante total das despesas foi orrrado 

em 3 897 contos. 0 orryamento foi ela
borado com base em dados eoncretos reeo
Ihidos em outros certames do mesmo tipo, 
nos ultimos nove anos, e por acryao c!irceta 
dos membros das diversas Comissoes, no~ 
~ectores que Ihes estavam atribuidos. 
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Federa~ao P ortuguesa de Filatelia 
NOTICIARIO N.o 4 

Um do·cumento oltamente esclarecedor 

Exposic;CJo Filatelica Internacional «Lisboa. 70» 

COMISSAO 

I 

A Federa~iio Portuguesa de Filatelia, 50-
lic:itou em 21 de Mar,.o de 1968 a Fede
ra~iio Internacional de Filatelia 0 seu patro
clnio e a inclusio no Calendario de 1970, 
para uma Exposi~iio Internacional a rea
war em Portugal. 

No Congresso da FIP de Praga, em 
4 de Julho do mesmo ano, foi concedido . 
o patrocinio solicitado e dado acordo para 
a realiza~iio no ana de 1970. 

Destas decisoes foi dado conhecimento 
1 Federa~ao Portuguesa de Filatelia por 
oflcio de 17 de Julho. 

II 

A doenrra do Professor Doutor Carlos 
Trinciio, ao tempo Presidente da Federarriio 
Portuguesa, determinou 0 protelamento su
cessivo dos trabalhos a empreender pela 
Federa~ao com vista a organizar a Expo
sirrao. 

o Professor Carlos Trindo faleceu em 
8 de Setembro de 1968, e em 16 de Outu
bro, a Direc~ao da Federarrao na sua reu
niiio dessa data decidiu escolher Lisboa para 
realizar 0 certame e denomina-Io de LIS
BOA-70. Estabeleceram-se os primeiros con
taetos internaeionais (nomea,.ao de Comis
sarios). 

III 

Por forrra da morte do Professor Carlos 
Trincao e do pedido de demissiio apresen
lado por dois membros da Oirecrriio da 

EXECUTIVA 

F. P. F. foi convocado para 27 de Oezembro 
e reuniu 0 Congresso, sendo eleita a actual 
Direc~ao. 

IV 

Logo na primeira reuniao da actual Oi
recrrao da F. P. F. (7 de Janeiro de 1969) 
comerrou est a a ocupar-se dos problema ine
rentes a Exposili=ao, e ja na segunda reuniao 
(13 de Janeiro) foram indicados os pri
meiros nomes de filatelistas a convidar par,1 
Fazel' parte da Comissao Executiva, tendo 
sido em 21 de Janeiro in die ados novos no
mes com 0 mesmo fim. No decorrer de 
Janeiro foram dirigidos os convites. 

Nem todos os filatelistas convidado 
aceitaram fazer parte da Comissao Exe
cutiva. 

V 

Em 31 de Janeiro, reuniu extraol'dinaria
mente a Oirecrrao da Federarrao agregando 
a si as entidades convidadas para fazerem 
parte da Comissao Executiva da Exposi!rao. 

Foram os presentes inform ados das pers
pectivas de realizarrao em Lisboa em 1970 e 
da concessao de um subsidio de 2 500 con
tos por parte da Administrarrao Geral dos 
C. T. T. 

Estabeleceu - se controversia acerca da 
possibilidade de organizar a exposirriio no 
prazo que ia medear ate a data previs ta 
para a sua realizarrao (Verao de 1970, antes 
da Exposi!rao de Londres) e da suficiancia 
da verba disponivel em face dos encargos 
determinados pelo certame ao nivel inter-

, 

• 

, 
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16) Carimbo oval ado .Idanha a Nova», 
1866, carimbo de barras sem selo, e outro, 
semi-datado, de Lisboa. 

17) Carimbo que parece .Rio de Ja
neiro», a preto, taxa .40, sem outra indi
ca~io alem da data de 1811. 

18) Carimbo muito raro de .Segw·a/ 
{Viana/do Minho», a vermelho, taxa 90, ca
rimbo a vermelho, datado de 1830. 

19) Bela pe~a; sobrescrito, com seis se
los de D. Luis, taxa mista, e carimbos cir
culares, datados .Correio/Funcha!., quatro. 

20) Prefilatelico .Madeira., taxa manus
crita 40, Abril de 1831. 

21) .Vila Verde», ovalado, de bcleza 
verdadeiramente excepcional, taxa manus
crita 150, e carimbos, de barras sobre selo, 
de Lisboa e 40 Rio de Janeiro. 

22) Prefilatelico .Golegan., 1851, com 
outro datado de Lisboa, azul. 

23) Prefilate1ico .Louza-, no verso selo 
de D. Luis de perfil, com carimbo 96, e 
datado do Porto. 

24) .Anadia», oval ado, carimbo sobre 
selo, e outro datado do Porto, 1866. 

25) .Arcos-, selo com carimbo 22, e 
Porto datado, 1865. 

26) Evidentemente que temos de fe
char com 0 ultimo. E este e para n6s 
totalmente desconhecido: .Chacim., ovalado, 
1856. Haveni urn mestre, como 0 eminente 
Dr. Ant6nio Fragoso, que queira ter a bon
dade de, pOl' qualquer via, nos elucidar? 

A. 1. de V. C. 

N. do A . - Nao tinhamos catalogo a 
mio, quando escrevemos esta nota final . 
o problema e Mcil, e numa pr6xima cr6-
nica 0 elucidaremos. 

Via gem ao JAPA.O, HONG KONG 
MACAU. MANILA, BANGKOK, 

TEHERA.O, BEIRUTE, etc. 

4 A 27 DE AGOSTO 

38-500$00 
incJuindo: Transportes de avilo 

de: Llsbua a Lisboa; AI(\jamento 
em quartos com banho e pe
queno almo90 em hot6is de pri
melra ordem; Vlsitas e excur
~04S, etc.; alguns lugares dis
pOI.ive:ls. 

Program as, ;nforma~6es 
e ;nscr;~6es 

AGE:NCIAS
I 

Wagons lits / Cook I 
1m: I 

I LISBOA - Av. da Liberdade, I 
I 103 - TcI~f. 361521 -361541. I I HOTEL RITZ - Rua R .... drigo I 

I
II da FOI,sI:ca, 86 - Tdd. 68 632. I 

PORTO - Rua Dr. Magalhaes , 

Baslo-, 12 II 

I COlMBRA - Edificio do Tu-_
.... ,I rismu, Largo da Ponagem. .1------------------, 

- I' S E LOS DE PORTUGAL, UL. I I ESTORIL - Arcadas do Par- 'I 
TkAMAR E Il.::.TRAN. que 

I
I GEIkO, CLASSICUS, . 

SEJ(IE~, E"IC. FUNCHAL A A' I para COMPRA' OU VENDA I I-V' rnaga, 44· 

I Con suite 0 coso LU AN DA - A venida Marginal I, 
I H. SANTOS VIEGAS I Paulu DlaS de Novais. 
I I 
I R.1.od.D.z.mbro45-3.0 LlSBOA II LOURE~<;O MARQUES - I, 
I T.I.lo n. 35852 I Av. \lll R- uhhca,49· 
~I----""'--- .. :~ ~".".".,."",.."."..".",.."",,------~-~,. 
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a Algarve 
Comelraram os selos do Correio pOl' 

ter inicialmente como motivo a efigie real, 
que Sir Rowlland Hill desenhou para 0 pri
meiro selo adesivo do Mundo, em 1840. 
Figurava naturalmente n Rainha Vit6ria da 
[nglaterra. 

Melhor do que pela realeza, nao podia 
iniciar-se a tematica dos selos, hoje {mica 
forma possivel ao cvmum dos colecciona
do res, uma vez que deixou de ser prati
cavel 0 coleccioni~mo classico de todos os 
selos (1). 

Portugal viria a adoptar 0 selo adesivo 
em 1853, como con~equencia da reforma dos 
servirros postais feita em 1852, seguindo-se 
na confecrrao dos selv~ 0 figurin~ ingles, 
onde se deslocara Francisco de Borja Freire, 
o desenhador e gravador do primeiro selo 
portugues. 

Consequentemente, 0 selo tinha como 
motivo 0 busto da Rainha D. Maria II, 
que entao reinava, cm relevo, figurando em 
selos de quatro valores. 

Por sua morte, os selos pa~saram a 
ter a efigie de D. Pedro V, tambem com 
o busto impresso em relevo, modalidade 
que se utilizaria ainda nos do principio do 
reinado de D. Luis I. 

A necessidade de consideraveis quantida
des que nao era facil obter pelo sistema 
de impressao em uso, e aproveitando 0 

avanrro tecnico registado noutros paises, os 
selos passaram a ser tipografados a partir 
de 1876, ana em que, pela primeira vez, 
os nossos selos deixaram de ter, para os 
de "21/2 rcis a efigie real como motivo, 
'sendo 0 respectivv drculo central ocupado 
:pelo valor em algarismos. Na emissao de 
1882, tambem no selo de dois reis, 0 alga
rismo 2 ocupava 0 lugar central. 

No reinado de D. Carlos I, emitiu-se a 
primeira serie comemorativa, a do 5.0 Cen
{emu-io do nascimento do Infante D. Henri
que, e ai figura, pela prime ira vez, por 
SAGRES, no selo de 150 reis, 0 Algarve na 
tem:hica filatelica. 

Em 1927, na 2.a emissao comemorativa 
da Independencia de Portugal, 0 Algarve 
volta a estar em foco pel a figuva de Brites 
de Almeida, natural de Faro, a celebre .Pa
deira de Aljubarrota. , motivo do selo de 
-40 centavos. 

Em 1940, na emissao da 1.n serie .Cos-

na Filafelia 
Por 

A. J. PATROcfNIO 

tumes portugueses. - e . nunca descobrimos 
porque se the chamou assim - 0 Algarve 
esta presente num selo com 0 bioeo das 
mulheres de Olhao, em grande plano, por 
sobre minuscula amostra das arroteias. 

Em 1946, na emi~sao dos Castelos de 
Portugal, foi escolhido para motivo do selo 
de $10 0 vetusto Castelo de Silves, e na 
2." serie, 0 selo de 1575 apresenta como 
motivo a . montanheira algarvia., com 0 

tipico lenrro e chapeu oa eaberra. 
Ate nos admiramos como sucedeu esta 

aparirrao do Algarve, por cinco vezes, nos 
selos de Portugal! Aconteceu talvez pelo 
acaso das eireunstancias. 

Ha agora que relatar ainda outra aeti
vidade filatelica tambem, porque est:\ assim 
convencionado, que sao os carimbos come
morativos. Neste caso, ja a vontade dos ho
mens se encaminhou decididamente pa,-a que 
o Algarve se fizesse representar nesse campo. 

Sucedeu pela primeira vez haver um 
earimbo comemorativo em Faro, por oca
siao do Campeonato Nacional de .Moth-, 
a segunda, por ocasiao do outro V Cente
nario do Infante D. Henrique, 0 da sua 
morte, celebrado entre outras formas com 0 

desfile naval em Sagres. 
Ha ainda uma representa~ao honrosa 

para 0 Algarve, que nao deixaremos de 
referir. Por amavel oferta do meu amigo 
Vitor de Sa Coelho, e com vista a enri
quecer uma eolecrrao «Joaodedeusiana. que 
o Prot. Jose Ant6nio Pinheiro e Rosa quer 
instalar na Bibliotcca Municipal de Faro, 
de que e ilustre e incansavel Director, 
para com ela pres tar homenagem aD Pa
trono insigne daquela Biblioteca, 0 grande 
Poet a, pedagogo e educador Joao de Deus. 

Tendo confiado a Sa Coelho que oferc
cera a Colee,<ao da BibIioteea 0 sobrescrito 
da Edirrao Sa Oliveira, que ele me havia 
ofertado, e em que escolheram como motivo 
para ilustrar 0 sobrescrito, 0 retrato de Joao 
de Deus - salvou-se assim 0 que poderia ser 
uma afronta ao autor da Cartilha Maternal, 
pois os selos nem sequer reproduziram 0 

classico a, e, i, 0, u - veio a oferta de 
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vincia. Na verdade, coleccionar selos pos
tais apura a sensibilidade e 0 born gosto, 
enriquece 0 esplrito com os multiplos co
nhecimentos que despertam os desenhos colo
ridos dos pequenos rectangulos, estreita ami
zade e ate aproxima os povos. 0 ideal 
do Bern, 0 ideal da Verdade e 0 ideal da 
Beleza, nao devem dissociar-se do autentico 
e consciellcioso coleccionador. 

Mostrando algumas perras filatelicas que: 
possam despertar 0 interesse no publico que 
porventura as vier contemplar, reagim05 
assim a apatia em que Bissau tern vivido 
no campo filatelico. E deixamos aberta 
desde ja a possibilidade de continua,.ao de: 
realizarroes neste genero •. 

A Exposirrao estava patente ao publico, 
todos os dias, desde as 21 as 23 hOn15 

o Pad,., H,miqu, Pinto R,ma na cConv,rsa Filatilica., 
no Mus.u da Guinl, 1m Bissau 

o coleccionismo sup.oe urn espirito jo
vern. E se nao sao mUlto jovens oa idade 
os promotores e os expositores da presente 
mostra filatelica de Bissau, pretende-se, 00 

entanto, apontar a juventude da nossa terra 
o valor formativo do passatempo. 

Nos diversos aspectos em que pode ser 
encarada, a filateHa est a ao alcanee de todas 
as bolsas. Efectivamente s6 gente endi
nheirada po de ter pretensoes de eoleccionar 
«cIassicos.. Enveredando mesmo pela .fi
latelia classica., apenas com muito boas 
relarroes e algum dinheiro conseguira 0 prin
cipiante valorizar-se depressa. Com a .fila
telia construtiva. ou .tematica- ja sueede 
eoisa difereote: 0 estudo, 0 trabalho, a 
paci~ncia e 0 born gosto na organizarrao 
dum tern a acessivel substituem, em boa parte, 
as perras filatelicas rarns (e caras), ambi
cionadas justamente pelos demais colecdo
nadores. 

e registou grande aflueneia ae eunosoa. 
pois os Servirros dos C. T. T. da Guine, 
encarregados da montagem, tudo fizeram 
para obter urn vistoso eertame. B CODSO

guiram-no. 
Na noite de 30 de Marlro, no encerra

mento da Exposirrao, 0 signatario, em 
«conversa filatclica. de tres quartos de 
hora, apresentou diversos aspectos da nI. 
telia, tendo sido escutado com bastante into
resse pelos presentes, inclusive pelos Dio 
filatelistas. Seguiu-~e a distribuirrao de di
plomas de participarrao e de medalhas come
morativas do acontecimento. 

Ao acto inaugural e ao encerramento 
dignou-se presidir Sua Ex.- 0 GovernadOl' 
da Provincia, General Ant6nio Sebastiao Ri
beiro de Spinola, e estiveram presentes 0 

Secretario Geral, Tenente-Coronel Pedro Cal'
doso, Prefeito Apost6lieo e outras ..:autori
dades. 
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10 - Romlsio Faria, com fauna e flores, 
em 6 quadros. 

11 - Manuel Palma, com sobrescritos da 
T. A. P. 

12 - Dr. Carlos Alberto Cardoso RibeU'o, 
com os selos da Guine-Assist!ncia 1968, nas 
diversas fases de provas, numa estante. 

13 - Rev.o Henrique Pinto Rema, com 
amostra de literatura filatelica e aponta
mentos de marcofilia, numa est ante. 

Para abertura do Catalogo-roteiro c
creveu 0 signatario: 

.Na Guine Portuguesa, com 0 seu clima 
extremamente hUmido e extremamente seco, 

nao podem prosperar os coleccionadores do
selos, sobretudo de selos novos com gomL 
Depois, a flora microbian a e urna fauna 
miuda altamente destruidora exigem mil cui
dados para nao se encontrar de urn dia 
para 0 outro qualquer pe~a filatelica rc
duzida a farrapos. 

Apesar disso, julgamos util mostrar ()o 

que ainda e possive! fazer no ramo cia 
filateHa num pais tropical. 

Com esta primeira exposi~ao, que antes. 
e poderia denominar mostra filatcHcs, pre

tende-se abrir urn capitulo novo no desen
volvimento cultural e artlstico da nossa Pro--

-+ Selos clAssicos de valor com a 
sua reprodufWBo fotogrAfica. 

-... Series modernas de todol os 
pslses. 
Novidades. Um suplemento 
com as ultimas emiss6e. mun
dials, todss fotografadu e com 
a Indical;Bo do seu caso, do tema 
a que perteocem. 

