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RUA DAS ANTAS- VA'LENVA
(PORTUGAL)

R4vista mensal, enfliada a todos

tiS

soeios do Clube Pi/atl/ieo de Portugal

Dlapenaeda de Cenaur.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDRHACAO Pl>RTUGUESA DE FIL-\TELIA (F. P. F.)

Especializada em calyado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

CLUBE DE COLECClONADORE5 PARA COLECCIONADORE5
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-50-01.° COltRb:SPUNDtNCIA: APARTADO 2869 EXPEDlENTE -

Ter~as

L1SBOA - Telef. 54936
L1SBOA - PURTUGAL

e sextas-reiras, das 21 As 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTlVA COTIZA<;AO

Continente, (excepto Lisboa , concellzosli",ltrofes), flnas e Proflincias Ultramarinas:
Correspondentes
Juniores. • • .

100$00 por ano
50 $00 por ano

Brasil •
Espanlza.
Outros poises
LIS BOA e Concelhos limltrofes - Efectivos • • •

ou equivalentt: em moeda local

Juniores. ••

IU'

DAI .'VlAS, II·SJ

BAIRRO ALTO

Cr. 6 .. per ano
60 Pesetas, por ano
U. S 2,00., por ano
15$00 por mas;

SEVERA

A

•

7$50, por mes

•

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO

PAG."MENTO ADI... NTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
sAo S6CIOS JU~HORES os M~NORES DE 21 ANOS

RESTAURANT TYPIQUE

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ACORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 Cidade da Praia.
MACAU - Guilherme Lopes da Silva - Palacio do Governo -Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

t.l.f. 14006

•

LISIO'

TYPICAL RESTAURANT

S. TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLl>MBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle
18, N.o 7-37 - Apartado Aereo n. o 859,
Santa Marta.
U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 4911, IS th
Avenue, GL. 5'2144, Sacramento, 20, Ca1if6rnia.

Fados e Guitarradas
ABERTO TOD,__ A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUlT

•

OPEN ALL NIGHT

PAULO JORGE BRAs KRUGER
82
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PORTUGAL E ULTRAMAR Compro cartas pre-filatelicas, sobrescritos chissicos (ate 1900), sobrescritos com carimbos
raros, posta rural, ambulancias, carimbos
de guerra, etc.
D. L. Gordon, c'an Rose, Puerto de
Andraitx, Mallorca, Ilhas Baleares, Espanha.
Correspondo em ingles, frances ou espanhol.
AEROGRAMAS DE ANGOLA - Emilidos em Janeiro 1957, com sobrecarga 1$00
(Cat. Godinas n.·· 20 e 22/26), compro qualquer quantidade. F. Lemos da Sllveir!lRua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - Lisboa (5) - Telefone 726179.
Cambio serio todos los paises, series
completas. D eseo corresponsales cambiar
novedades, doy Espaiia, Gibraltar, Marruecos y Provincias Espaiiolas. Especialmente
fortugal y Ultramar. Casa RUBIO. Soberania Nacional n.O 32. CEUTA (Africa).
Compro, Troco e Vendo selos claso'!icos,
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pa~otes.
Vendo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fane 2272329.
AEROFILATELISTAS
Venda pela melbor oferta envelopes voados
1945 _ 1.0 Voo Postal (Lisboa - Porto)
e
Linha Aerea Imperilil- 1. 0 Voo (Lisboa - Luanda - L.o Marques) - 31-XII-1946
Jorge Frias. Rua Paio Peres Correia, n.O 25r/c.-Esq. - LISBOA
Deseo sellas Angola series completas,
nuevos, antes de ano 1952. Ofrezco Checoslovaquia sellos, hojitas, ~obres primer dia.
Base YVERT ou segun de acuerdo. 01drich Polak, Zalesna x / 3039, Gottwaldov I,
Checoslovaquia.
PARA OS RETARDATARIOS-Separata Portugal/Ultramar do Catalogo de Inteiros Aeropostais, de Fran~ois Godinas Poucos exemplares disponiveis, s6 os primeiros pedidos poderao ser atendidos - Pre~o,
50500 - Dirija-se imediatamente a .Sec~ao
Aerofilatelica. do Clube Fialt6lico de Portugal, Apartado 2869, LISBOA.
Compro selos ao cent(), comemoratiVQS
do Continente, eaves, anlmais, pe1xes e

...............................~..........---------..........-..-..........,.................. Ia
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borboletas ; do Ultramar. Informe pre!;os e
quantidades para M. do Nascimento Apartado 112 - FARO.
COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novas oU usados. Tamb6m vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. ·-Drt. o ,
lelef. 784816 - Lisboa-4.
.
PORTUGAL E ULTRAMAR - com pro
e troco Correio Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.·-EF - Lisboa-5.
Collectionneur roumain, cherche echange
pour la periode 1960-1968. Negoescu loan
- Deva - Gosdu, B1 F5, SC. III, AP. 53
-Romenia.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc."
relacionados com os temas .Veiculos Motorizados., .Guerra. e . Refugiados. . Enviar
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do Sol,
162-PORTO.

·Ir-D-O-~-'~;:~~~~ Sa::'::;:-:~
(Mercado Filatelico de Lisboa)

II

Rua do C"ucifi~ol 26
Telefone 3~891
LISBOA 2 - Portugal

•
•
Albuns e Material Filatelico
•

A nova sede do CluLe Filafelico
de Portugal
I)

•

Conforme jil noticiilmos, desde 1 de
Maio passado que 0 nosso Clube Filatelico de Portugal se encontra soberbamente instalado na sua nova sede:
o mesmo edificio, n.O 70, da Avenida

Selos Nacionais e Estrangeiros

Li.ta do olorta. om diltribai9Ao

Num,e ra 218
o

presente numero desta Revista a, na
verdade, 0 n.O 218, muito embora, e por lamentavel arro tipogrBflco, esteja numerado na
capa com 0 n.O 217.

de Almirante Reis, mas agora no 5.° andar, Ot.o, com elevador, e com compartimentac;ao feita de proposito, de
acordo com as nossas necessidades,
incluindo uma grande sala, em substituic;ao de quatro anteriores, a qual,
alem das reunioes de socios, permitira
assembleias-gerais, confer€mcias, festas, etc., incluindo exposic;oes filatelicas, numismaticas ou outras.
Sede {mica entre todos os clubes
ou nucleos filatelicos portugueses,
I

o pre!,!o do catruogo YVERT-1970 e de
Esc. 405$00, completo. No entanto, atraves da
circular com ofertas especiais para aquisi!,!iio
deste catruogo, remetida Ii simples pedido,
V. pode consegui-Io por pre!,!o muito inferior
Solicite-a.
ou ate completamente gratis.
SERGIO SIMOES - Selos e Material Filate·
lico - CALDAS DA RAINHA.

':"""""~"""""''''''''''---------------''''''''''''''I.
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SIEGER

KATALOG DER FLUGPOST DER NEUEN
DEUTSCHEN LUFTHANSA

~~h

I
I
I
II

Excelente obra, d~ :140 pAginal HUI- ,
tradal, para 01 coleccionadoreB de I
primeirol VOOI da Companbia aleml, I
pO lit-guerra (I955-I966)
I

.

Com pro e venda selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando SUva - Telef. 56994 - Santo Ildefonso, 444 - Porto.

I
I
,~~~:.~./W~~ ____~=_:p
PAI<:O. 3,50 DM (25$00)
SIEGER VERLAG

Carimbos
comemorativos
portugueses

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado,
Rua do Sol, 162 - PORTO.
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SELOS NOYOS E USAOOS
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Portugal (continente 0 Ultramar) 0 todos
os paises estrangoiros
Grandos colec~oes acabadas do frac~ionar
Atende todas Mancoliltas

Luis de Medeiros I
I..Ilie:........Jooo
I
...
______-....-...=!!.'
no Clube Filateiico de Portugal

Ie
I
I
I
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ .....

Koszalioskastroel 2
Koiobrzeg - POL6NIA

I

~".".",-

..

II

BOC;USLAW BOSIACKI

Desejo 16ries completall nov.. de
Portugal, Angola e Mocambique: animal 5, avell, flora e fauna. Dou temAticall de flora, fauna, desportoll. COBI mOB, pintural, etc., ROlllli., Pol6nia,
e Hungria, CatAlogo Yvert 6 D Corr.
Inglell, Francell, Portugues.
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Em seguimento da notfcia divulgada anteriormente, referente ill vantagem de os interessados em conseguir a concessao dos CTT
de obliterac;oes comemorativas de quaisquer
acontecimentos relevantes, nomeadamente manifestac;5e_s filattfllicas, se devem dirigir a
1.a Repartic;ao dos Servic;os dos Correios, informamos que esta secc;ao se transferiu para
a Rua de Santa Marta, 55-4.°, para onde poderao passar a ser dirigidas as respectivas
solicitac;oes.

f

Mais uma vez, apelamos tambam
para todos os comerciantes de selos:
os seus anuncios sao-nos absolutamente indispensaveis.
Sendo a nossa revista a publica!rao
filatalica portuguesa de maior tiragem
e expansao - os nossos socios vao a
caminho dos cinco mil e quinhentos, e
espalhados por todo 0 Portugal e todo
o Mundol - a claro que os nossos
anuncios sao da maior utilidade para
todos os comerciantes de selos.

•

~

ANUNCIOS DOS COMERCIANTES

ENSAIOS, PROV AS E ERROS DE
PORTUGAL, pel(as de muito interesse. Encontrani em BOLETIM FILATeLICO - 13.
Enviar-lho-emos gr:l.tis, e com to do 0 prazer! Sergio Simoes, Caldas da Rainha.

~

Mas esta melhoria extraordinaria
trouxe ao nosso Clube encargos enormes com 0 aumento da renda, na ordem de cerca de duzentos por cento,
alam dos das mobilias, que estamos
adquirindo a medida das possibilidades.
Pelo que se torna indispensavel a
ajuda de todos os nossos queridos
socios, 0 qual pode traduzir-se pelas
formas seguintes:
a) Subsfdios para a nova sede e
seus mobiliilrios.
b) Aumento voluntario das cotas.
c) Angariamento de novos associados.
Neste sentido, aqui deixamos veemente apelo, a toda a nossa massa
associativa. Num dos proximos numeros, iniciaremos a publica~o dos respectivos resultados.

Ofere Co Brasil, U. S. A. e Canada, novos
e usados. Desejo Portugal e UItramar. Base
Yvert ou Scott. SebastUio Sousa, Cabea Postal, 114 - Teresinha - PI - Brasil.

~

AUXILIO DOS S6CIOS

Troco e compro aeloa de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

Ora acontece que os nosso. maiores anuncios de comerciantes filatalicos sao .. , um espanhol e outro americano ...
Pelo que esperamos que os comerciantes filatalicos portugueses que
ainda nao anunciam na nossa revista,
o fa!ram urgentemente; e que aqueles
que ja no-los dao, fa!ram aumentar 0
seu espa~o.
Ajudando-nos, claro, mas tambam,
e indiscutivelmente, no seu interesse.
No proximo numero, iniciaremos a
publica!rao das ajudas recebidas. -

~

nem mesmo no estrangeiro sera facil
encontrar melhor, 0 que muito deve
or.gulh~r ps nossos associados, de muitos dos quais temos ouvido elogios
muito desvanecedores.
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pastelaria fina
restaurante
sa lao de chA
AMBIENTE SELECCIONADO

Reconheclda oficialmonto
de uti Ii d ad e turistica
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II 94, Rua Aurea, 98 - L£sboa- 2 1
• Telifones 320280 - 326674 '
,.-~--------

. . . . .--------,.",.",=,

Tenho para vender quanti dade de selos,
novos e usados, de Portugal Continental e
UItramar e Blocos n.DS 1 e 2 do UItramar,
com gran des descontos. Aceito listas de faltas. A. Silva - Apartado 2212 - Lx. B -2.
ANTONIO DE ARAuJO OGANDOC. P. 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra selos dos temas: BARCOS, RELIGJA-O, PINTURA, MALARIA e ESCUTISMO. Somente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos temas. Da selos de ANGOLA,
isolados e em series, NOVOS.
lNDIA PORTUGUESA - Cartas do pedodo post-invasi!\o (1962), com selos indianos e carimbos portugueses, e tambem
aerogramas indianos obllterados oom marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material a escolha
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA (5).
Catruogos Ivert 1969 como novos, vendo
baratos, e selos de quase todas as taxas esgo·
tados no UItramar. Resposta ao Clube FilateIico, n. ° 2393, ou Apartado Lisboa mesmo
numero.
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Wish to exchange fine used G. B. and
Mini-Commonwealth for equivalent Portugal
and Overseas Provinces-contemporary issues
- sets or singles: A. Mansell, 114, Riverview Gardens, London S. W. 13. Inglaterra.
S. G. Vol. 11.

Desejo trocar selos novos de Portugal
- Ultramar - Am~rica do Sul, em s~ries
completas. Oferel;o: MARROCOS - GIBRALTAR - ESPANHA - IFNI - SAHARA, comemorativos e A~reos.
Francisco Rubio Cano, Soberania Nacional n.O 32 ~ CEUTA (Norte de Africa).

Salos n.cionais a asfrangairos
Antes de comprar, veja os nossos prel;W! e compare. Enviamos lista de ofertas.
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de
Xira - Portugal.

Estou niteressado ria troca de selos de
Portugal e de outros paises. A. W. Kornienko
- Str. Chernoglasowskaja 23 kv. 13 - Khar·
kov-2 - U. S. S. R .

COMPRO AEROGRAMAS MILlTARES.
Ja circulados. Indicar pre~os it Secretaria
do Clube ao n.o 100.
CanjirOes antigos e candeeiros e candelas de azeite, desejo, pagando bern, em
dlnheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.O 22.

WELCOMES you at

CASA 0 AS
CORTIC;AS I

I

(Cork Houso)

~r~.~res~~v:!!
I(
shop)
•• rabe, af p,rtugue'e
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LISBON ·-PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK 8 P ECI At TI EI
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CRONICAS

DO

i)itirio .6~ lwiGfJOd
Os proximos
selos portugueses
da
California

Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ul tramar, compro, pagando bem.
Carta;; a Secretaria, ao n.O 22.

N6s, num postal publicado no domingo passado, dirigido ao nosso distinto
colega Dr. Bento Roque, ja aqui escrevemos, com duas «gralhas», que nao queremos entrar em mais questoes, agora POl'
motivo dos pr6ximos selos portugueses,
tr(!s, comemorativos «do IT centenario da
funda<;ao de S. Diego (Calif6rnia)>> .
Mas acabamos de receber a respectiva
pagela, e verificamos que os tres selos
t eproduzem a estatua do «portugues Joao
Rodrigues Cabrilho, ao servil;o de Espanha,., 1ll0S dizeres do Sr. Dr. Salvador
Dias Arnaut, "Professor da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra».
Ora num ano em que deixamos de
emitir selos sobre centenluios de portugueses dos mais eminentes, que interesse

SELOS DO !'. A. N. TUBERCULOSOS Pretende-se adquirir os seguintes selos com
os n."" Green-Assistencia:
29-37-38-39-40-41-47-49-5().51-9ZA-93A-95A-96A-123A-139-178 e 196A.
Oferecendo-se em troca, selos novas ou
usados de Portugal, Ultramar e Estrangeiro,
soltos ou em coleccoes , talvez tambem etiquetas de fosforos, ou ainda pagos a dinheiro.
Resposta indicando 0 valor pretendido ao
n.O 101 da Secret aria do Clube.
PROVAS, ENSAIOS E ERBOS: Troco
ou compro, pagando bem. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
J' offre des timbres-poste neufs et obI. de
Roumanie. Desire cartes-vues couleurs et
timbres-poste neufs (mint) - Vladoianu Mircea-Cal Severinului - 59 Bl.I.3.ap.4-of~ Pttr
Craiova - Roumanie.

8
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•

tern para n6s a emissAo de urna s~rie
de selos sobre urn navegador ao servil;o
de Espanha? ..
E quanto a afirmal;Ao do Sr. Professor,
«portugues JoAo Rodrigues Cabrilho, ao
servil;o de Espanhaa, - e claro que nem
n6s somos historiador, nem 0 detalhe
nos interessa grande coisa, mas a verdade ~ que dois dir,ectores do Clube Filatelico de Portugal nos exibiram, ontem
a nOite, urn livro em que s e diz ser
Cabrilho «oriundo» de portugueses . ..
Desenho expressivo, do arquitecto Jose
Pedro Roque, mas, lamentavelmente, continuando a ser desenho unico para os
tr(!s selos, das taxas de 1$00, 2$50 e
6$50, tiragens, respectivamente, de nove
e urn milhoes, e quinhentos mil, em boa
impr essao a «off-seb , pela Casa da Moeda.
Primeiro dia de circulac;ao nc. pr6ximo
dia 16 do corrente.
A . J. de V. C

Carta aberta
para 0
.......-",.".".----------~- ...I Dr. Paulo Sa Machado
J'. K. KOBILANSKI
I,
sobre
I
Caam. Correlo 7 7
I
MONTEVIDEU
URUGUAY
carimbos prefilatelicos

I

q

1 1

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

Editor,s dos catOiogos:

Estampina, .I. Urue.,a,
Desejo correspondentes em Portugal, Espanha, Inglaterra, Fran~a, !talia, Dinamarca,
Alemanha Oriental, Sui~a, Austria, Belgica,
Suecia e FilAndia, para troca de discos (pop·
-music), etiquetas de caixas de fosforos, selos, FDC, revistas, postais e recorda~oes.
Victor Noodapera - Parnu - Lastepargi 11-6
- Estonia - U. S. S. R.

"'8·"
e

I
I
I

I

~':;;:~=~.1
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A simpatica tipografia deste jornal,
no domingo passado, cortou-nos 0 titulo
da nossa cr6nica: «Cartas com carimbos
prefilatelicos», ou coisa que .0 valha.
Em tal cr6nica, caro Dr. Paulo Sa
Machado, termimlvamos por invocar 0
suprimento (como em termos judiciais se
diz) do eminente prefilatelista portuense
Dr. Ant6nio Fragoso, indubitavelmente a
maior autoridade portuguesa na mat~ria,

4
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por virtude de carimbo (do lote de
26 pe!;as que adquirtmos e entao descrevemos) que totalmente desconheciamos.
Longe estllvamos, enta~, de saber que
V. tambem se estll dedicando a tao requintado e apaixonante ramo de cOleccionismo filatelico, e que, nesse dia, tinha
adquirido lote maior e mais importante
do que 0 nosso. 0 que 66 e motivo para
aqui Ihe reiterarmos os nossos sinceros
parabens.
V. sabe que os nossos dois maiores
coleccionadores da especialidade sao aquele
Dr. Ant6nio Fragoso, do J;>prto, «double»
de grande estudioso e publicista, e 0
Dr. Artur Beja, da Figueira da Foz, ambos os quais ainda recentemente se apresentaram, 0 primeiro em c1asse de honra,
e 0 segundo em competi!;ao, nas salas
do S. N. I., na excelente exposit;ao de
LEPETIT, organizada sob nossa orienta~ao.
N6s julgavamo-nos, entao, 0 terceiro,
mas supomo-nos, ,agora, ultrapassados pelo
nosso caro Dr. Paulo Sa Machado, 0
que, creia, s6 nos de prazer, e ate, vamos, certo interesse, moral e .material,
na medida em que tal coleccionismo tern
tudo a ganhar em deixar de ser requintado, limitado a dois ou tres, para ser,
pelo menos, de quatro ou cinco.
E porque sabemos das altas qualidades, pessoais, filatelicas e econ6micas,
do Dr. Paulo Sa Machado, a quem ja
consideramos 0 dirigente filatelico maximo do Porto, do Porto e do Norte,
que muito necessitam dele, aqui Ihe deixamos a nossa vassalagem, sincera e entusiastica, que sempre prestamos aos filatelistas de boa vontade.
A . J. de V. C
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, SERVIC;:O DE CIRCULAc;:OES

i

I
I

I,

I
I

Inscreva-se neste s e r v i ~ 0, que
presta 0 nosso Clube, e verificari a
sua utilldade.
Pe~a condi~6es

de

MA RC'OFILI A

I'
l:arintbos

'!:.--....._ .............."""".",.-.-,."..,.---------:.

co~e~orativos

I MOSTRA FILATEUCA DA P6VOA DE
SANTA !RIA - P6voa de Santa Iiia, 2 de
Agosto de 1969. Posto de Correio no
Grupo Dramatico Povoense, Rua do Gremio, 14 .
VI CONGRESSO LUSO-ESPANHOL DE CARDIOLOGIA - Lisboa. 30 de Setembro de
1969. Posto de -correio no Hospital de
Santa Maria.
n EXPOSICAO INTERNACIONAL DE FILUMINISMO - Matosinhos, 4 de Outubro de
1969. Posto de correia no Orfeao de Matosinhos - Rua Brito Capelo. 234.
VII ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOYENS VICENTINOS - Carcavelos. 15 de
Agosto de 1969. Posto de correia no Colegio dos Maristas.

A ultima
. Assembleia Ger.1
clo Clu(,e Fil.telico
cle Portugal
Sob a presid€mcia. digna e respeitada, do
ilustre advogado Sr. Dr. Fernando Baptista
da Silva. reuniu-se anteontem, pela primeira
vez na sua nova sede, a assembleia geral do
Clube Filatelico de Portugal, com assistencia
mediana. porque nem houve escandalo levantado por qualquer socio. nem carneiro
com batatas oferecido pela direccao cessante ...
o relat6rio e as contas da gerencia de
1968 foram aprovados por aclamacao, depois
de terem usado da palavra os Srs. Dr. A. J .
de Vasconcelos Carvalho, Eng.o Belo Dias.
Dr. Fernando Baptista da Silva e Coronel
Francisco Cardoso Salgado.
Procedeu-se, seguidamente, a eleicao dos
novos corpos gerentes, os mesmos do ano
anterior mais 0 advogado Sr. Dr. JUlio Pinto
da Cruz Neves, para a direcciio. Foram apro·
vados por unanimidade, com excepciio de alguns nomes, como 0 nosso, que tiveram urn
corte.
Fartos como estamos do Clube Filatelico
de Portugal e dos seus trabalhos que nao
temos tempo nem saude para acompanhar.
esperavamos e desejavamos mais cortes. Mas
nao podemos deixar de agradecer a vota~iio, ate por vlirias procura~oes que recebe·
mos. entre as quais a de urn dos mais ilustres juizes desembargadores portugueses.
Mas nos nao somos pessoa de odios. A to·
dos os votantes abracamos por igual, incluindo. portanto, 0 decerto nosso querido
amigo que nos cortou ...

MOSTRA Fll..ATELICA COMEMORATIVA DO
DIA DO B. V. O. ~ Oeiras, 17 de Agosto
de 1969. Posto de correio na sede da
Associacao dos Bombeiros Voluntarios.
FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS DORES
- Trofa, 18 de Agosto de 1969. Esta~iio
de correio.
CINQUENTENARIO DO CLUBE DE FUTEBOL «OS BELENENSES, - Lisboa. 23 de
Setembro de 1969. Posto de correio na
Av. da Liberdade. 105-2.°.

PORTUGAL

inscri~ilo.

A. J . de V. C.

29

ULTRAMAR
Cari~bos

de

I. o

dia de circulafiio

V CENTENARIO DO NASCIMENTO DE
VASCO DA GAMA - Carimbos em Praia,
Bissau, S. Tome, Luanda, Lourenco Marques, Macau e Dill, todos a 19 de Agosto
de 1969.

Regulamento da 2. Exposic;60 filatelico
do Tematica de Escritores e Jornalistas
0

.

"

Art. 1.° Com 0 patrocinio da Casa da 1mprensa, organiza 0 Clube Filatklico de Portugal a «2.a ExposiCiio Filatelica da Tematica
de Escritores e Jornalistas», a qual tera lugar, durante 0 mes de Dezembro, em data a
publicar atempadamente. no saliio nobre daquela Casa da Imprensa. na Rua da Horta
Seca. em Lisboa.
Art. 2.° Poderao concorrer quaisquer coleccionadores de Portugal e mtramar, ou estrangeiros aqui residentes. com selos e carimbos da tematica de Escritores e Jornalistas.
Art. 3.° Havera medalhas de vermeil,
prata e bronze, alem de outros premios oferecidos por quaisquer entidades oficiais ou
particulares.
Art. 4. ° 0 jUri. sera constituido por tr~s
ou cinco membros, nomeados pe10 Clube Fi-

latelico de Portugal. Funcionara tambem
como comite de admissao, e das suas decisoes, tomadas de acordo com 0 Regulamento
das Tematicas. nao havera recursos.
Art. 5.° As inscricOes, gratuitas, poderiio
ser feitas nas secretarias da Casa da Imprensa e do Clube Filatelico de Portugal.
ate 30 dias antes da inauguraciio da Exposicao, e 0 respectivo material entregue, num
daqueles organismos, ate dez dias antes da
respectiva inaugura~ao, e levantado pelos con'Correntes, ate tres dias depois do encerramento.
Art. 6.° Embora facam tudo quanto em
si caiba pela sua guarda e conservaciio, os
citados organismos nao se responsabillzam
pelo material exposto, que podera ser seguro
pelos seus propriet8.rlos .
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Selos comemorativos do Centenario
de Vasco da Gama

•

Dr. A.

J.

de Vasconcelos
Carvalho

Ap6s prolong ado agravamento da doen~a
do nosso director, Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho, 0 que 0 levou a total suspensiio
dos seus trabalhos profissionais e fllah~licos,
ele encontra-se i~ em franca convalescen~a ,
facto com que muito rejubilam todos os seus
amigos e constituintes, e, designadamente,
todos quantos trabalham no nosso clube e
nesta revista.

Dr. Frederico de Morais
Sarmento
Completamente restabelecido da sua
e do seu desastre, factos dos quais
s6 muito recentemente tivemos conhecimento,
esteve em Lisboa, e deu-nos 0 prazer da sua
visita, 0 Dr. Frederico de Morais Sarmento,
ilustre Juiz do Tribunal do Trabalho do Funchal, e prestigioso presidente do Clube Filahfllico da Madeira, medalha de ouro em tematicas, na «2.8 LUBRAPEX", Funchal- 68.
d oen~a

Em celebracao do V Centen8rio do Nascimento de Vasco da Gama, 0 Ministerio do
illtramar vai por em circulaCiio, em todas as
Provfncias illtramarinas, 18 milh6es de selos
postais, com as dimens6es de 35 x 25 mID,
r,t distribuir pelas 7 taxas e motivos seguintes:
Cabo Verde, 2000000, da taxa de 1$50
(tetrato de Vasco da Gama); GuiDe, 2500000,
da taxa de 2$50 (armas de D. Vasco da
Gama) ; S. Tome e Principe, 250 000, da taxa
de 2$50 (Armada de Vasco da Gama); An·
gola, 5 000 000, da taxa de 1$00 (Rosa dos
Ventos); Mocambique, 5000 000, da taxa de
1$00 (Roteiro da viagem it mdia); Macau,
3 000 000, da taxa de 1 pataca (Igreja e Convento de Nossa Senhora das Reliquias da Vidigueira) ; e Timor, 250 000, da taxa de 5$00
(Medalhiio no claustro dos Jer6nimos).
Os referidos selos, desenhados por Jose
de Moura e impressos a 10 cores na Litogra-

fia Nacional, do Porto, foram postos it venda
em todo 0 territ6rio nacional no dia 29 de
Agosto, data em que foram utilizados, nas
estae6es dos Correios das capitais das Provincias, carimbos de cPrimeiro dia de circulaeiio».

.
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A. MOLDER

1. 0

de Dezembro,

Telef. 33151 04
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UNS & OUTROS

Uma medalha e um diploma
para a nossa Revista
Esta revista recebeu uma medalha
e um diploma, que Ihe foram atribuidos, por intermedio da sua notavel
«Pagina de Aerofilatelia», da autoria
do nosso ilustre cons6cio e colaborador Cap. F. Lemos da Silveira, na «Mostra Internacional de Literatura Aerofilatelica», realizada apenas por convites,
o que Ihe deu importancia e prestigio
excepdonais.
Honra grande, sem duvida, para 0
nosso dube e para esta revista, mas
honra, principalmente, para 0 .nosso
querido amigo Cap. Lemos da Silveira,
a quem aqui expressamos apertado
abra~o de parabens .

4

I

I TUDO PARA FILATELl A I
I COMPRA - VBNDB I
I
I
I
I
Rua

Por

101

LISBOA
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Milton Morais Sarmento
No Funchal, realizou-se 0 casamento do
distinto filatelista Milton Morais Sarmento,
filho daquele lIustre presidente do Clube filah;lico da Madeira.
Absolutamente Impossibilitado de comparecer, agradecemos 0 amavel convite, e
aqui deixamos apertado abra~o ao Milton,
com sinceros votos de multas fellcidades e
prosperidades, para ele e lua esposa.

D. Ana Frota Mendes
Encontra-se em Lisboa a ilustre poetisa
e folclorista brasileira D. Ana Frota Mendes,
que nos veio recomendada por alguns dos
maiores filatelistas brasileiros, com especiais
abraf;os dos nossos queridos amigos Genera l
Mirabeau Pontes e Almirante Magalhaes Ma cedo.
o nossa director, ap6s a sua referida

--..
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doenc;a, saiu de casa pela primeira vez para
Ihe oferecer um aperitivo no .Gremio Litererio», cujas luxuosas instalac;oes ela muito
apreciou, e, ~m seguida, um jantar fntimo

no c.estaurante tfpico .. Severa,., a que tambem assistiu a distinto medico portugues
Dr. Joao Ant6nio Pinheiro, nosso comum
amigo.

Novos Corp os Gerentes para 1969
ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente
Vice-Presidente
1.0 Secretcirio
2.0 Secretcirio

-

Dr. Fernando Baptista da Silva
Dr. AntOnio de Almeida Figueiredo
Rolando Alvaro Mendonca
_
Mario do Rosario Castanheira Nunes.

-

Dr. Agostinbo Joaquim Pires
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa
Dr. Jorge de Melo Vieira ·
Joao Luis de Medeiros
Ernesto Patricio Franco.

CONSELHO FISCAL:

Efectivo
Efectivo
Efectivo
Substituto
Substituto
DIRECC;J.O:

Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho
Cel. Francisco Roma M. Cardoso Salgado
Jose Manuel Castanheira da Silveira
Edgar Pilo
Miguel ,Jose F. Emidio da Silva Pessanha
Eng. Fernando da Costa Valdez
Dr. JUlio Pinto da Cruz Neves .

. .-----------.. . .

••

Uma transcri~ao no "Diorio
do Ribatejo"
o

excelente Diano do Ribatejo, de Santarem, de que Ii distinto director 0 Sr. J. A.
.:~..........~
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ESTRANGEIAO
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SANCHO OSORIO
Rua do Crucifixo,

I 19- 1.

0

Teler.De •••88,.