-... PAgloa 8~lecta. Grandes pe~as 
claaaicas e moderoas fotografa
das, geralmente na sua cor ori
ginal 

-+ Secl;Bo temAtica. Grande oferta 
de series dos temas mal. cnlec
cionadol, e 5ugest6~s de nova. 
colec~O~s pela imagem. 

-+ Artigos flIatelicos. Um grande sortldo de albuns, clusificado
r~1 e toda a ciane de material fillitelico. 

-+ S~rvi~o de assinatura a novas em1n6es de qualquer pals e 
tema. 

Tado I.to e malto mal. eDeoDtr.r. D •• DO •••• oleri •• qae, eoatr. pedldo, reme
'cmos sra'aUameate. 

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO 

o pagamronto das !lUU comprBII pade efectuli-Io rom moroda do !It'u pr6prio pals 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Fundada em 1915 

A venida GroneraU8simo, 489 I BARCELONA-ESPANHA 
~~~~"""""""'''''''_~ _________ ''''''''rf/IIII/#_pU ........ fI/II/IIIIW~ ........ ~",."..,...,1W ,,.. 

• 

• 
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I A · ~ 

CENTRAL 
DA 

I 

BAIXA 
OPTllIIO 8ERVI~O DB 

pastelaria fina . 
restaurante 
sa lao de cha 

AMBIENTE SELECCIONADO I 
Reconhecida oficialmente ( 

94, R:: ~~~e:::~ t_U_riS;;sboa_2 ,I 

Tete/ones 320280 -3 266 74 
..... ----,.",.,,-......... -----------.,--,!' 

uma pagela, da mesma edi~ao, . Campanha 
de Educa~ao Popular. , em que foi dado 
destaque, ao alto, a Joao de Deus, e ao 
lado do quadro que con tern a legenda, duas 
figuras de vultos proeminentes na educa~ao 
popular. 

Por Joao de Deus, insigne algarvio, 0 

Algarve ficou ligado a filate!ia, por essa 
forma, no ana de 1954. 

A .Sec~ao Filatelica. do Circulo Cultu
ral do Algarve, que iniciou a sua actividade 
em Dezembro do ana findo, editou 0 pri
meiro sobrescrito para assinalar, nao s6 
esse inlcio de actividade, como, tambCm, 
para comemorar 0 XIV Dia do Selo. Nao 
foi en tao possivel fazer-se qualquer carimbo, 
mas e de esperar que 0 tente na primeira 
oportunidade. 

(1) N. da R. - Nao costumando cortar 
nada nos artigos assinados pelos nossos que
ridos colaboradores, nao podemos deixar de 
exarar aqui 0 nosso completo desacordo pOl' 
esta passagem de A. J. Patrocinio. 

SOllCITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios 
coleccionadores que pra
tandem relacionar-sa 
com coleccionadoreB 
portugueses, entre eles: 

RAIMUNDO FERNANDES - Caixa Postal 26 
- Mossoro - Rio Grande do Norte -
Brasil. 

DANILO SIBENIK - Smledniska 21 - Kranj 
- Yugoslavia. 

TOMAH EUGENE - Jaroslavskaja 1 -
Apt.o 10 - Kharkov-1 - Russia. 

ERIDAN V. GOTTSCHALL - Rua Saint Ro
man, 390 - Apt.o 104 - Rio de Janeiro 
- GB - Brasil. ZC37. 

LUIZ NERCI JACOBS - Rua Cel. Jorge 
Frantz, 603 - Banco Nac. do Comer
do S/A - Cerro Largo - RS - Brasil. 

MILTON KUSS - C. P. 713 - Apucarana
Parana - Brasil. 

DR. ARNALDO BERTOLA - C. P. 10586-
ZC6 Sao Paulo - S. P. Brasil. 

lOAO ANTONIO DA SILVA - Vigario Jose 
Inacio, 161 a 171 - Porto Alegre - R. 
G. S. Brasil. 

PAULO ROBERTO ROCHA LOBO - C. P. 42 
- Varginha (Minas Gerais) Brasil. 

SEBASTIAO DE SOUSA - C. P. 114 - Te
resinha - Piaui - Brasil. 

• • • 
Esteb endere~os sao indicados sem com

promisso nem responsabilidade da nossa parte. 
The above addresses are given without 

any obligation or responsibility on our part. 
Ces adresses sont donnes sans engage

ment ni responsabilite de notre part. 

·(--;;~c;-~-;~ZK~--~· 
( Koszallnsklstroet • 
I Kolobrzeg -POLONJA I Del'~io .. ~rles completu novu de 
( Portngal, Angola e MOl;amblqne: ani
I mal I, avt'l', flora e fauna. Don tema
I licu de flora, fllnna, dellportos COl'-

I
, mos, ploturs-, etc., f.I U8SIS, Pol6oia, 

Hungrls, Cshilogo Yvert 6 0 Corr. 
logles, FraD("eS, Portngnes. 

I 
..~-- ~.--...---..... ". 
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PORTUGAL 

Emissao comemorativa do 50.11 ani
f)~rsdrio da Organitta;do Internacio

nal do Trabalho 

Os selos, cujo desenho e da autol'ia, do 
pintor Joao Abel Manta, t~m as dimensoes 
de 32,2 X 34,5 mm, compreendendo a serri
lha, com 0 denteado 13,5. 

POR T UGAL 

(Reprodu~ao autorizada pelos C. T. T.) 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados, em off-set, pel a Casa da Moeda. 

o plano de emissao e 0 seguinte: 

1 $00 tiragem de 9000000 em folhas de 
100 selos 

3$50 tiragem de 1500000 em folhas de 
100 selos. 

4$30 tiragem de 1500000 em follias de 
100 selos 

o 1.0 dia de cireula~ao da nova emissao 
loi a 28 de Maio passado. 

Emissao comemorativa do 11 Cente
ndrio da Funda;do de S. Diego 

(California) 

o selo foi desenhado pelo Arquitecto 
Jose Pedro Roque, aproveitando, como mo
tivo, a estatua do escultor Alvaro de Br6e, 
oferecida pela comunidade Luso-Americana 
da California a cidade de S. Diego, onde 
se encontra erecta. 

(Reprodufilo autorizada pelos CTT) 

T~m as dimensoe de 29 X 40 mm, com
preendendo a serrilha, com 0 denteado 12. 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados, em off-set, pela Cas a da Moeda. 

o plano de emissao 6 0 seguinte : 

1$00 tiragem de 9 000 000 em folhas 
de 100 selos; 

2$50 tiragem de 1 000 000 em folhas 
de 100 selos; 

6$50 tiragem de 500 000 em folhas de 
100 selos. 

Foi marcada a data de 16 de Julho de 
1969 para 0 1.0 dia de circulac;ao da nova 
emissao. 

) 
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Pr;me;ra Exposi~ao F;lafelica 
no Guine Portuguesa 

Por 

HENRIQUE PINTO REMA I 
Organizada pelo~ Sel'Vl'<OS Postais da 

Guine, decorreu de 22 a 30 de Marc;o 
findo a Primeira Exposic;ao Filat6lica na 
Guine Portuguesa. 0 vasto salao de con
ferencias do Museu da Guine, em Bissau, 
.colheu 0 melhor possivel os trabalhos dos 
13 expositores. Foram eles: 

4 - Ant6nio Oliveira Nunes Agueda, 
com selos de Portugal e Ultramar, Espanba. 
Rainha Isabel II e Comunidade BritAnica. 

5 - Cassio Pompeia Viegas, com meios 
loeomotores e eeonomia e FDC. 

6 - Joao Mariano Lopes Pereira, com 
selos de Portugal e Espanha, em 4 quadros. 

o Gor"rnador da Provincia da Gu;ni na inaugurartfo 
da ExPos'rilo Filatilica 

1 - Servic;os de Valol'es Postais do Mi
Disterio do Ultramar, com selos do Ultra
mar, em 12 quadros. 

2 - Servic;os dos C. T. T. da Guine, 
com selos estrangeiros agrupados pOl' sete 
tem~hicas, em 34 quadros. 

3 - Alberto Palma Pereira Viseu, com 
ae10s de Portugal e Ultramar, num quadro. 

7 - D. Leonilde Valsa Lisboa, com FDC 
c blocos, em 3 quadros. 

8 - Maria de Lurdes Figueiredo, com 
Espanha e selos diversos. 

9 - Pedro Tavares Andrade, com selos 
nacionais e estrangeiros e moti vos filatelicos, 
em 5 quadros. -
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f----.....-..-..-------.....----:· 
A. GAMA REISi 

(MR. CORK) I 
WELCOMES you at I 
CASA DAS I 
CORTIC;AS I 

(Cork House) I 
METROPOLIS I 
(Mrs. Cork's souvenir I 

shop) II 
EXPORTERS 

•• mblr af Partulu.'1 
Cblmblr af Camm.rci RET A I L ERa 
4 - 8 - RUI G. Elcoll PoliticnlCI - 8 -10 

TII.fonl 32 58 58 
Tlllllr.ml.: ISOLANrE8 

L.ISBON PORTUGAL. 
WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK 8PEC III TIES 

I 
I 
I I AMERICllI EXPRESS CREDIT CliOS HONOURED HERE I 

.. ----------":!' 
sando Marcas de Censura da Guerra Civil 
de Espaoha, qUe fez acompanhar de gra
fieos alusivos, a qual foi seguida c{)m 
muito interesse, ate porque tratou urn 
terna pouco divulgado entre n6s. 

No dia 10, houve uma visita guiada a 
que se seguiu urn cba dan~ante. 

Significativa foi a visita guiada, para 
estudantes i! jovens m~nores de 21 anos, 
atento 0 interesse por eles manifestad{), 
tendo ccmparecido urn mimero superior a 
tr~s dezenas. 

Dando-sa a circanstancia de estarem 
presentes membros da Comissao de Peri
tagem da F. P. F., foi aproveitada a oca
siAo para uma reuniiio de trabalho da 
referida Comissiio, 0 que constituiu mais 
urn momento alto da Expusi~ii(), pela dis
tinr;iio conferlda. 

o Juri, constituido pelos Srs. Dr. An
tonio Fragoso (Pr~sidente), Jose Gonzalez 
Garcia, Drs. Frederico Lopes, Alr;ada de 
Paiva e Ant6nio SHv3 Gama, atribuiu as 
seguintcs medalhas: 

Grupo A 
Jolio Saatos Duarte - Hungl'ia - pr3ta; 
Dr. Jose A. Costa Cabral - Espanha -

bronze prateado; 

I 
t 
I 
I 

Padre Ant6nio A. Fonseca - Portugal _ 
bronze prateado; 

Jose M3n;.zel M. Marques - Aniversi
rics de primeiros voos - bronz~; 

Antonio Jorge A. Guerra - Portugal
bronze. 

Grup:J B 
Jose Manuel M. Marques - Escutismo 

- vermeil; 
Eng.o VitGr Manuel M . Marques - De 

numismas a dinhei ro actuul- vc!r
mell; 

Jose A. F'erreira Matias - Desporta. 
sobre neve e gelD - bronze pra
ieado; 

Alberto O. Marques de Castro - Natal 
- bronze prateado; 

Joaquim Jacinto Alves - Veiculos mo
torizados - bronze prateadoj 

D. Maria Isabel F. Matias - Cont~ 
lendas e fAbulas - bronze; 

Padre Ant6nio A. Fonseca - Nossa Se
nhora, MAe de Jesus - bronze; 

:Fernando Gome da Costa - Flores -
bronze. 

TODD 0 CDLECCIONADOR PORTUGUtS DE 
SELOS E DDCUMENTOS DE CORREIO 

AEREO DEVE FILIAR-SE NO 

Clube Filatelico 
cI e Po r t u ga I 

REPRESENTANTE DO NOSSO PAis NA 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aero philateliques 
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELlA " 

MUNDIAL, DEFE~SOIlA DOS 
INTERESSES 

008 AEROFILATELISTAS DE TODAS 
AS LA T ITUDES 

.. ,.....-_--_ .. "..",.., ........ -------~~ 
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«UJPO - 69» e 9.° Congresso da F. I. S. A. 

Tudo eerto, ao ritmo dos of am ados 
rei6gios sui~os 

Pelo , CAP. F. LEMOS DA SIL VI:IRA ~ 

A Suilla nio e apenas 0 pais oode nio 
ha oem um papel no chio... B urna ver
dadeira potencia fiIatelica, capaz de orga
nizar impecavelmente certames da enver
gadura e da beleza desta .LUPO-69.. Que, 
apresentada nas salas do Museu dos Trans
portes e Comunicaltoes de Lucerna - 0 maior 
e 0 mais moderoo da Europa, no seu ge
nero - num simples fim de semana (26-28 de 
Abril), constituiu (como nio podia deixar 
de constituir) um acontecimento de pri
meira grandeza. 

E eu digo que nio podia deixar de ser 
assim, porque f01 exactamente programada e 
elaborada tendo em vista esse objectivo: co
memorar fulgurantemente 0 50.0 aniversario 
do servillo aeropostal regular naquele pais 

- c acontecer a coisa aerofiIat6lica mais 
notavel do ano e, quill!!, de todos os tempos. 

Apesar de haver confrontos que diflcil
mente se podem estabclccer, mas para nio 
haver duvida~ de que este texto nao cS 
apaixonado nem excessivo, assinalo jli que 
o meu prezado amigo Eng.o Ilia Braunstein 
- que desde ha muito tem estado presente 
em todas as Exposiltoes Internacionais, quer 
F. r. P. quel' P. r. S. A., como membro dos 
Juris - afirmou peremptoriamente: ' ... La 
qualite et la /'arete des collections expos8es 
depassaient toutes celles dela vues, et les 
salles du Musee des Transports et des 
CommunicatiOlls, ou se tenait l'Expositlon, 
ant rarement vu uns tells affluence de 
visiteflrs . .. ' (La Liaison AerophilaMlique, -
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6rgao oficiaI da S. A. B., n.O 278 - Maio 
de 1969). Querem mais, ou melhor? 

Provou-se, mais uma vez, que este ge
nero de SaIoes, em que os promotorcs tern 
o cuidado de seIeccionar rigorosamente os 
convidados, sao bern mais interessantes e 

Insignia da Expos;~ao 

muho mais fecundos - por estarem patentes 
apenas as melhores colec~oes do Mundo, 
da especialidade - do que as Exposi~oes 
competitivas (urn mal necessario) onde, ao 
lade das mais dignas, proliferam partid-

ooW~ 
roO FISA- i'V 
~ KONGRESS 1L 
G)~3 rn J1SA o w 
~ 26.-28.4.691fl 
-1~Opr\~ 

Car/mho com,m,of'ativoJ qUI !unc;o"ou 
d, :16 a :18 d, Abril 

pa~oes negativas e rotineil'as, as quais nem 
o p6 atirado aos olhos ingenuos consegue 
.inventar a qualidade exigida em Intema
cional, que nao tern. 

Impossivel, numa curta nota como esta, 
~azer urn retrospecto dos objectos expostos, 
~e ponta a ponta, naqueIes 500 quadros 
lie maravilha. Por conscguinte, direi apenas 
que a representa~ao portuguesa esteve con
fiada aos dois convidados para a circuns
tAncia: 0 eminente Jose Gonzalez Garcia, 
que apresentou uma linda selec~ao mun
dial de . Zeppelins>, e 0 signatario, que 
seleccionou, da colec~ao de Po16nia, alguns 
dos melhores .Baloes livres e dirigiveis. 
- qu~ se exibiram com todas as creden
dais, nomeadamente as que basearam as 

medalhas de Duro ja conseguidas em com
peti~oes internadonais. 

Ultrapassando essa doen~a nacional que 
e 0 me do de dizer bern (salvo dos exito
zinhos de bairro ou de provincia), parece 
oportuno fical' registado que nos podemos 
orgulhar de ter assinado mais uma presen~a 
honrosa no seio das vedetas da Aerofila
telia Mundial, e ter cumprido com a digni- ' 
dade e 0 realismo requeridos a nossa missao 
de REPRESENTAR PORTUGAL. 

o tAUS~A. 
00 'v1-, 

Crt" 30 4 1969 ~,\ o . \.J.> 

l> VOL SPECIAL ~ 
~ LAUSANNE- S 
~ ZURICH OJ 
0& ~~ 

l'~ AER\€.~ 

Carimhos com,moratifJOS dos cvoos-rlld1fao-
00 d, Ahrll) 

Zurich / Lausann, 
I:l4 000 p'fas 11/ 

Lausan, I Zuri,h 
II7 000 P'fas 11/ 

Uma pl'ofusa e uti! serie de rnanifes
tair0es - com natural realce para 0 9 .0 Con
gresso da Federa~ao Internacional das So
ciedades Aerofilatelicas (que sera motivo 
de futura cr6nica) - aliada a urn agradavel 
program a social, por outro lado, comple
taram 0 encantamento destes dias, infeliz
mente tao curtos, mas bern vividos. Urn 
encontro de aerofilatelista e sempre um al
vor0!r0 de amizade e de camaradagern! Nilo 
6 assim, caro Gonzalez Garcia? 

Havemos de admitir que urn sucesso 
tao rotunda - com todas as implica~oes que 
isso campona - naa acontece por obra e 
gra~a. 

Aos que acreditem nesta conclusao in
tuitiva, recordo que a interpreta~ao dum 
exito tao expressivo e tao cabal pode ser 
ensaiada de varios :ingulos - que, necessa
ria mente, devem convergir, amparar-se, com
pletar-se - dos quais, 0 que ja foi feitr. 
em detalhe apos a IFA WIEN 1968 (Bo
letim n." 203/204, Junho-Julho 1968), cito, 
a16m do indispensavel apoio efectivo da 
F. 1. S. A., os mais vitais: 

- Comis~ao Executiva constituida pOI 
elementos com vasta pratica em em
pl'eendimentos desta natureza; 

) 

, 
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Perante isto, tacil e de eoneluir nao 
haver muitas exposigoes que se possam 
ufanar de ter nos seus saloes urn conjunto 

audacia para que num futuro pr6ximo 
possam reeeber mais altos galardoes. 

A noite, na sala de convivio do C. A. T., 

o Sr. CapittJo F. L,mos ria Silv,;ra, no uso da palavra 

de participagoes e participantes de tao 
alto myel. 

De entre as participagoes das classes 
de oompetigAo, destacam-se as colecgOes te
in6ticas cEscutismo» e «De numismas a 
dinheiro actual», de Jose Manuel Marques 
e Eng.o Vitor Fernandes, ambos com «ver
meil» e ja credenciados anteriormente. Ou
tras estAo trilhando 0 born caminho, neces-
8l.tando, apenas, de urn pouco mais de 

~~fI/WIIW'-"''''''''''' __ -'' ____ fI/WIIW'_;' 

PORTUGAL - UL TRAMAR 
E8TRANGEIAO 

SSRIBS NOVAS - MANCOLISTAS 

REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novas ou usados 

Em pagamento tamb6m aceilo selos 
em quantidade 

Pedir tabela de valoriza~Ao e condi\;oes 
de troca 

.. 

I 
SANCHO OSORIO I 

Rua do Crucifixo, 119-1,0 
I Telerone •• OS.5 I 
I Apartado 13 I2 - LIS BOA· 1 

~ POBTmG~L F 
.. ......,~.""""".f6IlIIIIIV ....... fIIIWI/II(I".,.,.",r#WW ................. -......",.~_-.r 

teve lugar c jan tar de confraterntza~llo e 
distribuigao de premios. Reunindo cerea 
de 80 convivas, entre os quais muitas Be

nhoras que Ihe emprestaram brilho e dis
tingao, 0 jantar foi presidido pelo Senhor 
Dr. Manuel Bastos Mendes, Presidente do 
Conselho de Administragao da EHSE, es
tando presentes todos os membros do JUri. 
A.s senhoras foram oferecidas lindas lem
brangas regionais. 

Aos brindes falaram os Senhores Pre
sidente da Comissao Executiva, Director 
do Externato Liceal «Dr. Simoes Pereira», 
Drs. Frederico Lopes e Ant6nio Fragoso, 
Vice-Presidente da F. P. F., que aproveitou 
o momento para fazer entrega ao Nucleo 
Filatelico e Numismatico da medalha de 
prata da Federagao, que 0 Jliri lhe havia 
atribuido. Encerraram os Senhores Vice
-Presidente da CAmara Municipal ii! 0 

Presidente do Conselho de Administra~ao 
da EHSE. 

No dia imediato, segunda-feira, OS ele
mentos do Juri e suas esposas visitaram 
algumas unidades fabris da Organizagao 
Joaquim Fernandes Ferreira SimOes,~ per
correram a Serra da Estrela num passeio 
que a todos encantou. 

A anteceder 0 col6quio, 0 Sr. Capitao 
Lemos da SIlveIra fez uma palestra ver-
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Exposic;ao Filatelica Concelhia 
«SEIA-5S» 

EIn sequencia da Exposi!;ao realizada 
QI!IIl 1967, 0 Nucleo Filatelico e Numisma
&leo do C. A. T. da Empresa HidroeIectrica 
cia Serra da Estrela ofereceu a Filatelia 
Nacional uma organiza!;ao que fic,",u a 
constituir mais urn assinalavel exito. 

Efectivamente, com uma organiza!;ao 
perfeita. urn n11mero apreciavel de expo
sit~res e participa!;ocs, a Exposi!;ao Fila
ti6lica Coneelhia «Seia 6ll» excedeu todas 
as expectativas. 0 SeU exito e tant-o 
maiS significativo, quando e certo que a 
Me estiveram ligados os membros 0,) 

Juri, numa composi!;ao nao comum no 
ambito filatelico Dacional, e 0 Salao de 
FUatelia constituido por algumas mara
vilhas filatelicas, pertencentes aos jurados. 

Refira-se que pela primeira vez, e em 
.-guilnento da feliz iniciativa da F. P. F., 
actuou junto do Juri urn «observador». 
. Ccubeesta tarefa ao novel e promlssor 
filatelista conimbricense Dr. C!lrbs Freire 
de Oliveira. 

A anteceder a cerimonia da inaugu
&'Il~lio, a banda de musica da Empresa 
mciroelectrica da SeITa da Estrela deliciou 
i&S eentenas de espectadores com urn con
certo de n11meros seleccionados. Aquela 
t.eve lugar de segutda, regist!lndo-se nume-

Por 

J. M. MENDES MARQUES 

rosa aflue.ncia de visitantes, que se prolon
gou pelos dias imediatos. Entre ' os pre
sentes, viam-se 0 Presidente do Conse
lho de Administra!;ao e Administradores 
da Empresa Hidrcelectrica da Serra da E&
trela, 0 Vice-Presidente da CAmara Muni
cipal de Seia, Director do Externato Liceal, 
Directores do l'Iucleo Filatelico Mirandes e 
da Sec!;ao Filatelica do Clube dos Galitos. 

Se as participa!;oes tIveram larga au
dit~ncia, a estrela da Exposi!;lio foi, sem 
duvida, 0 Salao de Filatelia, com realce 
pal'a a fabulosa india Portuguesa de Jose 
Gonzalez Garcia. . Palavra passa palavra; 
e 0 900 reis tomou-se a vedeta do sallio. 
Os Srs. Drs. Antonio Fragoso, Frederico 
Lopes, AI!;ada de Paiva, Antonio Silva 
Gama e Capitao Lemos da Silveira, res
pecthamente, com ObUtera!;oes postais por
tuguesas, Estudo d!l «tipo Ceres» (1912/20), 
Comemcra!;oes do "Penny Black», Des
porto automovel e Correio aereo de Ma
dagascar, brindaram-nos com autenticas 
joias filatelicas, numa li!;ao de verdadeira 
filatelia. 
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- Local de pdmeira ordem j 
- Concorrencia de padrao elevado j 
- Comparencia certa dum numero muito 

consideravel de aerofilatelistas j 
- Publico numeroso e interessado. 

Graps aos layos de amizade que me 
ligam aos .empresarios. da . LUPO-69. 
Walter Riietschi, Oscar Stahel e Roland 

Kohl, todos da Sociedade Aerofilatelica 
SUlya - tive oportunidade de, desde os tra
balhos preliminares, penetrar no .miolo. 
deste grande cometimento. 0 que me per
mitiq cons tatar, ainda urna vez mais, que sem 
estruturas filatelicas potente - em quanti
dade e em qualidade, em cabeyas e eql. 
bray os - nao e posslve! percorrer urna ma
raton a destas. E com tudo certo, ao ritmo 
dos afamados rel6gios sulyos. 

Banqu,t" uma das m,sas com Convidados d, Honra (Ehl'lncast,) - R,conh,c,m-s" It 
uquII'da, d, coslas, 0 nosso ilustl'l consocio francis H,,,,"y C. Dupont, s,cuido d. sua 
ISposa Ma,.c,II" , do ,min,nt, Jos~ GOfl6al'6 Ga,.cia. , It di,.lita. ,m pi, ° a,to/flat,Usla 

austriflCO G,org's Nartm • 

17;~-;~;;;:-;;:~7-;6~;-;~-P-A R A ~~-;;-l 
I Clube Filatelico de Portugal I 
~ ..... --, ____ ~ _____________ ".......,._ ............... fI/IftfIIW""""''''''-'-'''' _______ ~#wJIW."""",~"""",,* .. ,r 
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Com maior exoctidao ... 

Urn se/o vendido por quase 870 contos 
Com a thulo aeima, bern sugestivo, foi 

publicada, tanto na Imprensa diaria como 
na filatelica, em Maio-Junho, uma noticia 
que rezava assim, textual mente : 

Um selo americatlO de 1918, da serie 
correia aereo, no valor de 24 centimos, 
foi vendido num 18il110 por 31000 d61ares 
(cerca de 870 contos). 

Esta noticia, com foros de sensa~ao, 
enferma de erros e imprecisoes. Que, para 
a Ieitor men os avisado, con vern rectificar. 

o selo norte-america no de 24 C., de 
1918, NA.O FAZ PARTE DE QUALQUER 
SERlE. Foi 0 primeiro selo definitivo de 
Correia Aereo emitido no Mundo, e foi 
posto em circula~ao, ISOLADO, em 13 de 
Maio de 1918, para utiliza~ao, em 15, no 
novo servi~o aero postal regular entre Was
hington e New York, via Philadelphia, e 
regresso. 

E, porque e que um selo com valor 
facial de 24 C., de 1918, alcan~ou tal 
pre~o record de 31000 d6lares? Trata-se 
- 0 que faltou mencionar - de urn dos 
81 exemplares que ainda restam da folha 
original de 100, do famoso CENTRO IN
VERTIDO. 

Apesar da cota~ao Sanabria (ultima edi
~ao, 1966) ser apenas de 15000 d6lares, a 
verdade e que todos os exemplares deste 
erro, tao desejado e procurado, aparecidos 
ultimamente em hasta publica, vao atingindo 
somas astron6mica~. 

E, ja agora, mostra-se 0 exemplar que, 
no leilao da firma Robert A. Siegel Inc_ 
(New York) foi aos 31000 d61al'es - qua~e 
870 contos. 

o selo de Correio Ael'eo que, nao 
sendo 0 mais RARO, e indubitavelmente 0 

mais CARO. 

"( ...... --------------------:-------~t 
I Como " :adtctoDal I 
I " 
I, BOLETIM DO CLUBB FILATBLICO DB PORTUGAL I 

particlpa na Classe de Literatura I 
II - Sec~ilo 3 (Revlstas) 

da I I Internacional I 
I 

I · 26 de S.t.mbro d. 1970 I 
~..."."""----tf/IIrIIIWtJIIWI"-_~~-".",...,.---~--__ ."""". ________ ......,.~............_.,,,JP 
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VALADAS, L.DA 
1818-1868 

MOL Y K 0 T E-NO VO L UBRIFICANTE 
SOLIDO, SEGURO, EFI
(IE TE. 

K LIN G E R- VAL VULAS, CAR TOES, 
JUNTAS E APARELHOS 
DE N1VEL. 

CHESTERTON -EMPANQUES ESPECIA
LI ZADOS. 

BORRACHAS, OLEOS, AMIANTOS, CORRE1AS, 

ACESSORIOSPARA AUTOMOVEL 

PES TIC IDA S E SEMENTES SELECCIO-
NADAS. 

Lisboa -Porto. Evora -Beja -Faro 
Santarem -Covilhl- Alcoba~a -Torres Vedras 
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Exposic;ao Filatelica Concelhia 
«SEIA-5S» 

EIn sequencia da Exposi!;ao realizada 
QI!IIl 1967, 0 Nucleo Filatelico e Numisma
&leo do C. A. T. da Empresa HidroeIectrica 
cia Serra da Estrela ofereceu a Filatelia 
Nacional uma organiza!;ao que fic,",u a 
constituir mais urn assinalavel exito. 

Efectivamente, com uma organiza!;ao 
perfeita. urn n11mero apreciavel de expo
sit~res e participa!;ocs, a Exposi!;ao Fila
ti6lica Coneelhia «Seia 6ll» excedeu todas 
as expectativas. 0 SeU exito e tant-o 
maiS significativo, quando e certo que a 
Me estiveram ligados os membros 0,) 

Juri, numa composi!;ao nao comum no 
ambito filatelico Dacional, e 0 Salao de 
FUatelia constituido por algumas mara
vilhas filatelicas, pertencentes aos jurados. 

Refira-se que pela primeira vez, e em 
.-guilnento da feliz iniciativa da F. P. F., 
actuou junto do Juri urn «observador». 
. Ccubeesta tarefa ao novel e promlssor 
filatelista conimbricense Dr. C!lrbs Freire 
de Oliveira. 

A anteceder a cerimonia da inaugu
&'Il~lio, a banda de musica da Empresa 
mciroelectrica da SeITa da Estrela deliciou 
i&S eentenas de espectadores com urn con
certo de n11meros seleccionados. Aquela 
t.eve lugar de segutda, regist!lndo-se nume-

Por 

J. M. MENDES MARQUES 

rosa aflue.ncia de visitantes, que se prolon
gou pelos dias imediatos. Entre ' os pre
sentes, viam-se 0 Presidente do Conse
lho de Administra!;ao e Administradores 
da Empresa Hidrcelectrica da Serra da E&
trela, 0 Vice-Presidente da CAmara Muni
cipal de Seia, Director do Externato Liceal, 
Directores do l'Iucleo Filatelico Mirandes e 
da Sec!;ao Filatelica do Clube dos Galitos. 

Se as participa!;oes tIveram larga au
dit~ncia, a estrela da Exposi!;lio foi, sem 
duvida, 0 Salao de Filatelia, com realce 
pal'a a fabulosa india Portuguesa de Jose 
Gonzalez Garcia. . Palavra passa palavra; 
e 0 900 reis tomou-se a vedeta do sallio. 
Os Srs. Drs. Antonio Fragoso, Frederico 
Lopes, AI!;ada de Paiva, Antonio Silva 
Gama e Capitao Lemos da Silveira, res
pecthamente, com ObUtera!;oes postais por
tuguesas, Estudo d!l «tipo Ceres» (1912/20), 
Comemcra!;oes do "Penny Black», Des
porto automovel e Correio aereo de Ma
dagascar, brindaram-nos com autenticas 
joias filatelicas, numa li!;ao de verdadeira 
filatelia. 
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- Local de pdmeira ordem j 
- Concorrencia de padrao elevado j 
- Comparencia certa dum numero muito 

consideravel de aerofilatelistas j 
- Publico numeroso e interessado. 

Graps aos layos de amizade que me 
ligam aos .empresarios. da . LUPO-69. 
Walter Riietschi, Oscar Stahel e Roland 

Kohl, todos da Sociedade Aerofilatelica 
SUlya - tive oportunidade de, desde os tra
balhos preliminares, penetrar no .miolo. 
deste grande cometimento. 0 que me per
mitiq cons tatar, ainda urna vez mais, que sem 
estruturas filatelicas potente - em quanti
dade e em qualidade, em cabeyas e eql. 
bray os - nao e posslve! percorrer urna ma
raton a destas. E com tudo certo, ao ritmo 
dos afamados rel6gios sulyos. 

Banqu,t" uma das m,sas com Convidados d, Honra (Ehl'lncast,) - R,conh,c,m-s" It 
uquII'da, d, coslas, 0 nosso ilustl'l consocio francis H,,,,"y C. Dupont, s,cuido d. sua 
ISposa Ma,.c,II" , do ,min,nt, Jos~ GOfl6al'6 Ga,.cia. , It di,.lita. ,m pi, ° a,to/flat,Usla 

austriflCO G,org's Nartm • 

17;~-;~;;;:-;;:~7-;6~;-;~-P-A R A ~~-;;-l 
I Clube Filatelico de Portugal I 
~ ..... --, ____ ~ _____________ ".......,._ ............... fI/IftfIIW""""''''''-'-'''' _______ ~#wJIW."""",~"""",,* .. ,r 
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6rgao oficiaI da S. A. B., n.O 278 - Maio 
de 1969). Querem mais, ou melhor? 

Provou-se, mais uma vez, que este ge
nero de SaIoes, em que os promotorcs tern 
o cuidado de seIeccionar rigorosamente os 
convidados, sao bern mais interessantes e 

Insignia da Expos;~ao 

muho mais fecundos - por estarem patentes 
apenas as melhores colec~oes do Mundo, 
da especialidade - do que as Exposi~oes 
competitivas (urn mal necessario) onde, ao 
lade das mais dignas, proliferam partid-

ooW~ 
roO FISA- i'V 
~ KONGRESS 1L 
G)~3 rn J1SA o w 
~ 26.-28.4.691fl 
-1~Opr\~ 

Car/mho com,m,of'ativoJ qUI !unc;o"ou 
d, :16 a :18 d, Abril 

pa~oes negativas e rotineil'as, as quais nem 
o p6 atirado aos olhos ingenuos consegue 
.inventar a qualidade exigida em Intema
cional, que nao tern. 

Impossivel, numa curta nota como esta, 
~azer urn retrospecto dos objectos expostos, 
~e ponta a ponta, naqueIes 500 quadros 
lie maravilha. Por conscguinte, direi apenas 
que a representa~ao portuguesa esteve con
fiada aos dois convidados para a circuns
tAncia: 0 eminente Jose Gonzalez Garcia, 
que apresentou uma linda selec~ao mun
dial de . Zeppelins>, e 0 signatario, que 
seleccionou, da colec~ao de Po16nia, alguns 
dos melhores .Baloes livres e dirigiveis. 
- qu~ se exibiram com todas as creden
dais, nomeadamente as que basearam as 