ApartadOI3 I2 -

I'

MANCOLISTAS ,

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos ou usadOB
Em pagamento tambem aceito selos
em quantidade
Pedir tabela de valorizaljio e condi,oes
d(troca

I

='I~

Associa~ao Portuguesa dos

Jornalistas filatelicos
Durante a referida

doen~a

do nosso di-

rector, realizaram-se duas ou tris reunioes

I

L1 SBOA-I

POaTmG&L

Calado da Maia, transcreveu na integra um
artigo da fwssa revista, da autoria do 1IOSS0
prezado colaborador A. J. do Patrocinio, de
Faro. 0 nosso agradecimento ao Diana do
Ribatejo, e as nossos parabens a A. J. do
Patrocinio, que tanto vem pugnando pela expansiio da Fi~atelia.

,-,--_fIIIV/III........,~.............,II'WIfIIII~r

dOl cr6nistas filatelicos portugueses, para os
primeiros trabalhos da

.Associa~io

Portuguesa

dos Jornalistas Filatelicos», novel e importante organismo, do qual muito hll a esperar,
e ao qual oferecemos, alem do mais, as p6ginas desta revista.

C
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Casa Filatelica l. ELL

J

I
I

I

II
I

FUNDADA EM 1940

1

I Novidades

I

sempre aos melbores

pre~os

II
,

Mat.rial filatellco HAWID, LEUOHTTURM e SAFE

Em slo<k ..ais d,

7.000

slrus difmntes

,u todo

0

I

I
I
Ultramar I

Mundo

I
I Series completas novas de Portugal e
I
I
I
Rua do Prato, IB4-2.D-Esq.

I
I
I

I

Te/efone 32 35 08

I

I

Lisboa 2

1

I
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Detalhe da Conta de

II

Resultados"

CONTAS

DESPESA

Quotas
80letim
Percentagens, cobranl;as, gratifical;oes e ordenados
Donativos
Material Filatelico .
Diversos
Servil;o de Circulal;oes
Rendas de casa (Sede)
Portes de Correio .
Telefones (chamadas e mensalidades)
Transportes e outros .
Luz, agua, etc ..
Artigos de Expediente e Impressos
Cambiais
F. D. C.
Contribuil;oes e Impostos
Reparac;5es.
:
Jornais, Catalogos e Revistas
Propaganda

doit-on faire reparer
RECEITA

19084$65
44000$50
38040$00
98$00
9691$10
1 712$90
16200$00
10280$50
1868$50
1 881 $50
4860$00
7312$40
792$45
3815$90
2778$00
663$50
1749$00
1722$50

3778$90
125869$05

FUNDO SOCIAL

142468$65

16599$60
142468$65

142468$65

Detalhe da rubrica .FUNDO SOCIAl»

Saldo existente em 31/12/967
Saldo apurado no exercfcio de 1968
Saldo que passa ao exercfclo seguinte

25$70
16599$60
16625$30

DEP6SITOS A ORDEM

Montepio Geral .
DEVEDORES E CREDORES

Justificado con forme Balancete respectivo.

jacqueline caural
I

2074$90

I

•
t

Saldo do exercfcio que se transfere para a rubrica:

Soma

un timbre-poslel

98107$40

AMORTlZA~OES

Amortizac;ao de m6veis, por deprecial;ao

7
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N. da R. - Este assunto tem sido versado
inumeras vezes nas pliginas desta revista, e
ainda recentemente, num artigo do ilustre
Hugo Fraccaroli, vice-presidente do Clube Filatelico do Brasil, e dirigente da F. I. P., 0
qual energicamente combate as reparacoes.
o director da nossa revista jli uma vez
aqui apresentou a comparaclio que vai ler-se
adiante, entre as reparacoes dos selos e as
das pinturas, livros, mobililirio, etc., quando
antigos e raros.
Motivos que nos levam a, com a devida
venia, transerever aqui a opinilio da distinta
escritora Jacqueline Caurat, conhecida eranista filatelica de Femmes d' Anjourd' liui:
Depuis un demi-sicle, la question des
timbres repares a fait couler beaucoup d'en cre. On restaure des ceuvres d'art - tableaux, porcelaines ou tapis - qui ont subi
les outrages du temps ou des accidents fortuits. De mAme, il est des timbres presentant
une certaine rarete qui sont I'objet de reparations. Et I'on ne peut faire grief a un
collectionneur de preferer placer une telle
vignette, certes entachee d'un defaut, dans
son algum, plutc~t que d'y voir une case restee vide. "est pourtant d'autres philatelistes qui n'admettent pas de tels procedes. lis
en denoncent les dangers, tres reels, iI faut
Ie reconnaitre. Pensant que des acheteurs
risquent d'etre abuses par des vendeurs peu
scrupuleux, ils souhaiteraient qu'obligation
soit fait aux reparateurs d'apposer une marque indelebile au dos du timbre pour signaler la restauration iI laquelle ils se sont livres.
Donc, sur des timbres authentiques de
deuxieme ou de troisieme choix presentant
des dechirures, absences de dents, amincissements, pliurs, trous, etc .... d'habiles reparateurs reussissent, a I'aide de pAte a papier
de leur fabrication, a reconstituer les parties
manquantes et ales peindre si pariaitement

qu'a I'ceil nu I'illusion est absolue. Or Ie
timbre n'en est pas moins deprecie, et il ne
faudrait pas a I'achat que no us Ie payions
Ie prix d'un timbre intact. Le 5 francs Empire, par exemple, qui Mait colle sur des colis
postaux, a plus souffert que d'autres et se
trouve souvent accidente. "peut done avoir
eM repare. Certains seront tentes de proceder au regommage d'un timbre neuf qui,
pour une raison quelconque, aura Me lave
de sa gomme originale. C'est pourquoi I'expertise d'un timbre de valeur s'impose indiscutablement.
Differents tests et examens
nous renseigneront, mais, Ie plus souvent, iI
conviendra de faire appel a la science d'un
expert.
Pour deceler une reparation, un examen
de la vignette a la lumiere rasant pourra deja
etre revelateur.
a mieux: place dans
un filigranoscope et imbibe d'ether, Ie timbre
laissera apparaitre les reparations sous I'aspect
de taches plus foncees. Un bain dans de
I'eau chaude est une experience qui peut
etre- egalement decisive. Un caminci» restaure par contre-plaquage de papier revelera
ses tares. Sous Ie microscope, d'autres defauts apparaitront. Un gommage refait sera
visible par des epaisseurs anormales de
gomme entre les dents du timbre. Enfin, il
est un instrument que les experts connaissent bien et que I'on trouve dans Ie commerce (Ie prix en est assez eleve): c'est la
lampe de Wood. Sous I'effet de ses rayons
ultra-violets, la verite surgit. Le papier et les
couleurs rapportes par Ie reparateur presenteront des differences, et leur presence sera
decelee par ce moyen.
En ce qui concerne les timbres suspecte5
d'etre totalement faux, la comparaison d'une
piece au microcope et a la lampe de Wood
avec une autre piece, authentique celie-la,
sera generalement probante. Une etude des
agrandissements photographiques sera faite

"y

-
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Erros & Variedades

Balancete Geral em 31 de Dezembro de 1968

Pelo

ACTIVO
DISPONIVEL:

DR. JULIO PINTO DA CRUZ NEVES
A procura do inco mum, mais do que 0
coleccionamento extenso e maximo de selos-tipo, afigura-se-nos ser, cada vez mais, 0
caminho, 0 tra\;o distintivo e a pedra de toque do coleccionador avanr;;ado e estudioso.
Pela dificuldade da descoberta destas per;;as ins6litas, que frequentemente passam
despercebidas e se perdem na rpaior parte
para a filatelia, pel os efeitos de surpresa e
ineditismo que provocam, certos erros e variedades, nao s6 proporcionam um prazer
mais vivo ao amador dos selos, como distinguem e conferem maioridade as suas colecr;;oes.
Natural e, pois, que se suscite e alargue
o gosto pela obten\;ao destas raridades, e
que, correspondentemente, 0 seu valor ' de
troca alcance posi\;oes cimeiras pela dinAmica
das leis da oferta e da procura .
Constitui, porem, serio obstacul o a fixa r;ao de uma cotar;;ao adequada e realista 0
imperfeitfssimo conhecimento que muitas vezes impera no mundo filatelico acerca das
respectivas existencias. Assim sendo, e muitas vezes imposslvel estabelecer, com razoa vel margem de confian\;a, 0 verdadeiro grau
de raridade destas per;;as, e a sua jusfa cotar;ao.
Nem sempre serao tao invulgares e ca-

-

suais como pensa 0 seu detentor, e sao-no,
por vezes, bem mais do que julga.
Oeste estado de coisas vem, assim, a resultar que, nalguns casos, se originam, sobre estes erros, maiores erros do que 0 pr6prio erro ...
A questao, ainda que inr;;ada de dificul dades e incertezas, bem merecia um mlnimo
de tratamento estatfstico.
Talvez um ficheiro central, once se fossem registando os casos e quantidades conhecidas, talvez uma campanha para a obtenc;ao de informar;;5es, talvez a aberta colabora\;ao dos comerciantes, pois que, neste
campo, talvez 0 segredo nao seja a melhor
«alma do neg6cioD, talvez um catalogo especializado . ..
Quem ha af com vo ntade, tempo e paeieneia, para meter om bros a tarefa?

I Olf.l. -1968
t
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JACQUELINE CAURAT.

I

650, .600, 5600 e t·600

I

660. '600. t600. t650, a600,
"600. 5600, 8600, .6 0 0, 10j,
t5600 e 30jOO.
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I
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I AlllatAncla - Imprl..IO 10e.1
I

6ao, 660, .658, 5600 e t06"

I AI.latAnel.-1968
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A venda
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t600 e '600 ., ••00

na A. G. U. enos comerciantes
filatelicos

I
I
I
I
I

I
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Pra~ Ralnha Santa, 5·6.° Fr.
Tel. 79 •• 8• - L1sboa·5
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2195$10

VALORES A REALIZAR:
68 971$55

Oevedores e Credores .
Quotizar;;ao

9225$50

Boletim (anuncios)

2537$40

80734$45

34406$60

M6veis e Utensilios .
IMOBILlZAC;OES FINANCEIRAS:
1350$00

Rendas adiantadas .
Colee~ao

II EmissoesGUINt
loca£s de Assistenda I
e Difesa
Oefll. - Cruz Br.ndl - 2. II

2074$90

BENS E USOS:

--..I

I

e galement. La lampe de Wood permet de
deceler certains filigranes et, pour les obliterations ou les surcharges, d'identifier la qualite des encres utilisees; et, par consequent,
de condure si I'on est ou non en presence
d'une falsification.
Ces procedes scientifiques ne seront
qu'accessoires au regard de I'experience
acquise, qui est I'atout majeur d'un expert
qualifie. Cest aupres d'un tel specialiste
que I'on recueillera sur une piece rare un
jugement formel et une attestation dOment
signee de sa main, qui fera foi dans des
transactions eventuelles.

..
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120$20

Caixa
Oep6sitos a ordem .

1$00

do Clube .

1351$00
118687$15

,.

EXIGIVEIS:

PASSIVO
54543$35

Oevedores e Credores .
VALORES A REALIZAR:
Quotizar;;ao (em eobranr;;a)

9225$50

Boletim (anuncios)

2537$40

11762$90

AMORTIZAC;OES:
Rendas caueionadas
M6veis e Utensflios

1350$00
34405$60

35755$60

SITUAC;AO LlQUIDA ACTIVA:
FUNOO ASSOCIATIVO

16625$30
118687$15
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Calalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre'vos gratis

I

'Y

UUbDUIU\I

ELADIO DE
Rua Bernardo Lima, 27 -

I

I

I

,
SANTOS,I,
,,I
I

CASA FUNDADA EM 1922

9
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BOLETIlVI DO CLUBE FILA TELl CO DE PORT UGAL

I
!

Telefone 49725

· . . . _--------------1.,
I Selos
de Portugal e Ultramar. Es· I
trangeiros. Novidades. Tematicos. I
de
dia. Todo
I
II Sobrescritos
material filat6lico
I
I BASTOS & CAMPOS, L.DA I
I
I
I LISBOA
(PORTUGAL) I

C-

"

1.°

Uma quadra dos selos de 2 avos
da primeira emissao (1948) da serie «Monumentos e Paisagens», de
Macau, sem denteado horizontal.

0

R. MARIA ANDRADE, 55-Telef. 834108

t:.~----

----------:.

Como mere subsfdio para obra s istematica e de 'maior f6lego, iraQ as paginas deste
boletim registando alguns dos erros q ue a
a mabilidade e 0 sentido de divulga~ao dos
nossos cons6cios permitam dar a co nhecer.
E 0 que hoje se faz, apresentando:
A-

LISBOA-1

-------------------------------------FrI

0 selo de 1 $00 da emissao comemorativa do V Centenario de Gil
Vicente, sem as legendas «GIL VI CENTE» e «PORTUGAL»;

,,=......

assuntos pendentes, a aurnentar 0 interesse da
juventude pela filatelia.
)
Continua a Direc!;!iio a receber apoios
muito importantes dos Correios de Portugal,
que rnuito possibilitaram a vida do nosso
€lube.
Dos Correios do Ultramar, recebernos, tambern, varias provas de grande interesse pelo
Clube e Boletim.

PARECER DO CONSRHO FISCAL

Estes exemplares pertencem ao Senhor
Dr. Jose Manuel Machado Nunes. 0 Sr . .Luis
Ma nue l Rodrigues Vicente, de Santarem, possui ou tr~ exemplar, noyo, daquela serie de
Gil Vicente.

No cumprirnento das suas obriga!;!oes estatutarias, 0 Conselho Fiscal verificou que
toda a actividade da Direc!;!ao foi de rnolde
a rnerecer 0 aplauso dos prezados Cons6cios.
Portanto, ao apresentar 0 seu Parecer,
este Conselho Fiscal tern a honra de propor:

.. , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ flllll'W~

I

1. ° - Que rnerecern aprova!;!ao 0 RelatOrio

e as Contas de 1968.
Lisboa, 17 de Junho de 1969.

A DIRECCAO :

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
eel. Francisco R. M. Cardoso Salgado
Jose Manuel Castanheira da Silveira
Eng.o Emilio Cesar Monteiro de Almeida
Edgar Pila
Miguel Jose F. E. da Silva Pessanha
Eng.o Fernando da Costa Valdez.

2. ° - Que seja louvada a Direc!;!ao pela
rnuita dedica!;!ao com que levou a
cabo a sua missiio.
Lisboa, 10 de Julho de 1969.

o

B-

0 selo de 1 $00 da emissao comemorativa do V Centenario do Nascimento de Pedro Alvares Cabral
(Angola), com dupla impressao do
valor e «CORREIOS.;

I
II

I
II

Selas para colectoes
COMPRA E VENDE
Apartado 1.3 -

Telefone 856 -

ElVAS

,

I

"III~""""""-'---------------,~
.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--..1"

CONSELHO FISCAL,

Dr. Agostinho Joaquim Pires
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa
Dr. Jorge de Melo Vieira
Jodo Luis de Medeiros
Ernesto Patricio Franco.

I

A Filatelica

II

I

~!~i~e~as!! ~oc~~Od~S~~S~b~d~S~ s

E

das 17
19 horas, na Dossa sedo
Ay. Alml,antl Rill, 70-6. o_Dt,O
LISBOA

.