medalhas de Duro ja conseguidas em com
peti~oes internadonais. 

Ultrapassando essa doen~a nacional que 
e 0 me do de dizer bern (salvo dos exito
zinhos de bairro ou de provincia), parece 
oportuno fical' registado que nos podemos 
orgulhar de ter assinado mais uma presen~a 
honrosa no seio das vedetas da Aerofila
telia Mundial, e ter cumprido com a digni- ' 
dade e 0 realismo requeridos a nossa missao 
de REPRESENTAR PORTUGAL. 

o tAUS~A. 
00 'v1-, 

Crt" 30 4 1969 ~,\ o . \.J.> 

l> VOL SPECIAL ~ 
~ LAUSANNE- S 
~ ZURICH OJ 
0& ~~ 

l'~ AER\€.~ 

Carimhos com,moratifJOS dos cvoos-rlld1fao-
00 d, Ahrll) 

Zurich / Lausann, 
I:l4 000 p'fas 11/ 

Lausan, I Zuri,h 
II7 000 P'fas 11/ 

Uma pl'ofusa e uti! serie de rnanifes
tair0es - com natural realce para 0 9 .0 Con
gresso da Federa~ao Internacional das So
ciedades Aerofilatelicas (que sera motivo 
de futura cr6nica) - aliada a urn agradavel 
program a social, por outro lado, comple
taram 0 encantamento destes dias, infeliz
mente tao curtos, mas bern vividos. Urn 
encontro de aerofilatelista e sempre um al
vor0!r0 de amizade e de camaradagern! Nilo 
6 assim, caro Gonzalez Garcia? 

Havemos de admitir que urn sucesso 
tao rotunda - com todas as implica~oes que 
isso campona - naa acontece por obra e 
gra~a. 

Aos que acreditem nesta conclusao in
tuitiva, recordo que a interpreta~ao dum 
exito tao expressivo e tao cabal pode ser 
ensaiada de varios :ingulos - que, necessa
ria mente, devem convergir, amparar-se, com
pletar-se - dos quais, 0 que ja foi feitr. 
em detalhe apos a IFA WIEN 1968 (Bo
letim n." 203/204, Junho-Julho 1968), cito, 
a16m do indispensavel apoio efectivo da 
F. 1. S. A., os mais vitais: 

- Comis~ao Executiva constituida pOI 
elementos com vasta pratica em em
pl'eendimentos desta natureza; 

) 

, 
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Perante isto, tacil e de eoneluir nao 
haver muitas exposigoes que se possam 
ufanar de ter nos seus saloes urn conjunto 

audacia para que num futuro pr6ximo 
possam reeeber mais altos galardoes. 

A noite, na sala de convivio do C. A. T., 

o Sr. CapittJo F. L,mos ria Silv,;ra, no uso da palavra 

de participagoes e participantes de tao 
alto myel. 

De entre as participagoes das classes 
de oompetigAo, destacam-se as colecgOes te
in6ticas cEscutismo» e «De numismas a 
dinheiro actual», de Jose Manuel Marques 
e Eng.o Vitor Fernandes, ambos com «ver
meil» e ja credenciados anteriormente. Ou
tras estAo trilhando 0 born caminho, neces-
8l.tando, apenas, de urn pouco mais de 

~~fI/WIIW'-"''''''''''' __ -'' ____ fI/WIIW'_;' 

PORTUGAL - UL TRAMAR 
E8TRANGEIAO 

SSRIBS NOVAS - MANCOLISTAS 

REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novas ou usados 

Em pagamento tamb6m aceilo selos 
em quantidade 

Pedir tabela de valoriza~Ao e condi\;oes 
de troca 

.. 

I 
SANCHO OSORIO I 

Rua do Crucifixo, 119-1,0 
I Telerone •• OS.5 I 
I Apartado 13 I2 - LIS BOA· 1 

~ POBTmG~L F 
.. ......,~.""""".f6IlIIIIIV ....... fIIIWI/II(I".,.,.",r#WW ................. -......",.~_-.r 

teve lugar c jan tar de confraterntza~llo e 
distribuigao de premios. Reunindo cerea 
de 80 convivas, entre os quais muitas Be

nhoras que Ihe emprestaram brilho e dis
tingao, 0 jantar foi presidido pelo Senhor 
Dr. Manuel Bastos Mendes, Presidente do 
Conselho de Administragao da EHSE, es
tando presentes todos os membros do JUri. 
A.s senhoras foram oferecidas lindas lem
brangas regionais. 

Aos brindes falaram os Senhores Pre
sidente da Comissao Executiva, Director 
do Externato Liceal «Dr. Simoes Pereira», 
Drs. Frederico Lopes e Ant6nio Fragoso, 
Vice-Presidente da F. P. F., que aproveitou 
o momento para fazer entrega ao Nucleo 
Filatelico e Numismatico da medalha de 
prata da Federagao, que 0 Jliri lhe havia 
atribuido. Encerraram os Senhores Vice
-Presidente da CAmara Municipal ii! 0 

Presidente do Conselho de Administra~ao 
da EHSE. 

No dia imediato, segunda-feira, OS ele
mentos do Juri e suas esposas visitaram 
algumas unidades fabris da Organizagao 
Joaquim Fernandes Ferreira SimOes,~ per
correram a Serra da Estrela num passeio 
que a todos encantou. 

A anteceder 0 col6quio, 0 Sr. Capitao 
Lemos da SIlveIra fez uma palestra ver-
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f----.....-..-..-------.....----:· 
A. GAMA REISi 

(MR. CORK) I 
WELCOMES you at I 
CASA DAS I 
CORTIC;AS I 

(Cork House) I 
METROPOLIS I 
(Mrs. Cork's souvenir I 

shop) II 
EXPORTERS 

•• mblr af Partulu.'1 
Cblmblr af Camm.rci RET A I L ERa 
4 - 8 - RUI G. Elcoll PoliticnlCI - 8 -10 

TII.fonl 32 58 58 
Tlllllr.ml.: ISOLANrE8 

L.ISBON PORTUGAL. 
WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK 8PEC III TIES 

I 
I 
I I AMERICllI EXPRESS CREDIT CliOS HONOURED HERE I 

.. ----------":!' 
sando Marcas de Censura da Guerra Civil 
de Espaoha, qUe fez acompanhar de gra
fieos alusivos, a qual foi seguida c{)m 
muito interesse, ate porque tratou urn 
terna pouco divulgado entre n6s. 

No dia 10, houve uma visita guiada a 
que se seguiu urn cba dan~ante. 

Significativa foi a visita guiada, para 
estudantes i! jovens m~nores de 21 anos, 
atento 0 interesse por eles manifestad{), 
tendo ccmparecido urn mimero superior a 
tr~s dezenas. 

Dando-sa a circanstancia de estarem 
presentes membros da Comissao de Peri
tagem da F. P. F., foi aproveitada a oca
siAo para uma reuniiio de trabalho da 
referida Comissiio, 0 que constituiu mais 
urn momento alto da Expusi~ii(), pela dis
tinr;iio conferlda. 

o Juri, constituido pelos Srs. Dr. An
tonio Fragoso (Pr~sidente), Jose Gonzalez 
Garcia, Drs. Frederico Lopes, Alr;ada de 
Paiva e Ant6nio SHv3 Gama, atribuiu as 
seguintcs medalhas: 

Grupo A 
Jolio Saatos Duarte - Hungl'ia - pr3ta; 
Dr. Jose A. Costa Cabral - Espanha -

bronze prateado; 

I 
t 
I 
I 

Padre Ant6nio A. Fonseca - Portugal _ 
bronze prateado; 

Jose M3n;.zel M. Marques - Aniversi
rics de primeiros voos - bronz~; 

Antonio Jorge A. Guerra - Portugal
bronze. 

Grup:J B 
Jose Manuel M. Marques - Escutismo 

- vermeil; 
Eng.o VitGr Manuel M . Marques - De 

numismas a dinhei ro actuul- vc!r
mell; 

Jose A. F'erreira Matias - Desporta. 
sobre neve e gelD - bronze pra
ieado; 

Alberto O. Marques de Castro - Natal 
- bronze prateado; 

Joaquim Jacinto Alves - Veiculos mo
torizados - bronze prateadoj 

D. Maria Isabel F. Matias - Cont~ 
lendas e fAbulas - bronze; 

Padre Ant6nio A. Fonseca - Nossa Se
nhora, MAe de Jesus - bronze; 

:Fernando Gome da Costa - Flores -
bronze. 

TODD 0 CDLECCIONADOR PORTUGUtS DE 
SELOS E DDCUMENTOS DE CORREIO 

AEREO DEVE FILIAR-SE NO 

Clube Filatelico 
cI e Po r t u ga I 

REPRESENTANTE DO NOSSO PAis NA 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aero philateliques 
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELlA " 

MUNDIAL, DEFE~SOIlA DOS 
INTERESSES 

008 AEROFILATELISTAS DE TODAS 
AS LA T ITUDES 

.. ,.....-_--_ .. "..",.., ........ -------~~ 

I 

I 
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Pagina de 

AEROflLATELIA 
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«UJPO - 69» e 9.° Congresso da F. I. S. A. 

Tudo eerto, ao ritmo dos of am ados 
rei6gios sui~os 

Pelo , CAP. F. LEMOS DA SIL VI:IRA ~ 

A Suilla nio e apenas 0 pais oode nio 
ha oem um papel no chio... B urna ver
dadeira potencia fiIatelica, capaz de orga
nizar impecavelmente certames da enver
gadura e da beleza desta .LUPO-69.. Que, 
apresentada nas salas do Museu dos Trans
portes e Comunicaltoes de Lucerna - 0 maior 
e 0 mais moderoo da Europa, no seu ge
nero - num simples fim de semana (26-28 de 
Abril), constituiu (como nio podia deixar 
de constituir) um acontecimento de pri
meira grandeza. 

E eu digo que nio podia deixar de ser 
assim, porque f01 exactamente programada e 
elaborada tendo em vista esse objectivo: co
memorar fulgurantemente 0 50.0 aniversario 
do servillo aeropostal regular naquele pais 

- c acontecer a coisa aerofiIat6lica mais 
notavel do ano e, quill!!, de todos os tempos. 

Apesar de haver confrontos que diflcil
mente se podem estabclccer, mas para nio 
haver duvida~ de que este texto nao cS 
apaixonado nem excessivo, assinalo jli que 
o meu prezado amigo Eng.o Ilia Braunstein 
- que desde ha muito tem estado presente 
em todas as Exposiltoes Internacionais, quer 
F. r. P. quel' P. r. S. A., como membro dos 
Juris - afirmou peremptoriamente: ' ... La 
qualite et la /'arete des collections expos8es 
depassaient toutes celles dela vues, et les 
salles du Musee des Transports et des 
CommunicatiOlls, ou se tenait l'Expositlon, 
ant rarement vu uns tells affluence de 
visiteflrs . .. ' (La Liaison AerophilaMlique, -
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PORTUGAL 

Emissao comemorativa do 50.11 ani
f)~rsdrio da Organitta;do Internacio

nal do Trabalho 

Os selos, cujo desenho e da autol'ia, do 
pintor Joao Abel Manta, t~m as dimensoes 
de 32,2 X 34,5 mm, compreendendo a serri
lha, com 0 denteado 13,5. 

POR T UGAL 

(Reprodu~ao autorizada pelos C. T. T.) 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados, em off-set, pel a Casa da Moeda. 

o plano de emissao e 0 seguinte: 

1 $00 tiragem de 9000000 em folhas de 
100 selos 

3$50 tiragem de 1500000 em folhas de 
100 selos. 

4$30 tiragem de 1500000 em follias de 
100 selos 

o 1.0 dia de cireula~ao da nova emissao 
loi a 28 de Maio passado. 

Emissao comemorativa do 11 Cente
ndrio da Funda;do de S. Diego 

(California) 

o selo foi desenhado pelo Arquitecto 
Jose Pedro Roque, aproveitando, como mo
tivo, a estatua do escultor Alvaro de Br6e, 
oferecida pela comunidade Luso-Americana 
da California a cidade de S. Diego, onde 
se encontra erecta. 

(Reprodufilo autorizada pelos CTT) 

T~m as dimensoe de 29 X 40 mm, com
preendendo a serrilha, com 0 denteado 12. 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados, em off-set, pela Cas a da Moeda. 

o plano de emissao 6 0 seguinte : 

1$00 tiragem de 9 000 000 em folhas 
de 100 selos; 

2$50 tiragem de 1 000 000 em folhas 
de 100 selos; 

6$50 tiragem de 500 000 em folhas de 
100 selos. 

Foi marcada a data de 16 de Julho de 
1969 para 0 1.0 dia de circulac;ao da nova 
emissao. 

) 
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Pr;me;ra Exposi~ao F;lafelica 
no Guine Portuguesa 

Por 

HENRIQUE PINTO REMA I 
Organizada pelo~ Sel'Vl'<OS Postais da 

Guine, decorreu de 22 a 30 de Marc;o 
findo a Primeira Exposic;ao Filat6lica na 
Guine Portuguesa. 0 vasto salao de con
ferencias do Museu da Guine, em Bissau, 
.colheu 0 melhor possivel os trabalhos dos 
13 expositores. Foram eles: 

4 - Ant6nio Oliveira Nunes Agueda, 
com selos de Portugal e Ultramar, Espanba. 
Rainha Isabel II e Comunidade BritAnica. 

5 - Cassio Pompeia Viegas, com meios 
loeomotores e eeonomia e FDC. 

6 - Joao Mariano Lopes Pereira, com 
selos de Portugal e Espanha, em 4 quadros. 

o Gor"rnador da Provincia da Gu;ni na inaugurartfo 
da ExPos'rilo Filatilica 

1 - Servic;os de Valol'es Postais do Mi
Disterio do Ultramar, com selos do Ultra
mar, em 12 quadros. 

2 - Servic;os dos C. T. T. da Guine, 
com selos estrangeiros agrupados pOl' sete 
tem~hicas, em 34 quadros. 

3 - Alberto Palma Pereira Viseu, com 
ae10s de Portugal e Ultramar, num quadro. 

7 - D. Leonilde Valsa Lisboa, com FDC 
c blocos, em 3 quadros. 

8 - Maria de Lurdes Figueiredo, com 
Espanha e selos diversos. 

9 - Pedro Tavares Andrade, com selos 
nacionais e estrangeiros e moti vos filatelicos, 
em 5 quadros. -
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10 - Romlsio Faria, com fauna e flores, 
em 6 quadros. 

11 - Manuel Palma, com sobrescritos da 
T. A. P. 

12 - Dr. Carlos Alberto Cardoso RibeU'o, 
com os selos da Guine-Assist!ncia 1968, nas 
diversas fases de provas, numa estante. 

13 - Rev.o Henrique Pinto Rema, com 
amostra de literatura filatelica e aponta
mentos de marcofilia, numa est ante. 

Para abertura do Catalogo-roteiro c
creveu 0 signatario: 

.Na Guine Portuguesa, com 0 seu clima 
extremamente hUmido e extremamente seco, 

nao podem prosperar os coleccionadores do
selos, sobretudo de selos novos com gomL 
Depois, a flora microbian a e urna fauna 
miuda altamente destruidora exigem mil cui
dados para nao se encontrar de urn dia 
para 0 outro qualquer pe~a filatelica rc
duzida a farrapos. 

Apesar disso, julgamos util mostrar ()o 

que ainda e possive! fazer no ramo cia 
filateHa num pais tropical. 

Com esta primeira exposi~ao, que antes. 
e poderia denominar mostra filatcHcs, pre

tende-se abrir urn capitulo novo no desen
volvimento cultural e artlstico da nossa Pro--

-+ Selos clAssicos de valor com a 
sua reprodufWBo fotogrAfica. 

-... Series modernas de todol os 
pslses. 
Novidades. Um suplemento 
com as ultimas emiss6e. mun
dials, todss fotografadu e com 
a Indical;Bo do seu caso, do tema 
a que perteocem. 

-... PAgloa 8~lecta. Grandes pe~as 
claaaicas e moderoas fotografa
das, geralmente na sua cor ori
ginal 

-+ Secl;Bo temAtica. Grande oferta 
de series dos temas mal. cnlec
cionadol, e 5ugest6~s de nova. 
colec~O~s pela imagem. 

-+ Artigos flIatelicos. Um grande sortldo de albuns, clusificado
r~1 e toda a ciane de material fillitelico. 

-+ S~rvi~o de assinatura a novas em1n6es de qualquer pals e 
tema. 

Tado I.to e malto mal. eDeoDtr.r. D •• DO •••• oleri •• qae, eoatr. pedldo, reme
'cmos sra'aUameate. 

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO 

o pagamronto das !lUU comprBII pade efectuli-Io rom moroda do !It'u pr6prio pals 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Fundada em 1915 

A venida GroneraU8simo, 489 I BARCELONA-ESPANHA 
~~~~"""""""'''''''_~ _________ ''''''''rf/IIII/#_pU ........ fI/II/IIIIW~ ........ ~",."..,...,1W ,,.. 