II

I

!
II!:-------------.
. . . . :!'
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Selos comuns a Portugal
e ao Brasil
o programa FILATELIA, da autoria do
Dr. A. Silva Gama, editor deste Boletim e
nosso prezado consocio, que a Emissora Nacional irradia quinzennlmente as quartas-feiras, transmitiu um «editorial» que consideramos de interesse e oportunidade.
Transcrevemo-lo na integra, dando todo 0
nosso apoio a ideia que ele encerra e desejando veementemente que se conCTeti~e a proposta nele expressa.
Esperemos que as Autoridades Postais interessadas no assunto, lhe concedam 0 seu
carinho, e que no proximo ano os milhOes de
brasileiros e portugueses possam contar com
a emissao preconizada no editorial que passamos a transcrever (1):
Merce do poderoso impulso resultante da
visita do Senhor Presidente do Conselho a

·t----------------~·
I

TODO 0 COLECClONAOOR PORTUGUtS DE
SELOS E DOCUMENTOS OE CORREIO
AEREO DEYE FILIAR-SE NO

iI
, Clulle Filatelico
I de Portugal
I

REPRESENTANTE DO NOSSO PAls

NA

I

I
II
I

des Societes
Aerophilateliques

..I

J

I
Federaf.ion Internationa/e

I
I

I
I

ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA
MUNDIAL, DEFE~SORA DOS
INTERESSES
DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS
AS LATITUDES

I

I
I
I
I
I

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

EXPOSI~OES

No decorrer do ana de 1968, continuamos
a patrocinar exposiCiies, e a ajudar nos trabalhos de muitas delas. Pelo seu valor, queremos apenas referir-nos a duas. Uma reali
zada por nos, a do q:Dia do Selo», e outra
que ajudamos cern par cento a por de pe,
a do Centenario da Lepetit. Esta exposiCao
foi urn exito, e considerada, por todos aque·
les que a visitaram, como uma demonstracao
de alto nivel filatelico, e de grande categoria.
Tao valiosos e apreciados conjuntos raramente
se veem.
Agora que possuimos urna nova sede, fica
tudo preparado para que, no futuro, se passam fazer exposi~lies com mais frequencia.

Pelo - - - - _
DR . A. SILVA GAMA
terra-irma do Brasil, a Comunidade Luso-Brasileira parece ir, enfim, entrar numa fase de
realiza~oes mais concretas.
Para 0 desejavel estreitamento de rela~oes entre os dois paises, a Filatelia tern uma
palavra, qui~a importante, a dizer.
Sao bern conhecidas dos filatelistas (e ate
dos que se nao dedicam it colectao de selos)
as emissoes anuais comuns a tados os paises
da Confederacao Europeia d os Correios e
Telecomunicacoes. Os delegadas dos paises-membros, na sua reuniao anual, escolhem
uma entre as maquetas propostas por artistas das ~acOes representadas.
Esse desenho, que em geral simboliza alegoricamente a uniao entre as Adrninistracoes
Postais da Confederacao, sera utilizado por
todos eles sem qualquer altera~ao. Cad a
urn fica porem livre de escolher as cores e
o numero de valores que compora a serie.
Tambem os paises do Norte da Europa
tern vindo a seguir 0 mesmo sistema, 0
mesmo acontecendo ha cerca de urn ano aos
aderentes da EFTA.
Sugerimos entao que os Correios Continentais e os Ultramarinos entrem em contacto
com os congeneres Brasileiros, a fim de anualmente ser emitida urna serie por cada uma
das entidades referidas, com desenho ou desenhos comuns.
E claro que os pormenores seriam da
comperencia dos Organismos indicados, mas
permitimo-nos uma sugestao ou talvez melhor, urn pedido: que sejam escolhidos desenhos sugestivos que retratem a presenca dos
portugueses no Brasil e que se evitem as alegorias e os simbolismos, pais a chamado
«grande publico», que nao pode ser elucidado
da sua significacao, dela se naa apercebera.
Nao ha seguramente falta de belos motivos

--

(1) Esta mesma ideia, au semelhante, foi
Ja anteriormente sugerida pelo tambem nosso
prezado consocio Dr. Romano Caldeira Camara.

SEDE
Deixamos quase para 0 fim a referencia
it nova Sede. As nossas novas salas estao
patentes a todos aqueles que nos visitam, e
que sao unanimes em elogiar a valiosa obra
conseguida pela nossa DirecCao.

.=. . . .
I

I
I
I

•

II
I

I
I
I
I

I
I

II
J

I
I

I
I
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Queremos consignar aqui uma palavra
amiga e de agradecimento a todos aqueles
que comecaram a contribuir para a Campanha da nova Sede. Os resultados que se vao
obter serao visiveis na proxima gerencia.
A nova Sede resultou de varios acontecimentos, e de uma colaboracao muito especilil
do senhorio, em quem contamos com urn verdadeiro amigo.
CONSIDERA~OES

GERAIS

Segundo 0 que se depreende da leitura
do Relatorio da Gerencia de 1967, acentuam-se
cada vez mais as relacoes entre as coleccionadores, que cada vez mais vao perdendo 0
hilbito das trocas. As bases das suas transaccoes sao mais diversas. 0 Clube, que tern
acompanhado essa evolu~ao, nada pode fazer,
nao so porque cada urn e dono do que e seu,
como pelo facto dessa transformacao das actividades inter-socios ser copia do que se esta
operando noutros paises.
A juventude filatelica temos dado todo 0
nosso apoio. Transitarao em estudo vcirios

""'----..-..-_---------------------------------------1.
'
I
CATALOGO YVERT 1970 I
Envia-se
Angola e

a

CObran!;atCo~::L:a:::en~:~~te:i~:d~~~ara

aa provlncias de
caso DaO existam, na ocasiiio, servl!;os de cobran4ja facilidade de liquida4jao na pr6prla provIncia, como indlcaremo8
Vendemoll quaisqner outros catAlogolI nacional. ou estrangeir08, os quais remeteremos tao depressa nos cheguem dos editores
NAO COMPRE. mas ",elba na m,sma 0 CATALOGO YVERT I970,
eompllto , abso/utam,nt, g"atis
Aproveitando eata oferta excepcional e de durac;iio limitada, V. po de receber 0
novo YYERT 1970. gratuitamente, poupando aulm 405~oo
Mo~ambiqne,

AOQUIRA 0

CON.JUNTO:

J
I

·1

I
I
I

.1
1

50.0 ANIVERSARIO DE FATIMA

.,

belos sobrescrito8 do 1.0 dia, ediC;i!io dos CTT, todos com series completas e
carimboll diferentes, inc1alndo as marcaa especiais da "bita d. ' •• 1. YI.
Filh•• , rarlsslmas

"

10

PRE<;:O DE VENDA ACTUAL: I,e. 700$00
S6 paga 011 sobrescritos. N6s enviaremos 0 novo YYiAT 1970,
completo e gratuitamente
FILATELIA

I,

.1
·1
;J
I

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
SELOS E MATERIAL FILATELICO

TELiFONI 22657

CALDAS DA !lAn'HA

II

:1

~:-----------------.-~-------------------.<tI'IItIP'
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J>~-c. l. a Mostra Filatelica da P6voa

Clube Filatelico de Portugal

~tlJ~j

Relat6rio da Gerencia de 1968
Prezados Cons6cios:
De acordo com 0 disposto estatutAriamente, apresentamos a aprecia~ao dos ConsOdos 0 relatorio e as contas que traduzem
a ,actividade da Direc~ao no ano de 1968.
Embora muito resumidamente, procuramos dar a conhecer 0 que de mais importante tratou a Direc~ao no ano pass ado.
ACTIVIDADE DIRECTIVA
Para incentivar 0 desenvolvimento do
Clube, a Direc~ao empenhou-se ao maximo,
e assim conseguiu alguns bons resultados.
savel

Cap. F. Lemos da Silveira, Consultor
daquela Empresa, e nosso querido
cons6cio, colaborador e amigo.
o primeiro artigo, em pagina completa,
ocupa -se, no melhor estilo e com sugestivo
aspecto gn3fico, do 20. 0 aniversario da aberfura da linha Lisboa / London / Lisboa, acontecimento comemorado filatelicamente pela
TAP em 27 e 28 de Maio p. p.
Com constante aplica<;ao e grande pertinacia, 0 Cap. Lemos da Silveira, filatelista e
jornalista filah~lico de meritos consagrados
com uma obra valida como coleccionador, expositor, orientador e divulgador da Aerofilatelia, continua assim, e presentemente com
nada menos de quatro cr6nicas regula res,
fodas elas em publica<;6es de grande tiragem
e penetra<;ao, 0 seu trabalho positivo em prol
desta especialidade de interesse crescente e
largas perspectivas.
Este n.O 25, embora tirado a 5000 exemplares, encontra-se completamente esgotado.
Para receber os numeros futuros de «Inter
TAPD, podem os filatelistas interessados solicitar a sua inclusao no mailing list da revista, formulando 0 seu pedido a :
0

Filat.~lico

TAP - Divisiio de Rela~oes Publicas
Avenida Duque de Louie, 47-2.°
L1SBOA (1).

MOVIMENTO DE SeCIOS

BOLETIM
Agora que as nossas possibilidades sao
outras, estamos quase a conseguir a regularidade na sua saida. 0 facto lamentavel de
ainda nao ter side possivel melhora-lo, deve-se
a falta de colabora~ao que temos espeeialmente de articulistas que dominem a filatelia
nacional, sen do esta a de mais interesse para
os nossos consocios.
Os custos da mao-de-obra e papeis continuam a influeneiar os numeros de paginas
do Boletim. Tambem a publicidade da especialidade escasseia. A maioria dos anuncios
que se publicam nada tern a ver com filatelia, sendo conseguidos atraves de amizades,
e, se nao fossem eles, as nossas dificuldades
seriam maiores.

de Santa

~ 4E'C:;~'\t-

Evidentemente que muito se ficou a dever a
experieneia de alguns directores que acornpanham 0 Clube ha varios anos, secundados
pelo trabalho de alguns mais novos, de quem
muito se pede vir a esperar.

Continua estacionario 0 numero de socios,
apesar das quotas terem sofrido urn ligeiro
aumento. Queremos agradecer aos nossos
Consocios as suas grandes provas de boa vontade, nao so no que diz respeito a eleva~ao
das quotas, mas, tambem, pela forma correctissima como souberam compreender as
defieiencias durante a transferencia da Sede.
o numero actual de socios em efectivo,
e de cerca de 1 600. Reconhecemos que este
numero e bastante insignificante, quando notamos que temos ficheiros com nomes de
cerca de dez mil coleccionadores! Fizemos
alguma coisa para aumentar 0 numero dos
soeios, e tanto assim que 0 nosso esfor~o
nao queremos referir 0 custo que representa
a propaganda e 0 fomento filatelico - se tra
duziu pela entrada de soeios que permitiu
que 0 numero destes, apesar da eleva~ao das
quotas, nao tivesse diminuido.

11

/I

Na sede social do Grupe Dramatico Povoense - Rua do Gremio, n.O 14 - Povoa de
Santa Iria, inaugurou-se, no passado dia 2 de
Agosto, a 1.. Mostra Filatelic!l. da Povoa de
Santa Iria com 0 alto patroClnlO da Federa~ao Portuguesa de Filatelia e do Clube Filarelico de Portugal, cujo acto teve a presen~a
do representante do Sr. Presiden~e da Camara
Municipal de Vila Franca de Xira, Vereador
Sr. Manuel Infante, Srs. Castanheira da S~
veira e Dias Ferreira, respectivamente DIrector e Secretario Geral do Clube Filarelico
de Portugal, Sr. Jose Mendes Guerreiro, Presidente do Grupo Dramatico Povoense e os
reputados filatelistas Srs. Capitao Jorge Garcia e Lage Cardoso, alem de muitos outros
filatelistas e inumero publico.
Em nome da Direc~ao do Grupo Organizador falou 0 seu Presidente, que agradeceu 0
pab-ocinio e apoio concedido pelas 'en~idad~s
oficiais e particulares, e a todos os filatehstas em especial, nao deixando de testemunhar
a sua gratidao pelas honrosas presen~as naquele acto inaugural.
Seguidamente, 0 Vereador Sr. Manuel Infante fez a entrega aos filatelistas con vidados de uma recorda~ao alusiva aquela
d ." Mostra», e, aos por Inscri~ao, de 1 diploma de participa~ao e de lembran~as cedidas gentilmente pelo Clube Filatelico de

-

aplicaveis ao desenho de selos. E por que
nao urn concurso publico para a sua escolha?
Temos a absoluta certeza de que, se urn
inquerito fosse feito entre os milhoes de coleccionadores das duas Patrias, todos seriam
unanimes em manifestar 0 seu interesse por
tais selos. Nos somos os seus interpretes.
Que f'sta resposta mere~a 0 interesse das
autoridades respectivas. E, se tal acontecer,
que se passe rapidamente a sua execu~ao .
A Filatelia sera urn elo poderoso na ansiada aproxima~ao fraterna de Portugal e
Brasil.
Que se concretizem efectivamente a Comunidade Luso-Brasileira e a serie de selos
com desenho com urn a circular em todos os
territorios onde se fala 0 portugues.

I

Ir!~

ARMANDO NOGUE;IRA

Portugal, Transportes Aereos Portugueses, Barata Neves, etc.
Findo este acto, puder am os presentes
apreciar as participa~oes POR CONVITE,
dos Srs.:
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho - Cartas com carimbos pre-filatelicos.
Capitao Jorge A. Freire Garcia - Belgica
(1925/ 1945) .

Capitao F. Lemos da Silveira - Aerofilatelia - Madagascar (1927/ 1937)1«Raids» Madagascar/Fran~a, e 0 estabeleeimento da linha. - Voos de ensaio e reconhecimento, e os primeiros
servi~os internos regulares.
Eurico C. E. Lage Cardoso - Tematica Selec~ao de uma colec~ao especializada de «Escritores e Jornalistas».
Literatura Filatelica - Publica~oes diversas.
e POR INSCRI<;AO, dos Srs.:
Jose Mendes Guerreiro - Portugal Continental.
Amadeu da Costa Canha - Sobrescritos
com carimbos de 1. 0 dia; Selos de
Portugal Continental e Alemanha.
Francisco Manuel de M. Quintal - Selos
Estrangeiros.
Jose de Almeida Carvalho - Exposi~Oes
filatelicas realizadas no Concelho de
Vila Franca de Xira de 1953/ 1969.
Dr. Francisco C. Figueiredo Jr.- Animais.
Jose Pedro da Costa - Animais domesticos.
Vitor de Amaral P etinga - Borboletas.
Luis Jordano dos S. Covas - Peixes.
Antonio Augusto da C. Gra~a - Pintura.
Jose Marques Cur ado - A Navega(;iio
Portuguesa e a Filatelia.
Esta 1." Mostra Filatelica da Povoa de
Santa Iria esteve aberta ao publico de 2 a
10 de Agosto, enos dias 2 e 3 puderam os
coleccionadores usar 0 carimbo confeceionado
pelos C. T. T. para tal acto, e adquirir os
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A II Mostro de Divulgac;oo Filatelica
do Liceu Padre Antonio Vieira
Foi inaugurada no passado dia 2 de JuPor------------,
nho a Mostra em epigrafe, Mostra esta que
se realizou no atrio deste estabelecimento de
ensino.
De salientar, desde ja, 0 facto de ter estado presente praticamente toda a Direc~ao
da Federa~ao Portuguesa de Filatelia, incluindo a Comissao da Juventude Filatelica.
Faziam parte da Comissao de Honra desta
Mostra os Ex.mos Srs. Dr. Alberto de Serpa
Neves (Reitor do Liceu) , Dr. A. M. Correa
Nunes (Presidente da F. P. F.), Dr. Aristides
Gon~alves (Vice-Reitor do Liceu) e Cap. Francisco Lemos da Silveira (Vice-Presidente da
F. P. F.).
Formavam a Comissao Executiva os alunos: Paulo Rui Barata, Rui Dias Ferreira
e Francisco Ramos Serra.
Depois da visita a Mostra, que constava
de urn salao (por convites) com a participa~ao dos Srs. Dr. Jose Manuel Machado Nunes,
Cap. Francisco Lemos da Silveira e Dr. Antonio Silva Gama, e de uma classe juvenil (por
inscri~ao) em que participavam os alunos
Rui Dias Ferreira, Francisco Ramos Serra,
Jose Vairinhos Martins e Paulo Rui Barata,
procedeu-se a entrega de placas comemorativas do facto aos participantes do Salao, e
de material filatelico aos alunos da classe juvenil, entrega essa que foi efectuada pelo dignissimo Reitor do Liceu, Sr. Dr. Alberto de
Serpa Neves.
Para terminar esta . cerimonia, 0 Sr. Capitao Francisco Lemos da Silveira proferiu
- uma pequena alocu~ao em que deixava bern
expresso 0 seu desejo de que 0 Liceu continuasse a sua obra de divulga~ao da Filatelia
entre a camada jovem, quer promovendo ses-

--

belos sobrescritos a 4 cores, editados pela
Comissao Organizadora.
Depois do grande interesse despertado por
esta primeira iniciativa do genero na Povoa
de Santa Iria, estuda 0 Grupo Dramatico
Povoense as possibilidades de, em 1970, nao
deixar no esquecimento as alegrias conseguidas nesta primeira iniciativa filatelica, integrada nas comemora~oes do sell Octogesimo
Aniversario.

I

PAULO RUI BARATA

soes para trocas, quer organizando mais exposi~oes em que os alunos participem.
Aqui junto 0 conteudo do catalogo desta
II Mostra:
SAllO:
I - Clcissico:

No Primeiro Centenario do Nascimento
do Almirante Gago Coutinho
Associando-se brilhantemente ao programa
das celebrac;oes do primeiro centenario do
nascimento do glorioso Almirante Gago Coutinho, a TAP - Transportes Aereos Portugueses - comemorou filahl!licamente, com a eficaz colaborac;ao dos CTT portugueses e da
ECT brasileira, duas das datas mais importantes · do cicio comemorativo.
Como jil divulgamos em Marc;o no nosso
n.o 212 (pag. 13 e 14), em 30 de Marc;o

1 - Dr. Jose Manuel Machado Nu-

nes:
- Portugal (1931-1965) - Erros,
Provas, Falsos, Marcas.
- Cabo Verde (Tipo Coroa) - Provas, Falsos, Marcas.

II - Aerofilatelia:
2 - Cap. Francisco Lemos da Silveira.

- Polonia (1927-1934) - Abertura
das linhas aeropostais internas
e para importantes pontos da
Europa pela Companhia LOT
(Polskie Linie Lotnicze) .

passado foi utilizado, na Estac;ao de Correio
do Aeroporto de lisboa, um carimbo oficial ,
comemorativo do infcio da travessia (Fig. 1).
Esta marca cumpriu integralmente a sua
func;ao publicitaria, uma vez que, por deterSCIMENTO 0

~,..

III - Tematica:

l:""

of"

QO

3 - Dr. Antonio Silva Gama.

-

Selec~ao
Colec~ao

de tres capitulos da
Tematica especializada
«Automobilismo - Fenomeno do
Seculo XX~:
- 0 «jeep~ e as suas utilidades.
- Sinaliza~ao e Educa~ao.
- Evolu~ao das viaturas dos
Correios.

IV - Literatura:
4 - Jornais, Revistas, CataIogos e
Livros.

---
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A TAP preparou e fez voar, de Lisboa
para 0 Rio de Janeiro, no seu servic;o TP 347
(Boeing 707), 388 sobrescritos alusivos ao
acontecimento, ilustrados com uma foto do
«LusiHlnia» a largar do estuario do Tejo, e
obliterados com 0 referido carimbo co memorativo.
Por sua vez, em 17 de Junho passado,
funcionou no Guichet Filatelico do Rio de
Janeiro um outr~ carimbo oficial, r~plica do
primeiro, celebrativo do final da travessia
(Fig. 2).
A TAP fez voar igualmente, agora do
Rio para Lisboa, 110 seu voo TP 376,
(Boeing 707), 380 sobrescritos especiais,
ilustrados com uma foto do . Santa Cruz» ja
nas aguas da Bafa do Guanabara, e que ostentam 0 carimbo co memorativo a que se
alude.
As maquetas, tanto do carimbo portugues como. do brasileiro, sao da autoria do
artista Pedro Lobo.
E as fotografias que serviram para ilustrac;ao sao provenientes dos arquivos do saudose Arnaldo Garcez, 0 grande rep6rter fotogriflfico dessa recuada epoca.
Nao ha duvida que estas duas obliterac;6es, com 0 poder de penetrac;ao junto das
grandes massas, que e timbre das marcas postais, divulgaram largamente a notavel efemeride.
E pode afirmar-se que, com mais esta
iniciativa filatelica de grande visao, a TAP
se integrou eficientemente no programa comerativo do centenario do nascimento do ilustre Almirante Gago Coutinho.

Dutra rubrico regular

t>''''

Fig. 2
minac;ao da Adminisrac;ao-Geral dos CTT (offeio n.O 2009, da 2.° Rep. da Direcc;ao dos
Servic;os de Correios, de 21-3-69), foi apbsta
em toda a correspond€mcia-aviao que transilou pela concorrida Estac;ao do Aeroporto
nesse dia. Uma excelente pratica.

Aerofilatia no "Inter Tap"
Recebemos 0 n.O 25, referente a Abril-Junho, de «Inter TAP», revista de grande
formato da prestigiosa Companhia Nacional,
que insere uma nova rubrica regular «Aerofilatelia», pela qual, natural mente, e respon-
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a ampla publici dade feita a volta do aconteeimento, era constitufdo por sobrescritos franquiados com selos das emiss5es (1) e (2),
e por aerogramas (3). tudo obliterado com
o carimbo de 1.° dia aeima referido.
Recebeu um cachet, muito bem motivado
e ilustrado, comemorativo deste voo postal.
A pec;a que mostramos (Fig. 6) esta,

--

alem disso, autografada pelos pilotos Jan e
Nini Boesman.
Decerto nao sera a ultima vez que vos
falo da presenc;a e da actividade dos companheiros aerofilatelistas haitianos. Que, desde
a formaC;ao da S. A. H., demonstram uma
grande vontade de quebrar 0 silemcio e fazer obra de vulto. Como esta.

CLASSE JUVENIL:
1 - Clcissico:
a)

b)

o terceiro

aerofilatelista a asslnar o

II

Roll"

Nao constitui novidade a afirmac;ao de
que muitos dos eminentes coleccionadores
de Classico que tiveram a honra de assinar
o cRoll of Distinguished Philatelists» da prestigiosa Royal Philatelic Society, de Londres,
compartilham a sUa simpatia, tambem, com'
a Aerofilatelia.

-america no Henry M. Goodkind e 0 ingles
Francis J. Field.
A estes factos ja foi dada nestas paginas, no momenta oportuno e com justo relevo, Cj divulgaC;ao que se impunha.
Chegou a altura de anunciar que 0 ter• ceiro aerofilatelista, 0 ingles Cyril H. C. Harmer, foi distinguido com esses louros, os
maiores a que se pode aspirar no domlnio
da Filatelia, como todos sabem.
Cyril Harmer, como profissional, dirige a
casa de Londres da firma H. R. Harmertalvez os mais conceituados leiloeiros do
Mundo, com estabelecimentos igualmente em
New York e Sidney - e, como amador, e
um inspirado coleccionador e fecundo publicista do Correio Aereo da Terra Nova (um
dos pratos fortes da Aerofilatelia \. ColecC;ao
que alcanc;ou, em Exposic;5es Internacionals,
as medalhas de ouro indispensaveis para ingresso em Classe de Honra, onde hoje figura.
Seu pai, H. R. Harmer, assinou 0 «Roll.
em 1948. E apenas a segunda vez que a
assinatura do filho se segue a do progenitor.
C. H. C. Harmer
1550 so havia acontecido com Alfred lichtensR. D. P.
tein, que assinou em 1927, e sua filha Louise
B. Dale, em 1956.
.
Este eminente e 0 Vice-Presidente da
E que, alem desses ciassicos doubles de
Comissao Executiva da proxima Exposic;ao Fiaerofilatelistas, ja dois aerofilatelistas puros,
latelica Internacional PHILYMPIA - 70, que
isto e, personalidades que se dedicam exclutera lugar na capital brit~nica entre 18 e
sivamente as colecc;5es de selos, marcas e
26 de Setembro do proximo ano.
documentos de Correio Aereo, foram escoAqui ficam os parabens do Clube FilateIhidos para assinatura do R. D. P.: 0 nortelico de Portugal ao ilustre laureado.
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Portugal, TIbas e illtramar.
5 - Paulo Rui Barata.
- Mo!;ambique - Ceres especializada.
Estrangeiro:
6 - Rui Dias Ferreira.
- Hungria.
7 - Francisco Ramos Serra.
- Selec!;iio Universal.
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8 - Paulo Rui Barata.
Fran!;a.
II - Aerofilatelia:

9 - Paulo Rui Barata.
- Aerogramas militares de Portugal. Marcas do S. P. M.
ill - Tematica:

10 - Jose Vairinhos Martins.
- Fauna.
N. da R. - E impressionante e de plena
interesse que, mesmo entre jovens filatelistas.
a maioria seja de selos clltssicos. e somente
urn de temlttica.
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Federa~ao Portuguesa de Filatelia
NOTICIARIO

E indispenscivel 0 aumento assinalcivel do
numero de coleccionadores temciticos. Mas ,
para progredir com seguran~a nesta forma
de colecciona~lio , de molde a trilhar caminhos
correctos e a poder obter os respectivos fru-

N.? 5

tos , indispenscivel se torna conhecer em profundidade 0 Regulamento Internacional das
Colecc~oes Temciticas , das Colec~oes de Finalidade de Emissiio e de Assunto, e 0 RelaMrio de Apresentar;iio que a acompanha - guia

..

'."''''

atraves des suds ofertes quinzeneis, oferece-Ihe:

-,

Seloa clinicos de valor com a
sua reprodut;ao fotogrAfica.
Series modernas de todos os
palses.
Novidades. Um suplemento
com as dltimas emiss6ea mundials, todas fotografadas e com
a indicat;lo do seu caso, do tema
a que pertencem .
.... PAglna selecta. Grandes pet;as
clAsslcas e modernas fotografadas, geralmente na sua cor original.
Sect;ao temAtica. Grande oferta
de series dos temas mais coleccionados , e sugest6es de noval
colect;Oel pela imagem.
Artigol fUatelicos. Um grande sorUdo de Albuns, classificadores e toda a clane de material fIlattHco .
.... Servi~b de assinatura de novas emi8l6es de qualquer pals e
tema.

..

a.."-li

___

Fig. 5

o.

~

HAITI
~
I>OSTE PAQ "ALLON
ET PAl,.A.CHVTE

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO

o

..

pagamento das 8Uas compras pode efectuA-Io em moeda do seu pr6prio pals

~- -

Fig. 6

FILA TELl A EUGENIO LLACH. S. L.
Fundada em 1915
A venida G~neraUssimo, 4119
BARCELONA-ESPANHA
~~-......-..--~ ..........

-.".",.

I
I,

.......... ----~----.-..-----------------~'"

o dia da emlssao destes selos e aero gramas foi 28 de Novembro, te.ndo funcionado um carimbo de 1.° dia - visfvel
na Fig. 6 - ilustrado com um balao e 0
nome Jan Boesman, e ainda a legenda .Premier jour / 28 Novembre 68/ Port-au-Prince».

o voo por balao livre - exactamente 0
250.° da carreira desportiva do Presidente
da F. I. S. A., como jll referi - teve lugar em
8 de Dezembro. com partida do Aeroporto
Franc;ois Duvalier.
o correio transportado, vo lumoso dada
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Emitidos em folhas de 12 ~Xem
plares, numa moldura apropriada:
ao centro, e na margem de oito
dos selos, ve-se a balao Galiffet
que, em 10 de Abril de 1784, no
norte do Haiti (Cap-Haitien) efectuou a primeira experiencia aeroestatica no Novo Mundo. Tiragem:
240000 selos (20000 folhas).
primeiro carimbo (palavra
AVION inscrita numa elfpse)-nao
reproduzido na serie - foi utilizado
exclusivamente na correspondencia
(50 pec;as) entregue em 1-5-25
para a voo de ensaio Port-au-

o

o
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Como

I~

-Prince / Hinche / Cap-Haitien,
do
dia seguinte. 0 carimbo foi destrufdo logo em seguida.
Esta marca, juntamente com
as patenteadas nos seis selos em
questao, constituem um balanc;o
complet9 e harmonioso dos «pioneiros. do Haiti.
Extremamente
raros, e procurados com afa. Vejamos entao:
o segundo carimbo (1 .0 selo)
foi empregado a partir de 2-5-25,
nomeadamente para a primeiro voo

I

fxposi~ao

II

Fig. 4
(2)

(3)

Dais selos, de 0,70 e 1,75 Gourde,
exibindo a esferico holandes «Nimbus» (matrfcula PH-BOX.' e, num
medalhao, a effgie do Dr. Jan
Boesman (Fig. 4); Tiragem: 75000
series.
Dais aerogramas, de 0,70 Gourde,
com selo impressa, do figurino
precedente, e, no verso, 0 Aeroporto Franc;ois Duvalier (Fig. 5).
Foram impressos 10000 com aria
verde, e outros 10000 com aria
castanha.

I

tradicional

I

da

I

Tira&e ; 75. 000 .~onpleire.1
DGte dt>i:utloloo; 28. no.,.abre 1968.

e

0

I

1=pri='.1'10 1 J. ~.eh.d' en Zonanl
Co"ee~tion Art :la~iQ.~.: SAH;

Os nossos associados que desejem possuir
urn exemplar do documento dimanado pela
F. P. F., devem contactar-nos quanto antes,
para 0 Clube solicitar aquela Entidade a
quantidade necessaria para satisfazer os pedidos.

N. da R. - Devido a sua extensao, abstemo·nos de transcrever este importante Regulamento - e Relat6rio de Apresenta\;ao
anexo, assinado pelo Presidente R. Van der

A 1·o~e ....1on d. lo rtatte d. _
.ol=cI ... lIatU 4>a
IJocteu.r Ju no.g.an, Pr4,idont- dU ClUb d'Aero.'t&t1oQ de 1 .. Hlq • • 't de
10. 'M~r.. tion InterauU<mllle cleo Soei6t'. UrophUat'Uqu•• , U • et G
IWtorf.d l·~ ..b.ion d. doux tigurineo po neleo du tn•• ! ffi~o eI..
Doc:teur Jan Uoeccan rt nallon blrlw." .

_ _ .WII

Auwera e Secretarios H. Walz e M. Dhotel
- agora de novo e, judiciosamente, divulgados pela Federac;ao Portuguesa de Filatelia.
Na verdade, este Boletim foi a primeira
publica\;ao portuguesa a inserir integralmente,
e em versiio portuguesa, esses dois guias
essenciais para todo e qualquer coleccionador
tematico. Remetemos, pois, os nossos prezados cons6cios interessados na Tematica para
o n.O 184/ 185, de Novembro/Dezembro de 1966
(pags. 23 a 32) deste Boletim do Centro Filatelico de Portugal.

precioso que as coleccionadores da modalidade deveriio estudar e seguir.
Cansciente deste facto e da necessidade
da sua ampla divulgagiio (que ate agora parece, ainda niio ter sido conseguida, dados as
numerosos ped'idos que nos tem chegado) ,
entendeu a Direcgiio da F. P. F. fazer a sua
distribuigiio pelas agremiagoes filatelicas nacionais.
E porque cada coleccionador necessitard
de possuir a seu exemplar, propomo-nos enviar aqueles que torem solicitados par cada
agremiagiio, a fim de que possam satisfazer
as seus associados.