• 

• 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 9 

.. _.""""". ......... ...,."".".",....,.""...",.,.~fI/IIIIIW--...~ ......... fI/IIIIIW""""""" ___ ........ :. 

I A · ~ 

CENTRAL 
DA 

I 

BAIXA 
OPTllIIO 8ERVI~O DB 

pastelaria fina . 
restaurante 
sa lao de cha 

AMBIENTE SELECCIONADO I 
Reconhecida oficialmente ( 

94, R:: ~~~e:::~ t_U_riS;;sboa_2 ,I 

Tete/ones 320280 -3 266 74 
..... ----,.",.,,-......... -----------.,--,!' 

uma pagela, da mesma edi~ao, . Campanha 
de Educa~ao Popular. , em que foi dado 
destaque, ao alto, a Joao de Deus, e ao 
lado do quadro que con tern a legenda, duas 
figuras de vultos proeminentes na educa~ao 
popular. 

Por Joao de Deus, insigne algarvio, 0 

Algarve ficou ligado a filate!ia, por essa 
forma, no ana de 1954. 

A .Sec~ao Filatelica. do Circulo Cultu
ral do Algarve, que iniciou a sua actividade 
em Dezembro do ana findo, editou 0 pri
meiro sobrescrito para assinalar, nao s6 
esse inlcio de actividade, como, tambCm, 
para comemorar 0 XIV Dia do Selo. Nao 
foi en tao possivel fazer-se qualquer carimbo, 
mas e de esperar que 0 tente na primeira 
oportunidade. 

(1) N. da R. - Nao costumando cortar 
nada nos artigos assinados pelos nossos que
ridos colaboradores, nao podemos deixar de 
exarar aqui 0 nosso completo desacordo pOl' 
esta passagem de A. J. Patrocinio. 

SOllCITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios 
coleccionadores que pra
tandem relacionar-sa 
com coleccionadoreB 
portugueses, entre eles: 

RAIMUNDO FERNANDES - Caixa Postal 26 
- Mossoro - Rio Grande do Norte -
Brasil. 

DANILO SIBENIK - Smledniska 21 - Kranj 
- Yugoslavia. 

TOMAH EUGENE - Jaroslavskaja 1 -
Apt.o 10 - Kharkov-1 - Russia. 

ERIDAN V. GOTTSCHALL - Rua Saint Ro
man, 390 - Apt.o 104 - Rio de Janeiro 
- GB - Brasil. ZC37. 

LUIZ NERCI JACOBS - Rua Cel. Jorge 
Frantz, 603 - Banco Nac. do Comer
do S/A - Cerro Largo - RS - Brasil. 

MILTON KUSS - C. P. 713 - Apucarana
Parana - Brasil. 

DR. ARNALDO BERTOLA - C. P. 10586-
ZC6 Sao Paulo - S. P. Brasil. 

lOAO ANTONIO DA SILVA - Vigario Jose 
Inacio, 161 a 171 - Porto Alegre - R. 
G. S. Brasil. 

PAULO ROBERTO ROCHA LOBO - C. P. 42 
- Varginha (Minas Gerais) Brasil. 

SEBASTIAO DE SOUSA - C. P. 114 - Te
resinha - Piaui - Brasil. 

• • • 
Esteb endere~os sao indicados sem com

promisso nem responsabilidade da nossa parte. 
The above addresses are given without 

any obligation or responsibility on our part. 
Ces adresses sont donnes sans engage

ment ni responsabilite de notre part. 

·(--;;~c;-~-;~ZK~--~· 
( Koszallnsklstroet • 
I Kolobrzeg -POLONJA I Del'~io .. ~rles completu novu de 
( Portngal, Angola e MOl;amblqne: ani
I mal I, avt'l', flora e fauna. Don tema
I licu de flora, fllnna, dellportos COl'-

I
, mos, ploturs-, etc., f.I U8SIS, Pol6oia, 

Hungrls, Cshilogo Yvert 6 0 Corr. 
logles, FraD("eS, Portngnes. 

I 
..~-- ~.--...---..... ". 
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a Algarve 
Comelraram os selos do Correio pOl' 

ter inicialmente como motivo a efigie real, 
que Sir Rowlland Hill desenhou para 0 pri
meiro selo adesivo do Mundo, em 1840. 
Figurava naturalmente n Rainha Vit6ria da 
[nglaterra. 

Melhor do que pela realeza, nao podia 
iniciar-se a tematica dos selos, hoje {mica 
forma possivel ao cvmum dos colecciona
do res, uma vez que deixou de ser prati
cavel 0 coleccioni~mo classico de todos os 
selos (1). 

Portugal viria a adoptar 0 selo adesivo 
em 1853, como con~equencia da reforma dos 
servirros postais feita em 1852, seguindo-se 
na confecrrao dos selv~ 0 figurin~ ingles, 
onde se deslocara Francisco de Borja Freire, 
o desenhador e gravador do primeiro selo 
portugues. 

Consequentemente, 0 selo tinha como 
motivo 0 busto da Rainha D. Maria II, 
que entao reinava, cm relevo, figurando em 
selos de quatro valores. 

Por sua morte, os selos pa~saram a 
ter a efigie de D. Pedro V, tambem com 
o busto impresso em relevo, modalidade 
que se utilizaria ainda nos do principio do 
reinado de D. Luis I. 

A necessidade de consideraveis quantida
des que nao era facil obter pelo sistema 
de impressao em uso, e aproveitando 0 

avanrro tecnico registado noutros paises, os 
selos passaram a ser tipografados a partir 
de 1876, ana em que, pela primeira vez, 
os nossos selos deixaram de ter, para os 
de "21/2 rcis a efigie real como motivo, 
'sendo 0 respectivv drculo central ocupado 
:pelo valor em algarismos. Na emissao de 
1882, tambem no selo de dois reis, 0 alga
rismo 2 ocupava 0 lugar central. 

No reinado de D. Carlos I, emitiu-se a 
primeira serie comemorativa, a do 5.0 Cen
{emu-io do nascimento do Infante D. Henri
que, e ai figura, pela prime ira vez, por 
SAGRES, no selo de 150 reis, 0 Algarve na 
tem:hica filatelica. 

Em 1927, na 2.a emissao comemorativa 
da Independencia de Portugal, 0 Algarve 
volta a estar em foco pel a figuva de Brites 
de Almeida, natural de Faro, a celebre .Pa
deira de Aljubarrota. , motivo do selo de 
-40 centavos. 

Em 1940, na emissao da 1.n serie .Cos-

na Filafelia 
Por 

A. J. PATROcfNIO 

tumes portugueses. - e . nunca descobrimos 
porque se the chamou assim - 0 Algarve 
esta presente num selo com 0 bioeo das 
mulheres de Olhao, em grande plano, por 
sobre minuscula amostra das arroteias. 

Em 1946, na emi~sao dos Castelos de 
Portugal, foi escolhido para motivo do selo 
de $10 0 vetusto Castelo de Silves, e na 
2." serie, 0 selo de 1575 apresenta como 
motivo a . montanheira algarvia., com 0 

tipico lenrro e chapeu oa eaberra. 
Ate nos admiramos como sucedeu esta 

aparirrao do Algarve, por cinco vezes, nos 
selos de Portugal! Aconteceu talvez pelo 
acaso das eireunstancias. 

Ha agora que relatar ainda outra aeti
vidade filatelica tambem, porque est:\ assim 
convencionado, que sao os carimbos come
morativos. Neste caso, ja a vontade dos ho
mens se encaminhou decididamente pa,-a que 
o Algarve se fizesse representar nesse campo. 

Sucedeu pela primeira vez haver um 
earimbo comemorativo em Faro, por oca
siao do Campeonato Nacional de .Moth-, 
a segunda, por ocasiao do outro V Cente
nario do Infante D. Henrique, 0 da sua 
morte, celebrado entre outras formas com 0 

desfile naval em Sagres. 
Ha ainda uma representa~ao honrosa 

para 0 Algarve, que nao deixaremos de 
referir. Por amavel oferta do meu amigo 
Vitor de Sa Coelho, e com vista a enri
quecer uma eolecrrao «Joaodedeusiana. que 
o Prot. Jose Ant6nio Pinheiro e Rosa quer 
instalar na Bibliotcca Municipal de Faro, 
de que e ilustre e incansavel Director, 
para com ela pres tar homenagem aD Pa
trono insigne daquela Biblioteca, 0 grande 
Poet a, pedagogo e educador Joao de Deus. 

Tendo confiado a Sa Coelho que oferc
cera a Colee,<ao da BibIioteea 0 sobrescrito 
da Edirrao Sa Oliveira, que ele me havia 
ofertado, e em que escolheram como motivo 
para ilustrar 0 sobrescrito, 0 retrato de Joao 
de Deus - salvou-se assim 0 que poderia ser 
uma afronta ao autor da Cartilha Maternal, 
pois os selos nem sequer reproduziram 0 

classico a, e, i, 0, u - veio a oferta de 
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vincia. Na verdade, coleccionar selos pos
tais apura a sensibilidade e 0 born gosto, 
enriquece 0 esplrito com os multiplos co
nhecimentos que despertam os desenhos colo
ridos dos pequenos rectangulos, estreita ami
zade e ate aproxima os povos. 0 ideal 
do Bern, 0 ideal da Verdade e 0 ideal da 
Beleza, nao devem dissociar-se do autentico 
e consciellcioso coleccionador. 

Mostrando algumas perras filatelicas que: 
possam despertar 0 interesse no publico que 
porventura as vier contemplar, reagim05 
assim a apatia em que Bissau tern vivido 
no campo filatelico. E deixamos aberta 
desde ja a possibilidade de continua,.ao de: 
realizarroes neste genero •. 

A Exposirrao estava patente ao publico, 
todos os dias, desde as 21 as 23 hOn15 

o Pad,., H,miqu, Pinto R,ma na cConv,rsa Filatilica., 
no Mus.u da Guinl, 1m Bissau 

o coleccionismo sup.oe urn espirito jo
vern. E se nao sao mUlto jovens oa idade 
os promotores e os expositores da presente 
mostra filatelica de Bissau, pretende-se, 00 

entanto, apontar a juventude da nossa terra 
o valor formativo do passatempo. 

Nos diversos aspectos em que pode ser 
encarada, a filateHa est a ao alcanee de todas 
as bolsas. Efectivamente s6 gente endi
nheirada po de ter pretensoes de eoleccionar 
«cIassicos.. Enveredando mesmo pela .fi
latelia classica., apenas com muito boas 
relarroes e algum dinheiro conseguira 0 prin
cipiante valorizar-se depressa. Com a .fila
telia construtiva. ou .tematica- ja sueede 
eoisa difereote: 0 estudo, 0 trabalho, a 
paci~ncia e 0 born gosto na organizarrao 
dum tern a acessivel substituem, em boa parte, 
as perras filatelicas rarns (e caras), ambi
cionadas justamente pelos demais colecdo
nadores. 

e registou grande aflueneia ae eunosoa. 
pois os Servirros dos C. T. T. da Guine, 
encarregados da montagem, tudo fizeram 
para obter urn vistoso eertame. B CODSO

guiram-no. 
Na noite de 30 de Marlro, no encerra

mento da Exposirrao, 0 signatario, em 
«conversa filatclica. de tres quartos de 
hora, apresentou diversos aspectos da nI. 
telia, tendo sido escutado com bastante into
resse pelos presentes, inclusive pelos Dio 
filatelistas. Seguiu-~e a distribuirrao de di
plomas de participarrao e de medalhas come
morativas do acontecimento. 

Ao acto inaugural e ao encerramento 
dignou-se presidir Sua Ex.- 0 GovernadOl' 
da Provincia, General Ant6nio Sebastiao Ri
beiro de Spinola, e estiveram presentes 0 

Secretario Geral, Tenente-Coronel Pedro Cal'
doso, Prefeito Apost6lieo e outras ..:autori
dades. 
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Federa~ao P ortuguesa de Filatelia 
NOTICIARIO N.o 4 

Um do·cumento oltamente esclarecedor 

Exposic;CJo Filatelica Internacional «Lisboa. 70» 

COMISSAO 

I 

A Federa~iio Portuguesa de Filatelia, 50-
lic:itou em 21 de Mar,.o de 1968 a Fede
ra~iio Internacional de Filatelia 0 seu patro
clnio e a inclusio no Calendario de 1970, 
para uma Exposi~iio Internacional a rea
war em Portugal. 

No Congresso da FIP de Praga, em 
4 de Julho do mesmo ano, foi concedido . 
o patrocinio solicitado e dado acordo para 
a realiza~iio no ana de 1970. 

Destas decisoes foi dado conhecimento 
1 Federa~ao Portuguesa de Filatelia por 
oflcio de 17 de Julho. 

II 

A doenrra do Professor Doutor Carlos 
Trinciio, ao tempo Presidente da Federarriio 
Portuguesa, determinou 0 protelamento su
cessivo dos trabalhos a empreender pela 
Federa~ao com vista a organizar a Expo
sirrao. 

o Professor Carlos Trindo faleceu em 
8 de Setembro de 1968, e em 16 de Outu
bro, a Direc~ao da Federarrao na sua reu
niiio dessa data decidiu escolher Lisboa para 
realizar 0 certame e denomina-Io de LIS
BOA-70. Estabeleceram-se os primeiros con
taetos internaeionais (nomea,.ao de Comis
sarios). 

III 

Por forrra da morte do Professor Carlos 
Trincao e do pedido de demissiio apresen
lado por dois membros da Oirecrriio da 

EXECUTIVA 

F. P. F. foi convocado para 27 de Oezembro 
e reuniu 0 Congresso, sendo eleita a actual 
Direc~ao. 

IV 

Logo na primeira reuniao da actual Oi
recrrao da F. P. F. (7 de Janeiro de 1969) 
comerrou est a a ocupar-se dos problema ine
rentes a Exposili=ao, e ja na segunda reuniao 
(13 de Janeiro) foram indicados os pri
meiros nomes de filatelistas a convidar par,1 
Fazel' parte da Comissao Executiva, tendo 
sido em 21 de Janeiro in die ados novos no
mes com 0 mesmo fim. No decorrer de 
Janeiro foram dirigidos os convites. 

Nem todos os filatelistas convidado 
aceitaram fazer parte da Comissao Exe
cutiva. 

V 

Em 31 de Janeiro, reuniu extraol'dinaria
mente a Oirecrrao da Federarrao agregando 
a si as entidades convidadas para fazerem 
parte da Comissao Executiva da Exposi!rao. 

Foram os presentes inform ados das pers
pectivas de realizarrao em Lisboa em 1970 e 
da concessao de um subsidio de 2 500 con
tos por parte da Administrarrao Geral dos 
C. T. T. 