Port-au-Prince / Hinche / Cap-Haitien, que teve lugar em 5.
terceiro substituiu a antecedente a partir de 2-9-25.
quarto entrou em funcionamenta em 28-3-27.
quinto em 12-7-27, especialmente para a primeiro voo Port-au-Prince / Jeremie, que se realizou nessa data.
o sexto apareceu em 13-9-27.
E, finalmente, a setimo (6:0 selo)
foi posta em usa em 6-2-28, para
a visita de Lindbergh.

o
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Filatelica Internacional

PHILYMPIA
LON 0 RES - 18 a 26 de Setembro de 1970
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ciedades Aerofilatelicas (F. I. 5. A.), e esposa.
Visite bonne volonte prevista para 0 perfodo
16-22 de Novembro, mas que na realidade
se realizou uns dias mais tarde. Como e
6bvio, esta estadia do casal Boesman no

Pagina de

cric;ao indispensavel. 0
(Fig, 1) e enquadrado, e

primeiro carimbC!)
segundo (Fig. 2$
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~~i;I_25_0_···_E_XH_IB_IT_IO_N
... ' ~ 16-22 NOVEMBRE 1968

A£ROfILAT£LIA
PEQUENO HAITI

recebeu em grande o
presidenfe da f. I.• s.

Fig, 1

Haiti - onde 0 Dr. Jan Boesman, que se inlciou como piloto de balao em 25-9-37, irla
realizar a sua 250." ascensao - mobilizou as
atenc;ees do pafs, e do mundo aerofilatlllico.
Nos dias 4 e 5, foram utilizadas duas flilmulas publiciMrias - ilustradas com um balao, e 0 nome Jan Boesman, ah~m da ins-

,f "-
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HU-&l· PI.IU S55!

nao tem quadro. Foram aplicados em tod!!!
o correio aereo expedido de Port-au-Prince
nesses dois dias. Propaganda em cheio.
Esta visita - cujo vasto programa incluiu
uma recepc;ao oferecida pelo pr6prio Presidente Duvalier - foi. enaltecida com tres emissees - ordenadas pelo Decreto de 29 de JuIho de 1968 - que passo a descrever:
(1)

5eis selos de 0,70 Gourde mostrando os 2.0 e 7. D carimbos especiais utilizados nos prim6rdios do
Correio Aereo haitiano (Fig, 3).
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L..:_A_P,_F,_LE_M_O_S_D_A_S_IL_V_E_IR_A_ _---=
Eu ja devia ter feito ha mais tempo uma
larga e justa referencia a este bela empreendimento - que se insere, manifestamente, no
capitulo da divulgac;ao aerofilatelica de alto
nivel, e a que convem estar muito atento.
Mas, como 0 leitor que partilha ou segue a
minha actividade sabe, tenho andado num
virote. E, assim, s6 hoje me e possfvel vir
dar conta - tendo, entretanto, conseguido
reunir todos os elementos e materiais essenciais - do que foi 0 importante evento.
o «Dia dos Aerofilatelistas» foi aproveitado para publicar e criar inusitado interesse
aroda da visita ao Haiti do Dr. Jan Boesman,
Presidente da Federac;ao Internacional das 50-

5 NOV. 1961
Fig, 2

P.lo

Em Port-au-Prince, foi celebrado em 4 de
Novembro de 1968 0 primeiro «Dia dos Aerofilatelistasl>, com grandes manifestac;ees a
cargo da operosa 50ciedade Aerofilatelica do
Haiti (5. A. H.), a que preside desde a fundac;ao 0 meu bom amigo Dr. Jan l. Montes.
Esta data nao foi escolhida casualmente;
o dia 4 -de Novembro e 0 do aniversariona altura, o' 39. 0 - da saida do primeiro adesivo de Correio Aereo daquele pafs, 0 selo
de 50 c., violeta escuro (nao confundir com
a segunda tiragem, de 1931, violeta claro),
para usc na correspond€mcia aerea interior
transportada por aparelhos do U. S. Marine
Corps.

0

~! 250~ EXHIBITION

4 NOV. 1968

o
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Emitidos em folhas de 12 ~Xem
plares, numa moldura apropriada:
ao centro, e na margem de oito
dos selos, ve-se a balao Galiffet
que, em 10 de Abril de 1784, no
norte do Haiti (Cap-Haitien) efectuou a primeira experiencia aeroestatica no Novo Mundo. Tiragem:
240000 selos (20000 folhas).
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urn exemplar do documento dimanado pela
F. P. F., devem contactar-nos quanto antes,
para 0 Clube solicitar aquela Entidade a
quantidade necessaria para satisfazer os pedidos.

N. da R. - Devido a sua extensao, abstemo·nos de transcrever este importante Regulamento - e Relat6rio de Apresenta\;ao
anexo, assinado pelo Presidente R. Van der

A 1·o~e ....1on d. lo rtatte d. _
.ol=cI ... lIatU 4>a
IJocteu.r Ju no.g.an, Pr4,idont- dU ClUb d'Aero.'t&t1oQ de 1 .. Hlq • • 't de
10. 'M~r.. tion InterauU<mllle cleo Soei6t'. UrophUat'Uqu•• , U • et G
IWtorf.d l·~ ..b.ion d. doux tigurineo po neleo du tn•• ! ffi~o eI..
Doc:teur Jan Uoeccan rt nallon blrlw." .

_ _ .WII

Auwera e Secretarios H. Walz e M. Dhotel
- agora de novo e, judiciosamente, divulgados pela Federac;ao Portuguesa de Filatelia.
Na verdade, este Boletim foi a primeira
publica\;ao portuguesa a inserir integralmente,
e em versiio portuguesa, esses dois guias
essenciais para todo e qualquer coleccionador
tematico. Remetemos, pois, os nossos prezados cons6cios interessados na Tematica para
o n.O 184/ 185, de Novembro/Dezembro de 1966
(pags. 23 a 32) deste Boletim do Centro Filatelico de Portugal.

precioso que as coleccionadores da modalidade deveriio estudar e seguir.
Cansciente deste facto e da necessidade
da sua ampla divulgagiio (que ate agora parece, ainda niio ter sido conseguida, dados as
numerosos ped'idos que nos tem chegado) ,
entendeu a Direcgiio da F. P. F. fazer a sua
distribuigiio pelas agremiagoes filatelicas nacionais.
E porque cada coleccionador necessitard
de possuir a seu exemplar, propomo-nos enviar aqueles que torem solicitados par cada
agremiagiio, a fim de que possam satisfazer
as seus associados.

Port-au-Prince / Hinche / Cap-Haitien, que teve lugar em 5.
terceiro substituiu a antecedente a partir de 2-9-25.
quarto entrou em funcionamenta em 28-3-27.
quinto em 12-7-27, especialmente para a primeiro voo Port-au-Prince / Jeremie, que se realizou nessa data.
o sexto apareceu em 13-9-27.
E, finalmente, a setimo (6:0 selo)
foi posta em usa em 6-2-28, para
a visita de Lindbergh.

o
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Filatelica Internacional

PHILYMPIA
LON 0 RES - 18 a 26 de Setembro de 1970

I
I

II
II

Phllymp/a
,,,i __ ______________________________
. . 'r
~

~

-I....-----------------------------~---...I
I

PROPON~A

IClube

NOVOS

s6cIOS

PARA

0

SEU

I

Filatelico de Portugalj

.., _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -.........._~ _ _ _ _ ....._ _ _ _ _ _ ......_""'~r

14

BOLETIM DO CLUBE Fll..AnLICO DE PORTUGAL

(@

BOLETIM DO CLUBE Fll..ATELICO DE PORTUGAL

19

Federa~ao Portuguesa de Filatelia
NOTICIARIO

E indispenscivel 0 aumento assinalcivel do
numero de coleccionadores temciticos. Mas ,
para progredir com seguran~a nesta forma
de colecciona~lio , de molde a trilhar caminhos
correctos e a poder obter os respectivos fru-

N.? 5

tos , indispenscivel se torna conhecer em profundidade 0 Regulamento Internacional das
Colecc~oes Temciticas , das Colec~oes de Finalidade de Emissiio e de Assunto, e 0 RelaMrio de Apresentar;iio que a acompanha - guia

..

'."''''

atraves des suds ofertes quinzeneis, oferece-Ihe:

-,

Seloa clinicos de valor com a
sua reprodut;ao fotogrAfica.
Series modernas de todos os
palses.
Novidades. Um suplemento
com as dltimas emiss6ea mundials, todas fotografadas e com
a indicat;lo do seu caso, do tema
a que pertencem .
.... PAglna selecta. Grandes pet;as
clAsslcas e modernas fotografadas, geralmente na sua cor original.
Sect;ao temAtica. Grande oferta
de series dos temas mais coleccionados , e sugest6es de noval
colect;Oel pela imagem.
Artigol fUatelicos. Um grande sorUdo de Albuns, classificadores e toda a clane de material fIlattHco .
.... Servi~b de assinatura de novas emi8l6es de qualquer pals e
tema.

..

a.."-li

___

Fig. 5

o.

~

HAITI
~
I>OSTE PAQ "ALLON
ET PAl,.A.CHVTE

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO

o

..

pagamento das 8Uas compras pode efectuA-Io em moeda do seu pr6prio pals

~- -

Fig. 6

FILA TELl A EUGENIO LLACH. S. L.
Fundada em 1915
A venida G~neraUssimo, 4119
BARCELONA-ESPANHA
~~-......-..--~ ..........

-.".",.

I
I,

.......... ----~----.-..-----------------~'"

o dia da emlssao destes selos e aero gramas foi 28 de Novembro, te.ndo funcionado um carimbo de 1.° dia - visfvel
na Fig. 6 - ilustrado com um balao e 0
nome Jan Boesman, e ainda a legenda .Premier jour / 28 Novembre 68/ Port-au-Prince».

o voo por balao livre - exactamente 0
250.° da carreira desportiva do Presidente
da F. I. S. A., como jll referi - teve lugar em
8 de Dezembro. com partida do Aeroporto
Franc;ois Duvalier.
o correio transportado, vo lumoso dada

20

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

a ampla publici dade feita a volta do aconteeimento, era constitufdo por sobrescritos franquiados com selos das emiss5es (1) e (2),
e por aerogramas (3). tudo obliterado com
o carimbo de 1.° dia aeima referido.
Recebeu um cachet, muito bem motivado
e ilustrado, comemorativo deste voo postal.
A pec;a que mostramos (Fig. 6) esta,

--

alem disso, autografada pelos pilotos Jan e
Nini Boesman.
Decerto nao sera a ultima vez que vos
falo da presenc;a e da actividade dos companheiros aerofilatelistas haitianos. Que, desde
a formaC;ao da S. A. H., demonstram uma
grande vontade de quebrar 0 silemcio e fazer obra de vulto. Como esta.

CLASSE JUVENIL:
1 - Clcissico:
a)

b)

o terceiro

aerofilatelista a asslnar o

II

Roll"

Nao constitui novidade a afirmac;ao de
que muitos dos eminentes coleccionadores
de Classico que tiveram a honra de assinar
o cRoll of Distinguished Philatelists» da prestigiosa Royal Philatelic Society, de Londres,
compartilham a sUa simpatia, tambem, com'
a Aerofilatelia.

-america no Henry M. Goodkind e 0 ingles
Francis J. Field.
A estes factos ja foi dada nestas paginas, no momenta oportuno e com justo relevo, Cj divulgaC;ao que se impunha.
Chegou a altura de anunciar que 0 ter• ceiro aerofilatelista, 0 ingles Cyril H. C. Harmer, foi distinguido com esses louros, os
maiores a que se pode aspirar no domlnio
da Filatelia, como todos sabem.
Cyril Harmer, como profissional, dirige a
casa de Londres da firma H. R. Harmertalvez os mais conceituados leiloeiros do
Mundo, com estabelecimentos igualmente em
New York e Sidney - e, como amador, e
um inspirado coleccionador e fecundo publicista do Correio Aereo da Terra Nova (um
dos pratos fortes da Aerofilatelia \. ColecC;ao
que alcanc;ou, em Exposic;5es Internacionals,
as medalhas de ouro indispensaveis para ingresso em Classe de Honra, onde hoje figura.
Seu pai, H. R. Harmer, assinou 0 «Roll.
em 1948. E apenas a segunda vez que a
assinatura do filho se segue a do progenitor.
C. H. C. Harmer
1550 so havia acontecido com Alfred lichtensR. D. P.
tein, que assinou em 1927, e sua filha Louise
B. Dale, em 1956.
.
Este eminente e 0 Vice-Presidente da
E que, alem desses ciassicos doubles de
Comissao Executiva da proxima Exposic;ao Fiaerofilatelistas, ja dois aerofilatelistas puros,
latelica Internacional PHILYMPIA - 70, que
isto e, personalidades que se dedicam exclutera lugar na capital brit~nica entre 18 e
sivamente as colecc;5es de selos, marcas e
26 de Setembro do proximo ano.
documentos de Correio Aereo, foram escoAqui ficam os parabens do Clube FilateIhidos para assinatura do R. D. P.: 0 nortelico de Portugal ao ilustre laureado.

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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Portugal, TIbas e illtramar.
5 - Paulo Rui Barata.
- Mo!;ambique - Ceres especializada.
Estrangeiro:
6 - Rui Dias Ferreira.
- Hungria.
7 - Francisco Ramos Serra.
- Selec!;iio Universal.

13

8 - Paulo Rui Barata.
Fran!;a.
II - Aerofilatelia:

9 - Paulo Rui Barata.
- Aerogramas militares de Portugal. Marcas do S. P. M.
ill - Tematica:

10 - Jose Vairinhos Martins.
- Fauna.
N. da R. - E impressionante e de plena
interesse que, mesmo entre jovens filatelistas.
a maioria seja de selos clltssicos. e somente
urn de temlttica.

12
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A II Mostro de Divulgac;oo Filatelica
do Liceu Padre Antonio Vieira
Foi inaugurada no passado dia 2 de JuPor------------,
nho a Mostra em epigrafe, Mostra esta que
se realizou no atrio deste estabelecimento de
ensino.
De salientar, desde ja, 0 facto de ter estado presente praticamente toda a Direc~ao
da Federa~ao Portuguesa de Filatelia, incluindo a Comissao da Juventude Filatelica.
Faziam parte da Comissao de Honra desta
Mostra os Ex.mos Srs. Dr. Alberto de Serpa
Neves (Reitor do Liceu) , Dr. A. M. Correa
Nunes (Presidente da F. P. F.), Dr. Aristides
Gon~alves (Vice-Reitor do Liceu) e Cap. Francisco Lemos da Silveira (Vice-Presidente da
F. P. F.).
Formavam a Comissao Executiva os alunos: Paulo Rui Barata, Rui Dias Ferreira
e Francisco Ramos Serra.
Depois da visita a Mostra, que constava
de urn salao (por convites) com a participa~ao dos Srs. Dr. Jose Manuel Machado Nunes,
Cap. Francisco Lemos da Silveira e Dr. Antonio Silva Gama, e de uma classe juvenil (por
inscri~ao) em que participavam os alunos
Rui Dias Ferreira, Francisco Ramos Serra,
Jose Vairinhos Martins e Paulo Rui Barata,
procedeu-se a entrega de placas comemorativas do facto aos participantes do Salao, e
de material filatelico aos alunos da classe juvenil, entrega essa que foi efectuada pelo dignissimo Reitor do Liceu, Sr. Dr. Alberto de
Serpa Neves.
Para terminar esta . cerimonia, 0 Sr. Capitao Francisco Lemos da Silveira proferiu
- uma pequena alocu~ao em que deixava bern
expresso 0 seu desejo de que 0 Liceu continuasse a sua obra de divulga~ao da Filatelia
entre a camada jovem, quer promovendo ses-

--

belos sobrescritos a 4 cores, editados pela
Comissao Organizadora.
Depois do grande interesse despertado por
esta primeira iniciativa do genero na Povoa
de Santa Iria, estuda 0 Grupo Dramatico
Povoense as possibilidades de, em 1970, nao
deixar no esquecimento as alegrias conseguidas nesta primeira iniciativa filatelica, integrada nas comemora~oes do sell Octogesimo
Aniversario.

I

PAULO RUI BARATA

soes para trocas, quer organizando mais exposi~oes em que os alunos participem.
Aqui junto 0 conteudo do catalogo desta
II Mostra:
SAllO:
I - Clcissico:

No Primeiro Centenario do Nascimento
do Almirante Gago Coutinho
Associando-se brilhantemente ao programa
das celebrac;oes do primeiro centenario do
nascimento do glorioso Almirante Gago Coutinho, a TAP - Transportes Aereos Portugueses - comemorou filahl!licamente, com a eficaz colaborac;ao dos CTT portugueses e da
ECT brasileira, duas das datas mais importantes · do cicio comemorativo.
Como jil divulgamos em Marc;o no nosso
n.o 212 (pag. 13 e 14), em 30 de Marc;o

1 - Dr. Jose Manuel Machado Nu-

nes:
- Portugal (1931-1965) - Erros,
Provas, Falsos, Marcas.
- Cabo Verde (Tipo Coroa) - Provas, Falsos, Marcas.

II - Aerofilatelia:
2 - Cap. Francisco Lemos da Silveira.

- Polonia (1927-1934) - Abertura
das linhas aeropostais internas
e para importantes pontos da
Europa pela Companhia LOT
(Polskie Linie Lotnicze) .

passado foi utilizado, na Estac;ao de Correio
do Aeroporto de lisboa, um carimbo oficial ,
comemorativo do infcio da travessia (Fig. 1).
Esta marca cumpriu integralmente a sua
func;ao publicitaria, uma vez que, por deterSCIMENTO 0

~,..

III - Tematica:

l:""

of"

QO

3 - Dr. Antonio Silva Gama.

-

Selec~ao
Colec~ao

de tres capitulos da
Tematica especializada
«Automobilismo - Fenomeno do
Seculo XX~:
- 0 «jeep~ e as suas utilidades.
- Sinaliza~ao e Educa~ao.
- Evolu~ao das viaturas dos
Correios.

IV - Literatura:
4 - Jornais, Revistas, CataIogos e
Livros.

---
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A TAP preparou e fez voar, de Lisboa
para 0 Rio de Janeiro, no seu servic;o TP 347
(Boeing 707), 388 sobrescritos alusivos ao
acontecimento, ilustrados com uma foto do
«LusiHlnia» a largar do estuario do Tejo, e
obliterados com 0 referido carimbo co memorativo.
Por sua vez, em 17 de Junho passado,
funcionou no Guichet Filatelico do Rio de
Janeiro um outr~ carimbo oficial, r~plica do
primeiro, celebrativo do final da travessia
(Fig. 2).
A TAP fez voar igualmente, agora do
Rio para Lisboa, 110 seu voo TP 376,
(Boeing 707), 380 sobrescritos especiais,
ilustrados com uma foto do . Santa Cruz» ja
nas aguas da Bafa do Guanabara, e que ostentam 0 carimbo co memorativo a que se
alude.
As maquetas, tanto do carimbo portugues como. do brasileiro, sao da autoria do
artista Pedro Lobo.
E as fotografias que serviram para ilustrac;ao sao provenientes dos arquivos do saudose Arnaldo Garcez, 0 grande rep6rter fotogriflfico dessa recuada epoca.
Nao ha duvida que estas duas obliterac;6es, com 0 poder de penetrac;ao junto das
grandes massas, que e timbre das marcas postais, divulgaram largamente a notavel efemeride.
E pode afirmar-se que, com mais esta
iniciativa filatelica de grande visao, a TAP
se integrou eficientemente no programa comerativo do centenario do nascimento do ilustre Almirante Gago Coutinho.

Dutra rubrico regular

t>''''

Fig. 2
minac;ao da Adminisrac;ao-Geral dos CTT (offeio n.O 2009, da 2.° Rep. da Direcc;ao dos
Servic;os de Correios, de 21-3-69), foi apbsta
em toda a correspond€mcia-aviao que transilou pela concorrida Estac;ao do Aeroporto
nesse dia. Uma excelente pratica.

Aerofilatia no "Inter Tap"
Recebemos 0 n.O 25, referente a Abril-Junho, de «Inter TAP», revista de grande
formato da prestigiosa Companhia Nacional,
que insere uma nova rubrica regular «Aerofilatelia», pela qual, natural mente, e respon-
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J>~-c. l. a Mostra Filatelica da P6voa

Clube Filatelico de Portugal

~tlJ~j

Relat6rio da Gerencia de 1968
Prezados Cons6cios:
De acordo com 0 disposto estatutAriamente, apresentamos a aprecia~ao dos ConsOdos 0 relatorio e as contas que traduzem
a ,actividade da Direc~ao no ano de 1968.
Embora muito resumidamente, procuramos dar a conhecer 0 que de mais importante tratou a Direc~ao no ano pass ado.
ACTIVIDADE DIRECTIVA
Para incentivar 0 desenvolvimento do
Clube, a Direc~ao empenhou-se ao maximo,
e assim conseguiu alguns bons resultados.
savel

Cap. F. Lemos da Silveira, Consultor
daquela Empresa, e nosso querido
cons6cio, colaborador e amigo.
o primeiro artigo, em pagina completa,
ocupa -se, no melhor estilo e com sugestivo
aspecto gn3fico, do 20. 0 aniversario da aberfura da linha Lisboa / London / Lisboa, acontecimento comemorado filatelicamente pela
TAP em 27 e 28 de Maio p. p.
Com constante aplica<;ao e grande pertinacia, 0 Cap. Lemos da Silveira, filatelista e
jornalista filah~lico de meritos consagrados
com uma obra valida como coleccionador, expositor, orientador e divulgador da Aerofilatelia, continua assim, e presentemente com
nada menos de quatro cr6nicas regula res,
fodas elas em publica<;6es de grande tiragem
e penetra<;ao, 0 seu trabalho positivo em prol
desta especialidade de interesse crescente e
largas perspectivas.
Este n.O 25, embora tirado a 5000 exemplares, encontra-se completamente esgotado.
Para receber os numeros futuros de «Inter
TAPD, podem os filatelistas interessados solicitar a sua inclusao no mailing list da revista, formulando 0 seu pedido a :
0

Filat.~lico

TAP - Divisiio de Rela~oes Publicas
Avenida Duque de Louie, 47-2.°
L1SBOA (1).

MOVIMENTO DE SeCIOS

BOLETIM
Agora que as nossas possibilidades sao
outras, estamos quase a conseguir a regularidade na sua saida. 0 facto lamentavel de
ainda nao ter side possivel melhora-lo, deve-se
a falta de colabora~ao que temos espeeialmente de articulistas que dominem a filatelia
nacional, sen do esta a de mais interesse para
os nossos consocios.
Os custos da mao-de-obra e papeis continuam a influeneiar os numeros de paginas
do Boletim. Tambem a publicidade da especialidade escasseia. A maioria dos anuncios
que se publicam nada tern a ver com filatelia, sendo conseguidos atraves de amizades,
e, se nao fossem eles, as nossas dificuldades
seriam maiores.

de Santa

~ 4E'C:;~'\t-

Evidentemente que muito se ficou a dever a
experieneia de alguns directores que acornpanham 0 Clube ha varios anos, secundados
pelo trabalho de alguns mais novos, de quem
muito se pede vir a esperar.

Continua estacionario 0 numero de socios,
apesar das quotas terem sofrido urn ligeiro
aumento. Queremos agradecer aos nossos
Consocios as suas grandes provas de boa vontade, nao so no que diz respeito a eleva~ao
das quotas, mas, tambem, pela forma correctissima como souberam compreender as
defieiencias durante a transferencia da Sede.
o numero actual de socios em efectivo,
e de cerca de 1 600. Reconhecemos que este
numero e bastante insignificante, quando notamos que temos ficheiros com nomes de
cerca de dez mil coleccionadores! Fizemos
alguma coisa para aumentar 0 numero dos
soeios, e tanto assim que 0 nosso esfor~o
nao queremos referir 0 custo que representa
a propaganda e 0 fomento filatelico - se tra
duziu pela entrada de soeios que permitiu
que 0 numero destes, apesar da eleva~ao das
quotas, nao tivesse diminuido.

11
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Na sede social do Grupe Dramatico Povoense - Rua do Gremio, n.O 14 - Povoa de
Santa Iria, inaugurou-se, no passado dia 2 de
Agosto, a 1.. Mostra Filatelic!l. da Povoa de
Santa Iria com 0 alto patroClnlO da Federa~ao Portuguesa de Filatelia e do Clube Filarelico de Portugal, cujo acto teve a presen~a
do representante do Sr. Presiden~e da Camara
Municipal de Vila Franca de Xira, Vereador
Sr. Manuel Infante, Srs. Castanheira da S~
veira e Dias Ferreira, respectivamente DIrector e Secretario Geral do Clube Filarelico
de Portugal, Sr. Jose Mendes Guerreiro, Presidente do Grupo Dramatico Povoense e os
reputados filatelistas Srs. Capitao Jorge Garcia e Lage Cardoso, alem de muitos outros
filatelistas e inumero publico.
Em nome da Direc~ao do Grupo Organizador falou 0 seu Presidente, que agradeceu 0
pab-ocinio e apoio concedido pelas 'en~idad~s
oficiais e particulares, e a todos os filatehstas em especial, nao deixando de testemunhar
a sua gratidao pelas honrosas presen~as naquele acto inaugural.
Seguidamente, 0 Vereador Sr. Manuel Infante fez a entrega aos filatelistas con vidados de uma recorda~ao alusiva aquela
d ." Mostra», e, aos por Inscri~ao, de 1 diploma de participa~ao e de lembran~as cedidas gentilmente pelo Clube Filatelico de

-

aplicaveis ao desenho de selos. E por que
nao urn concurso publico para a sua escolha?
Temos a absoluta certeza de que, se urn
inquerito fosse feito entre os milhoes de coleccionadores das duas Patrias, todos seriam
unanimes em manifestar 0 seu interesse por
tais selos. Nos somos os seus interpretes.
Que f'sta resposta mere~a 0 interesse das
autoridades respectivas. E, se tal acontecer,
que se passe rapidamente a sua execu~ao .
A Filatelia sera urn elo poderoso na ansiada aproxima~ao fraterna de Portugal e
Brasil.
Que se concretizem efectivamente a Comunidade Luso-Brasileira e a serie de selos
com desenho com urn a circular em todos os
territorios onde se fala 0 portugues.

I

Ir!~

ARMANDO NOGUE;IRA

Portugal, Transportes Aereos Portugueses, Barata Neves, etc.
Findo este acto, puder am os presentes
apreciar as participa~oes POR CONVITE,
dos Srs.:
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho - Cartas com carimbos pre-filatelicos.
Capitao Jorge A. Freire Garcia - Belgica
(1925/ 1945) .

Capitao F. Lemos da Silveira - Aerofilatelia - Madagascar (1927/ 1937)1«Raids» Madagascar/Fran~a, e 0 estabeleeimento da linha. - Voos de ensaio e reconhecimento, e os primeiros
servi~os internos regulares.
Eurico C. E. Lage Cardoso - Tematica Selec~ao de uma colec~ao especializada de «Escritores e Jornalistas».
Literatura Filatelica - Publica~oes diversas.
e POR INSCRI<;AO, dos Srs.:
Jose Mendes Guerreiro - Portugal Continental.
Amadeu da Costa Canha - Sobrescritos
com carimbos de 1. 0 dia; Selos de
Portugal Continental e Alemanha.
Francisco Manuel de M. Quintal - Selos
Estrangeiros.
Jose de Almeida Carvalho - Exposi~Oes
filatelicas realizadas no Concelho de
Vila Franca de Xira de 1953/ 1969.
Dr. Francisco C. Figueiredo Jr.- Animais.
Jose Pedro da Costa - Animais domesticos.
Vitor de Amaral P etinga - Borboletas.
Luis Jordano dos S. Covas - Peixes.
Antonio Augusto da C. Gra~a - Pintura.
Jose Marques Cur ado - A Navega(;iio
Portuguesa e a Filatelia.
Esta 1." Mostra Filatelica da Povoa de
Santa Iria esteve aberta ao publico de 2 a
10 de Agosto, enos dias 2 e 3 puderam os
coleccionadores usar 0 carimbo confeceionado
pelos C. T. T. para tal acto, e adquirir os
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Selos comuns a Portugal
e ao Brasil
o programa FILATELIA, da autoria do
Dr. A. Silva Gama, editor deste Boletim e
nosso prezado consocio, que a Emissora Nacional irradia quinzennlmente as quartas-feiras, transmitiu um «editorial» que consideramos de interesse e oportunidade.
Transcrevemo-lo na integra, dando todo 0
nosso apoio a ideia que ele encerra e desejando veementemente que se conCTeti~e a proposta nele expressa.
Esperemos que as Autoridades Postais interessadas no assunto, lhe concedam 0 seu
carinho, e que no proximo ano os milhOes de
brasileiros e portugueses possam contar com
a emissao preconizada no editorial que passamos a transcrever (1):
Merce do poderoso impulso resultante da
visita do Senhor Presidente do Conselho a

·t----------------~·
I

TODO 0 COLECClONAOOR PORTUGUtS DE
SELOS E DOCUMENTOS OE CORREIO
AEREO DEYE FILIAR-SE NO

iI
, Clulle Filatelico
I de Portugal
I

REPRESENTANTE DO NOSSO PAls

NA

I

I
II
I

des Societes
Aerophilateliques

..I

J

I
Federaf.ion Internationa/e

I
I

I
I

ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA
MUNDIAL, DEFE~SORA DOS
INTERESSES
DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS
AS LATITUDES

I

I
I
I
I
I
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EXPOSI~OES

No decorrer do ana de 1968, continuamos
a patrocinar exposiCiies, e a ajudar nos trabalhos de muitas delas. Pelo seu valor, queremos apenas referir-nos a duas. Uma reali
zada por nos, a do q:Dia do Selo», e outra
que ajudamos cern par cento a por de pe,
a do Centenario da Lepetit. Esta exposiCao
foi urn exito, e considerada, por todos aque·
les que a visitaram, como uma demonstracao
de alto nivel filatelico, e de grande categoria.
Tao valiosos e apreciados conjuntos raramente
se veem.
Agora que possuimos urna nova sede, fica
tudo preparado para que, no futuro, se passam fazer exposi~lies com mais frequencia.