Estabeleceu - se controversia acerca da 
possibilidade de organizar a exposirriio no 
prazo que ia medear ate a data previs ta 
para a sua realizarrao (Verao de 1970, antes 
da Exposi!rao de Londres) e da suficiancia 
da verba disponivel em face dos encargos 
determinados pelo certame ao nivel inter-

, 

• 

, 
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16) Carimbo oval ado .Idanha a Nova», 
1866, carimbo de barras sem selo, e outro, 
semi-datado, de Lisboa. 

17) Carimbo que parece .Rio de Ja
neiro», a preto, taxa .40, sem outra indi
ca~io alem da data de 1811. 

18) Carimbo muito raro de .Segw·a/ 
{Viana/do Minho», a vermelho, taxa 90, ca
rimbo a vermelho, datado de 1830. 

19) Bela pe~a; sobrescrito, com seis se
los de D. Luis, taxa mista, e carimbos cir
culares, datados .Correio/Funcha!., quatro. 

20) Prefilatelico .Madeira., taxa manus
crita 40, Abril de 1831. 

21) .Vila Verde», ovalado, de bcleza 
verdadeiramente excepcional, taxa manus
crita 150, e carimbos, de barras sobre selo, 
de Lisboa e 40 Rio de Janeiro. 

22) Prefilatelico .Golegan., 1851, com 
outro datado de Lisboa, azul. 

23) Prefilate1ico .Louza-, no verso selo 
de D. Luis de perfil, com carimbo 96, e 
datado do Porto. 

24) .Anadia», oval ado, carimbo sobre 
selo, e outro datado do Porto, 1866. 

25) .Arcos-, selo com carimbo 22, e 
Porto datado, 1865. 

26) Evidentemente que temos de fe
char com 0 ultimo. E este e para n6s 
totalmente desconhecido: .Chacim., ovalado, 
1856. Haveni urn mestre, como 0 eminente 
Dr. Ant6nio Fragoso, que queira ter a bon
dade de, pOl' qualquer via, nos elucidar? 

A. 1. de V. C. 

N. do A . - Nao tinhamos catalogo a 
mio, quando escrevemos esta nota final . 
o problema e Mcil, e numa pr6xima cr6-
nica 0 elucidaremos. 

Via gem ao JAPA.O, HONG KONG 
MACAU. MANILA, BANGKOK, 

TEHERA.O, BEIRUTE, etc. 

4 A 27 DE AGOSTO 

38-500$00 
incJuindo: Transportes de avilo 

de: Llsbua a Lisboa; AI(\jamento 
em quartos com banho e pe
queno almo90 em hot6is de pri
melra ordem; Vlsitas e excur
~04S, etc.; alguns lugares dis
pOI.ive:ls. 

Program as, ;nforma~6es 
e ;nscr;~6es 

AGE:NCIAS
I 

Wagons lits / Cook I 
1m: I 

I LISBOA - Av. da Liberdade, I 
I 103 - TcI~f. 361521 -361541. I I HOTEL RITZ - Rua R .... drigo I 

I
II da FOI,sI:ca, 86 - Tdd. 68 632. I 

PORTO - Rua Dr. Magalhaes , 

Baslo-, 12 II 

I COlMBRA - Edificio do Tu-_
.... ,I rismu, Largo da Ponagem. .1------------------, 

- I' S E LOS DE PORTUGAL, UL. I I ESTORIL - Arcadas do Par- 'I 
TkAMAR E Il.::.TRAN. que 

I
I GEIkO, CLASSICUS, . 

SEJ(IE~, E"IC. FUNCHAL A A' I para COMPRA' OU VENDA I I-V' rnaga, 44· 

I Con suite 0 coso LU AN DA - A venida Marginal I, 
I H. SANTOS VIEGAS I Paulu DlaS de Novais. 
I I 
I R.1.od.D.z.mbro45-3.0 LlSBOA II LOURE~<;O MARQUES - I, 
I T.I.lo n. 35852 I Av. \lll R- uhhca,49· 
~I----""'--- .. :~ ~".".".,."",.."."..".",.."",,------~-~,. 
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cidades, cada qual com seus en cantos, seus 
pergaminhos e suas possibilidades. 

Mas uma afirmaryao podemos deixar 
aqui: a de que, qualquer que seja a esco
lhida para realizar a Exposiryao Filatelica 
Internacional de 1970, Aveiro ou Porto, con-

tara, incondidonal e entusiasticamente, com 
a colaboraryao do Clube Filatelico de Por
tugal, do seu presidente, da sua revh ta e 
desta secryao do Diario de Lisboa. 

A. J. de V. c. 

Cartas com carimbos prelilatelicos 
Claro que nao fie ad mal repetir aqui 

que consideramos dos mais interessantes e 
requintados 0 coleccionismo das cartas pre
filatelicas, ou, mais rigorosamente, das cartas 
com ca,·imbos prefilatelicos. 

Estes earimbos, hoje ja muito raros, 
pelo menos alguns, usaram-se antes dos 
primeiros selos, de 1853, D. Maria, e mesmo 
posteriormente, ate a eonfecryao de novos 
carimbos. 

]a aqui escrevemos isto, talvez mais do 
que uma vez, e se hoje voltamos ao assunto, 
e porque acabamos de adquidr urn lote bas
tante invulgar. Eviclentemente que ja pos
suiamos a maior parte deles, mas nao com
pletamente montados, pelo que, escolhendo 
num lote relativamente grande, tivemos a 
preocuparyao de retirar os mais perfeitos, e 
que sao os seguintes: 

.: .................. ........",.~~~-:a. 

I EmusolS Glo~"! !' !ss;stencia I 
e Difesa 

I Dafell - Cruz Granda - V' 
1.0, 1100, lilOO c tOloO 

Dafala --1968 

I 130. 1100. _100. _130. 3100, 

I.IUO e 30100. 
I 

.alflO. ;01410. "1100, UIIOO, ao., 

I AlllltAnela · Impresslio local 
I 1 3 0, •• 0, ••• 0, illOO c 10600 

AllbtAnela -1968 
1.9, 1600. -600, -lliO, lilOO e .0600 

AlIlstAnela -1968 - BIDeD 
AlllsUlnela -1968 - Sobreeargal 

a:.o Ifl _600 c 1600 .. , _"00 

A venda ns A. G. U enos comerciantes 
fllatelicos 

IQrormn~ii("., 

• · ... H •• O ....... <:"ROOIilO R.BEIRO 

I Pra~. R. lnha Sanla, 5·· .° Fr. 
Tal. 79" 8. - Lbboa-5 

q................. ...-......... ............,..IJIIIIIIIIIW~ ........ ~ ........ IP 

1) Prefilatelico de .Ponte de Lima', ca
rimbo de barras sobre selo de D. Luis, ca
rimbo datado de Porto. 

2) Prefilatelico circular de .Ponte da 
Barca., . carimbo sobre selo, carimbo datado 
do Pono. 

3) Carimbo raro .Entrou tarde., e ca
rimbos datados de Porto e Braga. 

4) Carimbo numerado 1 sobre selo de 
100 rs. de D. Pedro, outros datados de Lis
boa, Badajoz, etc. Carimbo a vermelho, 
que nunea tfnhamos vis to. .Corretta., que 
deve ser italiano. 

5) Prefilatelico de .Alcobarra., taxa 25 
de carimbo, c carimbo datado de Lisboa. 

6) Carimbo prefilatelico que nunca ti
nhamos visto, .Carvalhos., ovalado, e ca
rimbo datado de Lisboa. 

7) Cadmbo raro do .Cartaxo., ovalado, 
e outro datado, azul, de Lisboa. 0 pd
meiro parece-nos de 1832. 

8) Carimbo tambem raro de .Torres 
Novas., a vermelho e sem cercadura. Ne
nhuma data. 

9) Carimbo mais vulgar, mas muito 
belo, de .Guimaraens., a preto e sem cer
cadura, 1828. 

10) Muito bela de .PenafieI., a ver
melho vivo, taxa 40, Marryo de 1831. 

11) .Mangualde., a preto, taxa 60, 
mesma data do anterior. 

12) .Mangualde., esverdeado, taxa 35, 
Junho de 1840, e carimbo de Lisboa, da
tado e a azul. 

13) 0 conhecido .Lixa., mas muito 
belo, ovalado e a preto, taxa de 20, Ou
tubro de 1836. 

14) Urn .Coimbra. ovalado a preto, 
vulgar, mas muito pedeito, de 1844 . 

15) Prefilatelico de .Castro Marim. , 
selo com carimbo de barras, e earimbos 
datados de Lisboa e Faro, 1877. 

• 

BOLETIM DO ' CLUBE FILA'ttLICO DE PORTUGAL 23 

nacional compativel com a projecryao e cli
gnidacle desejadas para 0 mesmo. 

Considerando-se que a nao se realizar 
a Exposiryao em 1970, a primeira data entao 
disponivel a seguir seria 1973, e que urn 
adiamento teria necessariamente repercussoes 
financeiras imprevistas, foi resol vido sub
meter a votaryao as duas datas alternativas. 

Pronunciaram-se por 1970, dez dos pre
sentes, e por 1973, oito. Em face dos 
resultados da votarrao, decidiu-se a conti
nuaryao das diligencias preparat6rias da Ex
posi,.ao, ficando nomeada a Comissao Exe
cutiva e constituidos grupos de trabalho. 

VI 

Em 20 de Fevereiro e 11 de Marrro, 
efeetuaram-se reunioes da Comissao Exe
cut iva on de foram designados 0 Presidente, 
Viee-Presidentes, Seeretario e Membros das 
Comissqes e em que foram presentes 0, 

orryamentos das despesa~ a efeetuar. 
o montante total das despesas foi orrrado 

em 3 897 contos. 0 orryamento foi ela
borado com base em dados eoncretos reeo
Ihidos em outros certames do mesmo tipo, 
nos ultimos nove anos, e por acryao c!irceta 
dos membros das diversas Comissoes, no~ 
~ectores que Ihes estavam atribuidos. 
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VII 

Verificando-~c que a vel'ba de 3897 con
tos era superior ao montante que os C. T . 1', 
puseram it ~i~posi~iio para organiza~'io do 
certame, decldlU-se cxpor aquela entidade 0 

problema e pedil' aumento de subsidio, 
Ficou assentc, no caso de nao frutificar 

essa diligencia, pedil' urn subsidio com ple
mentar no Minhterio do l Tltramar, dado que 
em 1970 se comemora 0 1.0 Centenario 
dos Selos POl'tugueses para a~ Provincia~ 
de Angola e S, Tome. 

VIII 

Conhecida a impossibilidade de a umento 
de verba par parte dos G. T. T., c nao 
haven do desta entidaclc qualquer 6bice em 
contactar com 0 Ministerio do Ultramar 
pediu-~e audiencin ao Senhol' Subsecret:iri~ 
do Estado da Administra<;ao Ultramarina, 
que recebeu alguns membros da Gomi~sao 
Executiva em 2 de Abril. 

Exposto 0 absunto, foi mandada elaborar 
uma expo~i<;ao concretizando 0 nosso pediclo 
a qual fOI entl'eguc em 10 do mesmo meso 

IX 

Depois desta data efectuaram-se os con
tactos possi veis no sentido de se conhecer 
a decisao au os prop6sitos do Ministerio 
do Vltramar em rela~ao ao nosso pedido; 
ate a presente data a ~itua~ao nao ,'egistou 
qualquer evolu<;ao, 

X 

Perante 0 decorrer do tempo e a igno
rancia da possibilidade de concessao do sub
sidio por parte do Ministerio do Ultramar, 
alguns elementos da Comissao Executiva 
avi taram-se de novo, em 26-5-969 corn 0 
I -
.I: -......-.................,..----...... I11III ....... ,..,...... .......................................................... 1. 

Selos de Portugal e Ultramar, Es
trapgeirus. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material fllstelieo 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R MARIA ANDRADE, 55-relef. 834108 

I LlSBOA (PORTUGAL) 

I 
I 

............. ~... .......-- .................................................. .........,~:, 

TUDD PARA FILATELIA 

COMPRA - VENDE 

LISBOA 

Oil'ectol' do~ Scr\' i~os Indu~triah dos c. T. T, 
a quem expuseram a ~itua~ao. Dado que 
o subsidiQ j:i concedido era muito vultuo~o, 
nao sc viu \' iabilidade na sua amplia~iio, 

XI 

Em face do expobto, a Comissao Exe
cutiva, que entcnde nao poder suportar pes
oalm~nte a, deficit respectivo, que pode 

ser atnda mawr que 0 or~amento, entende, 
par unanimidade, desistir de organizar a 
.LISBOA - 70. nesse ano, dando do facto 
conhecimento a Administra~ao Gera! dos 
C. T. T. e ao Ministerio do Ultramar, sa
lientando, no entanto, 0 ubsidio nora vel 
que seria concedido pel a prime ira daquela~ 
duas entidadcs. 

XII 

Em face do exposto anteriormente, con
sidera-se dissolvida a Comissao Executiva 
da Exposi~ao .LISBOA-70., 

Lisboa, 2 de Junho de 1969, 

a) Dr. Marc;al Correia Nunes - Presi
dente 

Cap. F. Lemos da Silveira - Vice
-Presidente 

Cap. Joaquirn Leote - Vice-Presi. 
dente 

Dr. A. Silva Garna - Secrerario 
Cor. F. Cardoso Salgado 
Cor. Adriano Sa1ltos Macedo 
Dr. Frederico Lopes 
Werner Ell 
Dr. AlIt61lio de Almeida Figueiredo 
Dr. An/bal Alc;ada de Paiva 
Arq. ]OS8 Bastos 
Dr. A, ]. de Vasconcelos Carvalho 
Frederico VUmli 
Bng.o M. Marques Gomes. 

• 

• 

• 

• 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

2 CRONICAS DO 

l)itirio 6~ t iGboti 
Alinal, nao havera a Internacional 

« Lisboa-70» 

A nossa cr6nlca anterior 
Niio ignoram quantos nos conhecem que 

n6~ sabemos urn minimo de portugues, com 
urn minimo de gramatica, e ate, passe a 
rima, com urn minimo de matematica, , . 

Ora, na nos sa cr6nica de domingo pa~
~ado, depois de escrevermos que «nao pode
mos deixar de fazer comentarios, que sao 
lamenta~oes., le-se: .f; a primeira, etc .•. 
E, logo a seguir: .E 6 a terceira, etc.'. 
N6s ainda pensamos recorrer ao mestre mais 
aito, mas entendemos nao dever roubar-Ihe 
nenhum dos seus preciosos segundos, com 
um problema de instru~ao pdmaria: contar 
ate tres, ainda n6s sabemos, 

Um novo subsrdlo dos C. T. T. 
B agora, na sequencia da nao reaIiza<;ao, 

lamentabiHssima, da Internacional Lisboa-70, 
que noticiamos e critidmos em primeira mao 
- resta-nos tomar publico, tarnbem em , pri
meira mao, que a Admini~tra~ao - Geral 
dos C. T, T. acaba de conceder verba muito 

.-.,:~"""",..",."""~-.,."".,,,..,..,.,. ....... ~ :i .... 

i S ELOS NOVO S E U SAOOS I 
I Portugal (continente e Ultramar) e todos I 
I os pais es estrangeiros I 
I
I Grandes colec~oes acabadas de fraccionar 

Atende todas J.fancolistas 

I Jooo luis de Met/eiros I I no Clube FilatHlco de porlugal • .l 
".!=~,---------------... -

impo~tante para a confec<;ao de quadros que 
permlta uma cobertura das exposi~oes fila
tclicas de todo 0 Continente. 

Nao tendo confirma<;ao oHcial desta no
dcia, temo-Ia como verdadeira, pela alta indi
vidualidade que no-I a transmitiu, motivo pelo 
qua! nao queremos deixar de aqui expressar 
\'ivos agradecimentos aos C. T. T., ao 
Sr. Correio - Mor e ao director dos res
pectivos servi~os industriais, por mais esta 
inteligente colabora~ao a FilateIia portu
guesa, que, sendo do maior interesse de 
todos n6s, filatelistas, 0 e, tam bern, da
queles C. T, T. 

Porto ou Avelro 
Depois daquela lamentavel desistencia de 

Lisboa, em realizar a Internacional de 1970, 
nao espanta que as cidades de Aveiro e 
Porto tenham apresentado as suas candida
turas para a realiza~ao de tal exposi~iio . 

Porto tern urn escol de eminentes fila
teIistas, como 0 Dr. Antonio Fragoso, 0 

Coronel Alexandre Guedes de Magalhaes e 
Correia, Junior, dos maio res do nosso Pais, 
e tem urn jovem filatelista. 0 Dr. Paulo Sa 
Machado, apaixonado e dimimico, ja com 
experiencia suficiente, em Coimbra e no 
Porto, para levar a born fim realiza~ao de 
tamanha responsabiIidade, 

Avciro, com grandes filatelistas, como, 
por exemplo, Jose Morais Galado e 0 En
genheiro Paulo Seabra, possui uma excelente 
equipa, que com assinalado exiro realizou a 
Exposi~ao Tematica Naciona! e 0 Congresso 
Pilatclico daqucla cidade. 

Felizmente que nao esta na nossa com
p~tencia a op~ao entre uma ou outra destas -
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28-IV-37, obliteraram os 8 selos postais 
e a carta estava pronta a seguir. 

No canto inferior esquerdo, porem, 
foi-lhe aposto ~ primeiro dos carimbos 
especiais comemorativos do voo inaugural: 
urn grande carimbo, de 51 X 46 mm, a tinta 
roxa, representando urn "Yankee Clipper:. 
a sobrevoar tres torres de pagodes chi
neses. 

A esquerda, verticalmente, tern ele 
as iniciais PAA 01, horlzontalmente, e de 
cima para baixo, PRIMEIRO VOO/COR
REIO/Trans-Pacific/MACAU-U. S. A. 

No verso, foi -lhe ainda aposto urn 
outro carimbo, circular, de tinta roxa, 
onde se Ie Primeiro Vaa, First FLight, 
cercando urn bonito desenho do hidro
-avHla gigante. 

Mais outro carimbo, no anverso, a 
tinta roxa tambem, the foi aposto em 
Manila: numa coroa circular (circi.mferen
cia maior com 35 mm, menor com 25 mm 
de diiimetro) os dizeres: FIRST FLIGHT 
VIA P. A. A./FROM MACAU TO S . FRAN
CISCO. 

No interior da clrcunferencia menor, 
urn avi1io Yankee Clipper, e as palavras 
«Received Manila 1937». 

Ainda no reverso, tern marca-de-dia 
de April 29, 1937, de Manila ; urn carimbo 
de barras onde se Ie "Protect Home 
Industry/Buy Philippine/Made Products» e, 
finalmente, marca-de-dia de Lisboa-Cen
tral, 3.n SeC!;aO, com data de 29 de Maio 
de 1937. 

Estes «cachets,. da S. 1. C. (2.0 , 3.0 

e 5.0 ) - as unicos q:.l~ possuimos - assim 
como 0 1.0 e 0 4.0 , que nunca vimos, 
e quaisquer outros eventualmente emi
tidos pela S. 1. C. de Macau, sao, por
tanto, os precursores dos sobrescritos es
peciais editados no Mundo Portugues, an
tecipando-se de mais de uma dezena de 
anos a outras edi!;oes regulares, feitas 
com fins filatelicos. 

Aqueles nossos tres cachets foram 
delicadamente abertos pzlo tapa e eram 
filatelistas ilustres os seus destinatarios, 
meus grandes amigos, infelizmente ja fa
lecidos, mas deles guardo a mais grata 
das reccrda!;oes, e do seu feliz convlvlo, 
num tempe que nao volta mais. 

MANUEL DE COIMBRA. 

II II Exposi~ao Filafelica Provincial das Beiras 
e VI de Arganil II 

A .II Exposio;:iio Filatelica Provincial 
das Beiras e VI de Arganil., da iniciativa 
e organizao;:iio da Cas a do Concelho de 
Arganil, e com 0 alto patrocinio da Exce
lentissima Administrao;:iio dos C. T. T. e do 
Clube Filatelico de Portugal, ted lugar em 
Arganil de 6 a 9 de Setembro de 1969. 

Poderiio concorrer quaisquer colecciona
dores, avano;:ados, medios ou simples prin
cipiantes, naturais ou residentes nas antigas 
Beira Litoral, Beira Alta e Beira Baixa. 

As inscrio;:qes devem ser pedidas em 
carta vulgar, pelo correio, a organizadora, 
Casa do Concelho de Arganil, Av. Almirante 
Reis, numero 2-1.0-Drt.0 - Lisboa-1, ou Clube 
Filatelico de Portugal, Av. Almirante Reis, 
n.O 70-S.0-Drt.0 - Lisboa-1, devendo os de
mandantes descrever com 0 pos ivel dctalhe 
a sua participao;:iio, e declarar que aceitam 
as condio;:oes deste Regulamento. Sendo 

omissos nesta declara<riio, subcntende-se acei
tarem tais condi<r0es. 

As inscri<r0e<, encerrar-~e -iio em 21 de 
Agosto de 1969. 

1------------=; 
, F. Castel-Branco & Filho " 
I' LIMITADA 

Apartado n.o 44 Telafons 22020 I 
I VIANA DO CASTELO I I G':,,~:;:;~Ud~":, ':;1:i:::~!'::.t;:~dO I, 
I e Ultra mar 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Compro e vendo selos de Portugal e 

Ultramar. Novas e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando Silva - Telef. 56994 - Santo Ilde
fonso, 444 - Porto. 

ANTONIO DE ARAOJO OGANDO-
C. P. 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca 
e compra selos dos temas: BARCOS. RE
LIGJAO, PINTURA, MALARIA e ESCU
TISMO. Somente selos NOVOS, e FDC 
dos mesmos temas. Da selos de ANGOLA, 
isolados e em series, NOVOS. 

Desire timbres-poste non obliteres d' An
gola series completes avant an nee 1952. 
Offre Tchecoslovaquie timbres-poste, feuil 
let~, enveloppes 1.er jour. Base YVERT ou 
~e1on arrangement. 

Oldrich Polak, Z:i1esna X/ 3039, Got
twaldov I, CSSR. 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
dodo post-invasao (1962), com selos in
wanos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indian os oblilerados com mDr
cas portuguesas. Compro qualquer quan
tidade, ou troco por material a escolha 
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.0 -EF - LISBOA (5). 

Isabel Portillo - Perez Galdos, 5 p. 26 
Valencia 7. Espanha. Deseja trocar selos 
de Portugal c Univer~ais. Selo por selo ou 
quantidades 50/100 de cada. Postais. Cor
respondencia em frances, ingles e espanhol. 
Compreende 0 portugues. Niio envia pri
meiro. 

CA T ALOGOS 1970 - Aceitamos inscri
)oes pal·a todos, nacionais e estrangeirp~ . 
CATALOGO YVERT 1970, sera distribuido 
ao mesmo tempo que em Frano;:a, pelos edi
£ores. Ofertas especiai~ para aquisi<riio deste 
cat:Hogo, por preo;:o muito abaixo do seu 
custo! Solicite inscrio;:iio. SERGIO \'{T. DE 
SOUSA SIMOES - C. DA RAINHA. 

ENSAIOS, PROVAS, provas de luxe e 
de artistas, FDC, postais maximos, etc., 
Portugal e varios temas, troco, com pro e 
vendo. Novidades de Espanha a 540 a pe
seta. - Felix da Costa I1ha - Bairro n.O 2 
- A1coentre. 

Deseo sellos Angola series comp[eta~, 
nuevos, antes de ano 1952. Ofrezco Che
coslovaquia sellos, hojitas, sobres primer dia. 
Base YVERT ou segun de acuerdo. 01-
drich Polak, Zale~na X/ 3039, Gotrwaldov 1, 
Checoslovaquia. 

PARA OS RETARDATARIOS - Sepa
rata Portugal/Ultramar do Catalogo de In
tciros Aeropostais, de Frano;:ois Godinas -
Poucos exemplares disponiveis, s6 os primci
ros pedidos poderiio ser atendidos - Preo;:o, 
50$00 - Didja-se imediatamente a .Seco;:iio 
Aerofilatelica. do Clube Fialtelico de Portu
gal, Apartado 2869, LISBOA. 

Apenas BOAS SERIES ESTRANGEIRAS. 
e principal mente tematicas de desportos e 
olimpiadas, incluindo Grecia. Encontrara em 
BOLETIM FILATELICO - 13. Peo;:a-o para 
Sergio Simoes, Calda da Rainha. Gratuito. 

CART AS ANTIGAS, com ou sem selo, 
com pro, pagando bem. Paulo Sa Machado, 
Rua do Sol, 162 - PORTO. 

Collectionneur roumain, cherche echange 
pour la periode 1960-1968. Negoescu loan 
- Deva - Gosdu, B1 FS, SC. III, AP. 53 
-Romenia. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos au usados. Tambem vendo. SILVA 
I'ERE1RA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. ·-Dn.o, 
relef. 784816 - Lisboa-4. 

Want unused Angola stamps in complete 
~et~, issued before yent· 1952. Offer Cze
choslovakia stamps, sheets and FDCs. Ba~l' 
YVER T or by arrangement. Oldrich Polak. 
Zalesna x /3039, Gottwaldov I, Czechos
lovakia. 

SELOS, compra, vende e troca. AfonS.;) 
C. Silva. Apartado 168 - Covilha - S6cio 
C. F. P. 540. 

SOBRESCRITOS 1.0 DIA DE POR TU
GAL, edio;:iio CTT, com preo;:os especlals. 
BOLETIM FILATELICO-13, em distribuio;:ao 
gratis. Sergio Simoes, Caldas da Rainha. 
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Selos novos e usados. Com pro c vendo. 
Continente e Ultramar. Vendo sobrescrito 
n.O 1 do C. F. P. Recebo oferta de pre~o. 
Tenho quantidades de selos da Suirra e Ale
manha, usados, para troca ou venda. Artur 
Real Bordalo da Silva - Rua da Penha de 
Franrra, 256-2.0 -Esq. - LISBOA - Telefone 
n.O 833878. 

PORTUGAL 1957 em diante. Todas as 
~eries completas novas. Pre)os inacreditavel
mente baixos! BOLETIM FILATeUCO-13. 
E~creva para Sergio Simoes, Caldas da 
Rainha. 

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

ENSAIOS, PROVAS E BRROS DE 
PORTUGAL, pe)as de muito interes~e. En
contrad em BOLETIM FILATeUCO - 13. 
Enviat'-Iho-emos gratis, e com todo 0 pra
zer ! Sergio (:imoes, Caldas da Rainha. 

CanjirOes anUgos e candeeiros e can
deias de aZl'ite, desejo, pagando bern, em 
dlnheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta ~ 
Secretaria, ao n.O 22. 

FOLHINHAS DE NOS S A EDI<::AO, 
COM CAR 1MB 0 S COMEMORATIVOS 
anunciados pelos CTT. Colec)ao desde 0 

numero 2 ao 250. Prelro especial de pro
paganda, esc. 5oo$00! Pe)a amostra gratis. 
SeRGIO SIMOES, CALDAS DA RAINHA. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
au compro, pagando bern. Resposta a Se
cretarill do Clube, ao n.O 22. 

seRIES TEMATICAS ESTRANGEIRAS 
- Refugiados, Olimpiadas, . medi::ina, escul
tura, fauna, religiao, paludismo, pintura, 
crian)as, astra, literatura, avias:ao. E outros 
tern as. Apenas boas eries. Soli::ite BO
LETIM FILATeUCO - 13 em distribuilrao 
gratis. Sergio Simoes, Caldas da Rainha. 

Selos "ocionah e e~'rangeiros 
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 sell os de. Portugal, 
halia, Francia y Alemania em senes nuevas 
completas, base v:llor facial 0 catalogo Yvert 
- Nicolas Miranda - c/Amparo 88 - Madrid 
12 - Espanha. 

UM BOM CLASSIFICADOR para mui
tos selos! 32 paginas, 320 bandas, for
mato 230 X 305, [olhas brancas, folhas inter
medias de papel c r i s t a I. Forte capa. 
ESC. 175$00. Sergio Simoes, Caldas da 
Rainha. 

Quem me enviar 100 selos portuguescs 
reccbed em troea 100 selos dinamarqueses. 
- BORGE ANDERSEN - Kornblomstvej, 9, 
9000 .-\!\LBORG - Dinamarca. 

TIRAS PLASTICAS para coloca~iio de 
selos. Urn grande <stock. sempre ao seu 
dibPOl'! Todas as medidas. Atendem - se 
pcdidos na volta do correio. Filatelia Ser
gio W. de Sousa Simoes, Telefone 22657, 
Caldas da Rainha. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagando bern. 
Resposta a Secretaria do Clube, 80 n.D 22. 

COMPRAMOS provas, erros, ensaios e 
outras variedades em selos de Portugal e 
Ultramal'. I9tere~~a-nos tudo. Escreva p:tra 
Sergio W. de Sousa Simoes, Caldas da 
Rainha. 

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

Desejo trocar correspondencia, bilhetes
-posta is e notas de banco (l'eti radas da cir
culas:ao). Pretendo correspondentes em Ti
mor, Macau e India. - Endrik Samolewicz 
- 1054 Berlin - Zionskirchstr. 6 - DDR/Ale
manha Oriental. 

Desejo trocar selos novos de Portugal 
- Ultramar - America do SuI, em serie:; 
completas. OfereC;o: MARRO COS - GI
BRALTAR - ESPANHA - IFNI - SA
HARA, comemorativos e Aereos. 

Francisco Rubio Cano, Soberania Na
cional n.O 32 - CEUTA (Norte de Africa). 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Cartu it Secreta ria, ao n.O 22. 

• 
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as marcas-de-dia com tais datas, apcstas 
no verso do sobrescrito. 

Aindll. no verso, urn lacre vermelho, 
intacto e L'1lp ~cavel, com n!tido sinete 
onde se Ie, em circulo e dentro de cir
culo de perolas: Pedro PauLo da P. An
geLo e, no centro, Macau. 

A carta foi entreg:.le ao destinatario 
no pr6prio dia 9-1-1935, que respondeu 
ao SeU correspond:mte em 18-1-5, segundo 
anotac;ao no verso, a lfipis vermelho. 

/I 

Editadcs pela S. I. C., decerto firma 
comercial - provavelmente de neg6cios fi
Latelicos - da que Pedro Paulo Angel.o 
seria proprietario, estes raros sobrescritos 
ainda hcje revelam 0 patriotismo e 0 

portuguesismo de Pedro Paulo Angelo, 
ja naquel<!s t<!mp:>s, e tao longe da Patria
-Mae (fcsse ele macaista ou nao), tao em
penhado em honra-Ia e em vincar, pelos 
meios de que dhpunha, e qu'~ corr~riam 
mundo, os nome.. e os acontecimentos 
que a engrandeciam. 

Por isso devemos estar gratos a Pedro 
Paulo Angelo e incluir a seu 'nome entre 
os dos bons portugueses de Portugal, que 
sabem prestar-Ihe -urn servic;o, mesmo mo
desto que seja, e sa regozijam por 0 
terem prestado. 

Por duas vezes tentei averiguar da 
identidad<! da S. I. C., e cbter informa
c;oes relativas ao 1.0 cachet por ela emi
tido, mas ficaram sem resposta as mlnhas 
cartas para Macau, e ainda hoje ignoro 
se terao chegado ao seu destino. 

Mas parece evidenta, pela coincidencld 
das faixas verde e encar:lada e da esfera 
armilar e do eSCUQ'J d::ls c{uinas, que 
Mario Maya, de Viana do Castelo, se 
tivesse inspirado na ideia sugerida, senao 
pelo 1.0 cachet, que 19noramos c.cmo fosse, 
pelo menos pelo 2.0 cachet, emitido pela 
S. 1. C., para criar 0 seu sobrescrito 
especial, aluslvo a 1.8 Exposic;ao Culo
nlaI do Porto, inaugurada em 16-6-1934. 
Tambem disso nunca obtive a certeza, 
mas e esta a Illinha ainda nao desmentida 
convicc;ao. 

o 5.0 Cachet da S. I. C. e ainda 
mais estupendo, e tern interesse marc6filo 
universal, sob varios aspectos. 

Tal como 0 3.0 cachet da S. I . C., 
tern as mesmas dimensOes do 2.0 cachet, 
e todos tres foram fabricad.os com 0 

r"-~~~~-;Z;;~KI ~i 
( Casilla Correia I717 I I MONTEVIDEU URUGUAY I I EclilorlS clos catOiogos: I 
I E.tampilla. cle Uruguay I 
I '''~.'' I 
I Juego, cle Pelata I 
I Cada caUlogo • • . • • USl6 I 
l I 'c-.........,.........,,,........-----------.........,--,' 
mesmo papel amarelado e muito con
sistente. 

Mas 0 5.0 cachet tern nada menos 
de 3 carimbos especiais comemorativos, 
dois dos quais, peio menos, em muito 
ihe aumentam 0 valor. ' 

No canto inferior esquerdo, num qua
drado com os lades superior e esquerdo 
impressos a verde e com os lados di
reito e infenor impressos a vermelho, 
ie-se «5.0 Cachet emitido pela S. I. C./ 
/Comemorativo da Ina:Igurac;ao do/Servigo 
Postal Aereo/(pela Pan American Air
ways)>>; a seguir, 0 monograma PA, entre 
travessi'ies e, depois, «5th Cachet issued 
by S. 1. C./CommemGrating the inaugura
tion/of the Air !VIail Service/(by Pan Ame
rican Airways)>>. 

No topo do sobrescrito le-se Al\1[£
RICA-MACAU-AM£RICA. 

A seguir, urn desenho mostrando urn 
itiner{iTiG: Macau - Manila - Guam - Wake -
-Midwy-Hawai-S. Francisco, com distfm
das impressas entre cada dcis pontos 
consecutivos. 

o scbrescnto foi endere~ado a urn 
destinataric - Capitao de Engenharia - no 
Quartel de S. Braz, Rua de S. Braz, 
PcrtG-Portugai (Via Manila), estampilhado 
com 8 s;elos de Macau (6 ' com sobrecarga 
Aviao), totalizando 55 avos. 

Foram-lhe apostos dois carimoos, a azul, 
urn de 34 X 12 mm, com os dizeres im
pressos "Par Avion/Por Aviao», outro, de 
57 X 16 mm, com os dizer<!s impressos "Par 
Avion»/de --- a --- em cujcs espa
C;os foi manuscrito, a pena, com tinta 
encarnada, (de) Marau (it) Manila. 

Quatro marcas-de-dia, com data de 
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da bandeira portuguesa (nao tao vivas 
e frescas como no 2.0 Cachet), scbrecar
regadas com a esfera armilar (xB mm de 
diiimetro) e 0 escudp das quinas em 
impressao a preto. 

Ao lado, a verde, urn esbo!;v de mapa 
do Oriente, tendo assinaladas, a pre to, 
Diu, Goa, Macau e Timor, ligadas entre 
si por duas linhas, a cheio uma e pon
teada a outra. 

Por baixo do mapa, a preto, tern 
impresso 0 seguinte: «3.0 Cachet emitido 
pela S. I. C. (em negrita)/Comemorativo 
do 1.0 Periplo aereo do Imperio Colonial 
Portugues, feito pelos aviado-/res, Te
nente Humberto da Cruz, piloto, e 1.0 /Sar
gento Gon!;alves Lobato, mecfmico.lVoo 
Macau-G03 - 27-11-934». 

A seguir, entre travessOes, 0 mono
gram a PA, e abaixo «Third Cachet issued 
by the S. I. C. (em negrita)/E:ommemora
ting the first intrepid aerial/circumnavi
gation of th<! Portuguese Colonial/Empire, 
by the fliers Lieutenant Humberto/da 
Cruz, pilot, and air mechanic Gon!;alve.s 
Lobato./Macau-Goa Flight - 27-11-934». 

A direita, impresso a vermelho, urn 

desenho representando urn pequeno aviao 
monomotor de asa alta, a helice em mo
vimento, tendo a cruz de Cristo em cada 
extremo da asa provavelmente a esfera 
armilar (?) no Ierne de direc!;ao e, na 
fuselagem, sob a aS3, 0 nome «Dili». 

Tambem este sobrescrito foi registado 
(com 0 n.O 668) e endere!;ado ao mesmo 
destinatario do «2.0 Cachet» antes descrito, 
mas para uma morada em Lisboa-Norte 
que foi depois cortada a tinta vermelha 
pel0 mesmo funcio:lario dos Correios que 
tera escrito e sublinhado, a vennelho tam
bern, e a pena (ainda nao se empregavam 
as famigeradas esferograficas, objectos de 
despersonaliza!;ao caligrafica), a palavra 
VeLte, no sobrescrito, porque 0 destin a
tario residirla entao na nova morada, 
escrita a lapis no verso do sv brescrito. 

A "'franquia usada foi igualmente de 
23 avos, e os dois selos foram obliterados 
com marcas-de-dia aparentemennte com a 
data de 27-11-34 que estara pessivelm~nte 
bern lida, se notarmos que a carta foi 
recebida em Lisboa Centr9.1 (Registos) em 
9 de Janeiro de 1935, e em Lisboa Norte 
(Registos) ainda no mesmo dia, segundo 

lea-sa ~~J.EU----'1 
FUNOAOA EM 1940 I 

I

' Novidades sempre aos melhores pre<;os II 

c Material fJlatelico HAWID, LEUCHTTURM e SAFE 

I Em sta(k mais de 7.000 series diferentes de todo 0 Mundo I 
I I 
I Series completa's novas de Portugal e Ultramar I 
I 
II RUG do Proto, 184-2.'-fsq. I 

Te/efone 32 35 08 I 

L _____ ~~,_~~_2 ______ .---,--1 
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Cherche correspondants en Aliemagne, 

Autriche, Hongrie, timbres neufs. J'offre 
Portugal et Provinc~s d'Outremer, news 
et obliteres. 

Fernando Jose Vieira - Av. de Alju-
barrota, 17-1.0-Esq.0 - Amadora Por-
tugal. 

PORTUGAL E UL TRAMAR - Com
pro cartas pre-filatelicas, sobrescritos chis
sicos (ate 1900), sobrescritos com carimbos 
raros, posta rural, ambulancias, carimbos 
de guerra. etc. 

D. L. Gordon, c'an Rose, Puerto de 
Andraitx, Mallorca, I1has Baleares, Espanha. 
Correspondo em ingles, frances ou espanhol. 

AEROGRAMAS DE ANGOLA - Eml
tidos em Janeiro 1957, com sobrecarga 1$00 
(Cat. Godinas n.·· 20 e 22/26), com pro qual
quer quantidade. F. Lemos da Silveira
Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - Lisboa (5) - Te
lefone 726179. 

Cambio serio todos los paises, series 
completas. .Deseo corresponsales cambiar 
novedades, doy Espana, Gibraltar, Marrue
cos y Provincias Espanolas. Especialmente 
Portugal y Ultramar. Casa RUBIO. Sobe
rania Nacional n.O 32. CEUTA (Africa). 

I need correspondents in all countrie 
for exchange Cancellations - Obliterations -
Matasellos - Sonderpoststempel, About Agri
culture, Cars, \Vine Ratlway, Chess, Roses, 
Music, Ponts, Scout, etc. 

I can send all cancellations from Por· 
tug ai, Spain and thematics. 

Antonio A. Leal e Cra - Av. Ferreira 
Lobo, n.O 11 - Caxias - Portugal. 

Compro selos ao cento, comemorativos 
do Continente e aves, animals, peixes e 
borboletas do Ultramar. Informe pre!;os e 
quantidades para M. do Nascimento -
Apartado 112 - FARO. 

Vende-se urn grande stock de selos na
cionais, ultramarinos e estrangeiros. Satis
fazem-se list as de faltas com descontos apre
ci:iveis, tanto de selos novas como usados. 
Pacotes, feitos h:i bastantes anos, a pre~os 
de ineg:ivel interesse. Av. Rio de Janeiro, 
24-1.o-D. - LISBOA. 

PORTUGAL E UL TRAMAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
mareas) anterior a 1939. Cap. P. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EP - Lisboa-S. 

Compro, TrOCD e Vendo selos clas.>icos, 
todas as series Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
albuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fone 2272329. 

COMPRO. P. D. C., pro vas, ensaios, etc., 
relacionados com os temas .Veiculos Moto
dzados., -Guerra. e .Refugiados.. Enviar 
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do Sol, 
162-PORTO. 

·lrl~~:Fi~:IiC~:::~::~;:-b 
Rua do C,.uci!ixo, ;,6 

T~lefoDe 3:14891 
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Selos Nl1cionais e Estrangc:iros 

~ 

Albuns e Ml1tt-rilll Filalelico 
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Emiss60 de Selos 
comemorativa 

do 2. 0 Centenario de Dili 
como capital de Timor 

Passando no corrente an.(> 0 2.0 cente
nario de DiU como capital da pr.ovincia de 
Timor, 0 ·Ministerio. do Ultr.amar, para -{!o
memcrar 0 acontecime.nto, mandou emitir 

. . T., .1p . '..:"" ... 9 ... R.,. f I 

• 2 por em circala~ao naquela provincia 
500000 selos da taxa de 1$00, nas dimen
gOes de 25 x 35 mm, reproduzindo 0 escudo 
de armas e uma planta hidrognifica de 
1834, de Dill. 

Os referidos selos, impressos a dez 
cores na Litografia Nacional e desenhados 
por Jose de Moura, f.:>ram postos a venda 
em todo 0 territorio nacional no dia 25 
de Julho, para 0 que houve urn carimbo 
de «Primeiro Dia de Circula~ao», utilizado 
na esta~ao dos Correio.s da cidade de Dili, 
no citado dia 25. 

~-=f/IW~~""""""'~"""""""'~~""""'''''''''''''''''''~''' 

A filatelica I • Se/os para co/ectoes I 
I COMPRA E VENDE I I A partado 13 - T eiefone 856 - El VAS I 
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I INTENSIFIQUE AS SUAS I I TROCAS FllATELICAS I, 

I servindo-se dos nossos I I Anuncios Econ6micos, a I 
I pre~os muito borotos I 
I v 
.~".,.---------------., 

Expo5i~ao filatelica 
Internacional de Sofia 

EnCC1'rou a Exposic;ao Internacional de 
Sofia. gue teve como cenario a .univer~idadc 
de Sofia. Ao certame concorreram as me
Ihore ~ coJecc;i'ies mundiais, sendo de assinalar 
que na classe de honra apareceram as colec
"i'ies do principe de Monaco e do Museu 
Brit:inico, que pela primeira vez foi expo~ta 

fora .da Gra-Bretanha. 
o Grande Premio Internacional foi atri

buido 11 colecc;ao italiana de .Emanuela. , 
sendo 0 Premio Nacional atribuido ao colec
cionador bulgaw Dr. Popov Velislavov. 

A repre entac;ao portuguesa, composta 
por 15 coleccionadores, trouxe 6 medalhas 
de bronze e 3 diplomas com felicitac;i'i~s, 

as.im db tribuido: Dr. Joao Vieira Pereira, 
das Caldas da Rainha, medalha de bronze; 
Carlos Moreira de Oliveira, do Funchal, 
medalha de bronze; Fernando Gomes Car
rao, de Lisboa, medalha de bronze; Maria 
de Matos Mourao, do Bombarral, medalha 
de bronze; Carlos Francisco Teixeira, de 
Miranda do Douro, medalha de bronze; e 
Jorge Alberto Sousa Carneiro, de Aveiro, 
medalha de bronze, com felicita~i'ies do jUri.. 
Os tres diplomas foram atribuidos a Paulo 
de Oliveira Sa Miranda, do Porto; Carlos 
Alberto Jardim, do Funchal; e Domingos 
Pinto Rema, do Porto. 

• 

• 

t..~ I I ) 

, 3 
BOLETIM DO CLUBE FILATEliCO DE PORTUGAL 
I ANO XXIII JULHO-AGOSTO DE 1989 N.C. 216-217 

Carimbos e sobrescritos espeClals portugueses 
(Conclndo) 

Data de 16 de Junho de 1934 0 pri
meiro sobrescrito especial editado em 
Portugal Continental com fins filatelic.:>s, 
numa edi c;ao particular, de 100 exemplares, 
alusiva a La Exposic;ao Colonial do Porto. 

Mas ja antes, em Macau, se haviam 
lamb em editado sobrescritos especiais co
memorativos. 

o 2.0 destes s obrescritos, de Macau, 
foi exactamente dedicado ao cinquente
nario do servi~o postal oficial , ocorrido 
em 1 de Mar~o de 1934. 

o sobrescrito mede 162 X 111 mm, e 
e de papel amarelado, liso, rijo e sem 
forro. 

Ao lade esquerdo, a toda a altura 
do sobrescrito, ostenta duas faixas ver
licais com a largura de 8,5 mm cada uma, 
verd~ a exterior e vermelho a interior, 
ambas as cores garridas e bern impresdas; 
ao lado, horizonta1mente, impressos a 
preto, tern cs seguintes dizeres : «2.0 Cachet 
emitido pela S. 1. C. {Comemorativo do 
1.0 quinquagenario/da cria~ao do servic;o 
postal cIicial/1-3-1884 - 1-3-1934», e em 
baixo em tipo mais pequeno: «Sec.:>nd 
Cach~t issued by S. 1. C./Commemorating 
the First Fiftieth-AnniversaryJof the esta
blishment of Official Pos tal Services/ 
11-3-1884 -1-3-1934». 

A seguir, 0 monograma "PA". De
pois ainda, . RICARDO DE SOUZA (em 
tipo negrita)/1.o Director dos Correios./ 
/First Postmaster». 

A seguir ainda, num medalhao cir
cular com 14 mm de diametro, 0 retrato, 
esbo!:ado a pena, de urn hom em. novo, 
bern parecido, provavelmente 0 director 
dos CorrelOs. 

Finalmente, a frontaria do edificio 
dos Correios, num desenho delicado, me
dindo 32 X 20 mm. 0 desenho mostra uma 
fachada de 8 colunas nao muito altas, 
com 6 janelas de portas duplas de per
sian as de madeira por entre elas e, entre 

Por------------~ 
MANUR DE COIMBRA 

as duas colunas centrais, uma porta, 
dupla tambem. 

Na cimalha da fachada, a palavra 
CORREIO, com caracteres chineses de urn 
eo utro lado del a, e, a meio da fachada 
a mais alto, 0 escudo nacional, oval, 
encimado pela coroa real. 

Sob esta gravura do edificio, as le
gendas: d.o ediffcio dos Correios de Ma
cau» / «Macau's First Post Office». 

Selos de franquia, no total de 23 avos, 
de Macau, foram ohliterados com duas 
marcas-de-dia com a data de ll-IV-.34. 
18.30. 

o sobrascrlto, endere~ado para Lvu
ren~o Marques, foi r egistado com 0 D.O 92. 
mecanicamente aposto sobre etiquet3 de 
registo (modelo n.O 6) (C. 5), impressa a 
vermelho, da Esta~ao «MACAU CEN
TRAL". 

No verso ostenta 0 carimbo, a tinta 
azul, do remetente: Pedro Paulo An
gelo/"Vila Angelo»/Avenida Horta e Costa/ 
{Macau-China. 

Tern ainda, intacto, urn lacre vermelho 
onde apenas se Ie P. e 0 mimero 37 147, 
e urn outro carimbo, a vermelho, rectan
gular, da recep~1io dos registos em Lou
ren~o Marques. 

Nunca consegui haver as maos 0 

«1.0 Cacheb, bern decerto anteriormente 
emitido pela S. I. C., e jamais consegui 
identificar estas iniciais, ignorando tam
bern 0 acontecimento representado por 
esse 'La sobrescrito da S. I. C. 

o 3.0 sobrescrito desta entidade ~ ale
gorico dum feito hist6rico. 

Na sua margem esquerda, encimadas 
pelo brazao de armas de Macau, as duas 
faixas verticais das cores verde e rubra -
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECC/ONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5 D_DLD - LISBOA - TeleC. 54936 
CORRESPONDI!.NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-Ceiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE S6ClOS E RESPECTIVA COTIZAC;AO 

Continente, (excepto Lisboa , conce/hos limitrofes), Iinas e Provincias Ultra marinas .. 

Correspondentes 
Juniores. . . . 

100$00 por ano 
50$00 por ano 

ou equivalenttl em moeda local 

Brasil . Cr. 6 •• por ano 
Esjanha. . . . . .. 60 Pesetas, por ano 
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PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELDS NOVOS EM CURSO 
SAO S6ClOS JUNIORE5 OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL 

AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia-Rua Castilho, 57-Ponta Delgada. 

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

MACAU - GuiIherme Lopes da Silva - Pa
lacio do Governo -Macau. 

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

S. TOME - Joiio Paulo Rego Teixeira
S. Tome. 

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle 
18. N.D 7-37 - Apartado Aereo n.D 859, 
Santa Marta. 

U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 491I, 15 th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Ca-
1iC6rnia. 
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

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

DE 

JOS~ G. GONZALE, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em callf&do vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
RUA DAS eAvus. 55-57 • T • I • f. 3400' 

PORTUGAL BAIRRO ALTO • USiO. • 

RESTAURANTE TtPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD.... A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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( CORDOARIA NICOLA, S. Ao He L. 
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BANQUETE 
UMA OAS MESAS COM CONVIOAOOS OE HONRA 

(ver reportogem no interior) 
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