Pelo - - - - _
DR . A. SILVA GAMA
terra-irma do Brasil, a Comunidade Luso-Brasileira parece ir, enfim, entrar numa fase de
realiza~oes mais concretas.
Para 0 desejavel estreitamento de rela~oes entre os dois paises, a Filatelia tern uma
palavra, qui~a importante, a dizer.
Sao bern conhecidas dos filatelistas (e ate
dos que se nao dedicam it colectao de selos)
as emissoes anuais comuns a tados os paises
da Confederacao Europeia d os Correios e
Telecomunicacoes. Os delegadas dos paises-membros, na sua reuniao anual, escolhem
uma entre as maquetas propostas por artistas das ~acOes representadas.
Esse desenho, que em geral simboliza alegoricamente a uniao entre as Adrninistracoes
Postais da Confederacao, sera utilizado por
todos eles sem qualquer altera~ao. Cad a
urn fica porem livre de escolher as cores e
o numero de valores que compora a serie.
Tambem os paises do Norte da Europa
tern vindo a seguir 0 mesmo sistema, 0
mesmo acontecendo ha cerca de urn ano aos
aderentes da EFTA.
Sugerimos entao que os Correios Continentais e os Ultramarinos entrem em contacto
com os congeneres Brasileiros, a fim de anualmente ser emitida urna serie por cada uma
das entidades referidas, com desenho ou desenhos comuns.
E claro que os pormenores seriam da
comperencia dos Organismos indicados, mas
permitimo-nos uma sugestao ou talvez melhor, urn pedido: que sejam escolhidos desenhos sugestivos que retratem a presenca dos
portugueses no Brasil e que se evitem as alegorias e os simbolismos, pais a chamado
«grande publico», que nao pode ser elucidado
da sua significacao, dela se naa apercebera.
Nao ha seguramente falta de belos motivos

--

(1) Esta mesma ideia, au semelhante, foi
Ja anteriormente sugerida pelo tambem nosso
prezado consocio Dr. Romano Caldeira Camara.

SEDE
Deixamos quase para 0 fim a referencia
it nova Sede. As nossas novas salas estao
patentes a todos aqueles que nos visitam, e
que sao unanimes em elogiar a valiosa obra
conseguida pela nossa DirecCao.

.=. . . .
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Queremos consignar aqui uma palavra
amiga e de agradecimento a todos aqueles
que comecaram a contribuir para a Campanha da nova Sede. Os resultados que se vao
obter serao visiveis na proxima gerencia.
A nova Sede resultou de varios acontecimentos, e de uma colaboracao muito especilil
do senhorio, em quem contamos com urn verdadeiro amigo.
CONSIDERA~OES

GERAIS

Segundo 0 que se depreende da leitura
do Relatorio da Gerencia de 1967, acentuam-se
cada vez mais as relacoes entre as coleccionadores, que cada vez mais vao perdendo 0
hilbito das trocas. As bases das suas transaccoes sao mais diversas. 0 Clube, que tern
acompanhado essa evolu~ao, nada pode fazer,
nao so porque cada urn e dono do que e seu,
como pelo facto dessa transformacao das actividades inter-socios ser copia do que se esta
operando noutros paises.
A juventude filatelica temos dado todo 0
nosso apoio. Transitarao em estudo vcirios

""'----..-..-_---------------------------------------1.
'
I
CATALOGO YVERT 1970 I
Envia-se
Angola e

a

CObran!;atCo~::L:a:::en~:~~te:i~:d~~~ara

aa provlncias de
caso DaO existam, na ocasiiio, servl!;os de cobran4ja facilidade de liquida4jao na pr6prla provIncia, como indlcaremo8
Vendemoll quaisqner outros catAlogolI nacional. ou estrangeir08, os quais remeteremos tao depressa nos cheguem dos editores
NAO COMPRE. mas ",elba na m,sma 0 CATALOGO YVERT I970,
eompllto , abso/utam,nt, g"atis
Aproveitando eata oferta excepcional e de durac;iio limitada, V. po de receber 0
novo YYERT 1970. gratuitamente, poupando aulm 405~oo
Mo~ambiqne,

AOQUIRA 0

CON.JUNTO:

J
I

·1

I
I
I

.1
1

50.0 ANIVERSARIO DE FATIMA

.,

belos sobrescrito8 do 1.0 dia, ediC;i!io dos CTT, todos com series completas e
carimboll diferentes, inc1alndo as marcaa especiais da "bita d. ' •• 1. YI.
Filh•• , rarlsslmas

"

10

PRE<;:O DE VENDA ACTUAL: I,e. 700$00
S6 paga 011 sobrescritos. N6s enviaremos 0 novo YYiAT 1970,
completo e gratuitamente
FILATELIA

I,

.1
·1
;J
I

SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
SELOS E MATERIAL FILATELICO

TELiFONI 22657

CALDAS DA !lAn'HA

II

:1
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Calalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre'vos gratis

I

'Y

UUbDUIU\I

ELADIO DE
Rua Bernardo Lima, 27 -

I

I

I

,
SANTOS,I,
,,I
I

CASA FUNDADA EM 1922

9
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!

Telefone 49725

· . . . _--------------1.,
I Selos
de Portugal e Ultramar. Es· I
trangeiros. Novidades. Tematicos. I
de
dia. Todo
I
II Sobrescritos
material filat6lico
I
I BASTOS & CAMPOS, L.DA I
I
I
I LISBOA
(PORTUGAL) I

C-

"

1.°

Uma quadra dos selos de 2 avos
da primeira emissao (1948) da serie «Monumentos e Paisagens», de
Macau, sem denteado horizontal.

0

R. MARIA ANDRADE, 55-Telef. 834108

t:.~----

----------:.

Como mere subsfdio para obra s istematica e de 'maior f6lego, iraQ as paginas deste
boletim registando alguns dos erros q ue a
a mabilidade e 0 sentido de divulga~ao dos
nossos cons6cios permitam dar a co nhecer.
E 0 que hoje se faz, apresentando:
A-

LISBOA-1

-------------------------------------FrI

0 selo de 1 $00 da emissao comemorativa do V Centenario de Gil
Vicente, sem as legendas «GIL VI CENTE» e «PORTUGAL»;

,,=......

assuntos pendentes, a aurnentar 0 interesse da
juventude pela filatelia.
)
Continua a Direc!;!iio a receber apoios
muito importantes dos Correios de Portugal,
que rnuito possibilitaram a vida do nosso
€lube.
Dos Correios do Ultramar, recebernos, tambern, varias provas de grande interesse pelo
Clube e Boletim.

PARECER DO CONSRHO FISCAL

Estes exemplares pertencem ao Senhor
Dr. Jose Manuel Machado Nunes. 0 Sr . .Luis
Ma nue l Rodrigues Vicente, de Santarem, possui ou tr~ exemplar, noyo, daquela serie de
Gil Vicente.

No cumprirnento das suas obriga!;!oes estatutarias, 0 Conselho Fiscal verificou que
toda a actividade da Direc!;!ao foi de rnolde
a rnerecer 0 aplauso dos prezados Cons6cios.
Portanto, ao apresentar 0 seu Parecer,
este Conselho Fiscal tern a honra de propor:

.. , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ flllll'W~

I

1. ° - Que rnerecern aprova!;!ao 0 RelatOrio

e as Contas de 1968.
Lisboa, 17 de Junho de 1969.

A DIRECCAO :

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
eel. Francisco R. M. Cardoso Salgado
Jose Manuel Castanheira da Silveira
Eng.o Emilio Cesar Monteiro de Almeida
Edgar Pila
Miguel Jose F. E. da Silva Pessanha
Eng.o Fernando da Costa Valdez.

2. ° - Que seja louvada a Direc!;!ao pela
rnuita dedica!;!ao com que levou a
cabo a sua missiio.
Lisboa, 10 de Julho de 1969.

o

B-

0 selo de 1 $00 da emissao comemorativa do V Centenario do Nascimento de Pedro Alvares Cabral
(Angola), com dupla impressao do
valor e «CORREIOS.;

I
II

I
II

Selas para colectoes
COMPRA E VENDE
Apartado 1.3 -

Telefone 856 -

ElVAS

,

I

"III~""""""-'---------------,~
.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--..1"

CONSELHO FISCAL,

Dr. Agostinho Joaquim Pires
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa
Dr. Jorge de Melo Vieira
Jodo Luis de Medeiros
Ernesto Patricio Franco.

I

A Filatelica

II

I

~!~i~e~as!! ~oc~~Od~S~~S~b~d~S~ s

E

das 17
19 horas, na Dossa sedo
Ay. Alml,antl Rill, 70-6. o_Dt,O
LISBOA

.

II

I

!
II!:-------------.
. . . . :!'
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Erros & Variedades

Balancete Geral em 31 de Dezembro de 1968

Pelo

ACTIVO
DISPONIVEL:

DR. JULIO PINTO DA CRUZ NEVES
A procura do inco mum, mais do que 0
coleccionamento extenso e maximo de selos-tipo, afigura-se-nos ser, cada vez mais, 0
caminho, 0 tra\;o distintivo e a pedra de toque do coleccionador avanr;;ado e estudioso.
Pela dificuldade da descoberta destas per;;as ins6litas, que frequentemente passam
despercebidas e se perdem na rpaior parte
para a filatelia, pel os efeitos de surpresa e
ineditismo que provocam, certos erros e variedades, nao s6 proporcionam um prazer
mais vivo ao amador dos selos, como distinguem e conferem maioridade as suas colecr;;oes.
Natural e, pois, que se suscite e alargue
o gosto pela obten\;ao destas raridades, e
que, correspondentemente, 0 seu valor ' de
troca alcance posi\;oes cimeiras pela dinAmica
das leis da oferta e da procura .
Constitui, porem, serio obstacul o a fixa r;ao de uma cotar;;ao adequada e realista 0
imperfeitfssimo conhecimento que muitas vezes impera no mundo filatelico acerca das
respectivas existencias. Assim sendo, e muitas vezes imposslvel estabelecer, com razoa vel margem de confian\;a, 0 verdadeiro grau
de raridade destas per;;as, e a sua jusfa cotar;ao.
Nem sempre serao tao invulgares e ca-

-

suais como pensa 0 seu detentor, e sao-no,
por vezes, bem mais do que julga.
Oeste estado de coisas vem, assim, a resultar que, nalguns casos, se originam, sobre estes erros, maiores erros do que 0 pr6prio erro ...
A questao, ainda que inr;;ada de dificul dades e incertezas, bem merecia um mlnimo
de tratamento estatfstico.
Talvez um ficheiro central, once se fossem registando os casos e quantidades conhecidas, talvez uma campanha para a obtenc;ao de informar;;5es, talvez a aberta colabora\;ao dos comerciantes, pois que, neste
campo, talvez 0 segredo nao seja a melhor
«alma do neg6cioD, talvez um catalogo especializado . ..
Quem ha af com vo ntade, tempo e paeieneia, para meter om bros a tarefa?

I Olf.l. -1968
t

I

JACQUELINE CAURAT.

I

650, .600, 5600 e t·600

I

660. '600. t600. t650, a600,
"600. 5600, 8600, .6 0 0, 10j,
t5600 e 30jOO.

C
I
C

I AlllatAncla - Imprl..IO 10e.1
I

6ao, 660, .658, 5600 e t06"

I AI.latAnel.-1968
I 660, t600•• 600, .j60, 5600 e t0600
I A.,latAnel. -1968 - Bloeo

II
,
I

I
Il

I

As. lltlnela -1968 - Sobrle.rgaa
6&0

A venda

8'

t600 e '600 ., ••00

na A. G. U. enos comerciantes
filatelicos

I
I
I
I
I

I
c

I
I
I

()AaL08 A. ()AaDOI!IO .IBElao

I

Pra~ Ralnha Santa, 5·6.° Fr.
Tel. 79 •• 8• - L1sboa·5

I

IDrorma~iie.,

~:----"""""""'-~----""'-"---I!'

2195$10

VALORES A REALIZAR:
68 971$55

Oevedores e Credores .
Quotizar;;ao

9225$50

Boletim (anuncios)

2537$40

80734$45

34406$60

M6veis e Utensilios .
IMOBILlZAC;OES FINANCEIRAS:
1350$00

Rendas adiantadas .
Colee~ao

II EmissoesGUINt
loca£s de Assistenda I
e Difesa
Oefll. - Cruz Br.ndl - 2. II

2074$90

BENS E USOS:

--..I

I

e galement. La lampe de Wood permet de
deceler certains filigranes et, pour les obliterations ou les surcharges, d'identifier la qualite des encres utilisees; et, par consequent,
de condure si I'on est ou non en presence
d'une falsification.
Ces procedes scientifiques ne seront
qu'accessoires au regard de I'experience
acquise, qui est I'atout majeur d'un expert
qualifie. Cest aupres d'un tel specialiste
que I'on recueillera sur une piece rare un
jugement formel et une attestation dOment
signee de sa main, qui fera foi dans des
transactions eventuelles.

..

.: ,.",."""-'----.-.----.-.---~----

J

120$20

Caixa
Oep6sitos a ordem .

1$00

do Clube .

1351$00
118687$15

,.

EXIGIVEIS:

PASSIVO
54543$35

Oevedores e Credores .
VALORES A REALIZAR:
Quotizar;;ao (em eobranr;;a)

9225$50

Boletim (anuncios)

2537$40

11762$90

AMORTIZAC;OES:
Rendas caueionadas
M6veis e Utensflios

1350$00
34405$60

35755$60

SITUAC;AO LlQUIDA ACTIVA:
FUNOO ASSOCIATIVO

16625$30
118687$15

96

BOLETIM DO
----------------------

Detalhe da Conta de

II

Resultados"

CONTAS

DESPESA

Quotas
80letim
Percentagens, cobranl;as, gratifical;oes e ordenados
Donativos
Material Filatelico .
Diversos
Servil;o de Circulal;oes
Rendas de casa (Sede)
Portes de Correio .
Telefones (chamadas e mensalidades)
Transportes e outros .
Luz, agua, etc ..
Artigos de Expediente e Impressos
Cambiais
F. D. C.
Contribuil;oes e Impostos
Reparac;5es.
:
Jornais, Catalogos e Revistas
Propaganda

doit-on faire reparer
RECEITA

19084$65
44000$50
38040$00
98$00
9691$10
1 712$90
16200$00
10280$50
1868$50
1 881 $50
4860$00
7312$40
792$45
3815$90
2778$00
663$50
1749$00
1722$50

3778$90
125869$05

FUNDO SOCIAL

142468$65

16599$60
142468$65

142468$65

Detalhe da rubrica .FUNDO SOCIAl»

Saldo existente em 31/12/967
Saldo apurado no exercfcio de 1968
Saldo que passa ao exercfclo seguinte

25$70
16599$60
16625$30

DEP6SITOS A ORDEM

Montepio Geral .
DEVEDORES E CREDORES

Justificado con forme Balancete respectivo.

jacqueline caural
I

2074$90

I

•
t

Saldo do exercfcio que se transfere para a rubrica:

Soma

un timbre-poslel

98107$40

AMORTlZA~OES

Amortizac;ao de m6veis, por deprecial;ao

7
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N. da R. - Este assunto tem sido versado
inumeras vezes nas pliginas desta revista, e
ainda recentemente, num artigo do ilustre
Hugo Fraccaroli, vice-presidente do Clube Filatelico do Brasil, e dirigente da F. I. P., 0
qual energicamente combate as reparacoes.
o director da nossa revista jli uma vez
aqui apresentou a comparaclio que vai ler-se
adiante, entre as reparacoes dos selos e as
das pinturas, livros, mobililirio, etc., quando
antigos e raros.
Motivos que nos levam a, com a devida
venia, transerever aqui a opinilio da distinta
escritora Jacqueline Caurat, conhecida eranista filatelica de Femmes d' Anjourd' liui:
Depuis un demi-sicle, la question des
timbres repares a fait couler beaucoup d'en cre. On restaure des ceuvres d'art - tableaux, porcelaines ou tapis - qui ont subi
les outrages du temps ou des accidents fortuits. De mAme, il est des timbres presentant
une certaine rarete qui sont I'objet de reparations. Et I'on ne peut faire grief a un
collectionneur de preferer placer une telle
vignette, certes entachee d'un defaut, dans
son algum, plutc~t que d'y voir une case restee vide. "est pourtant d'autres philatelistes qui n'admettent pas de tels procedes. lis
en denoncent les dangers, tres reels, iI faut
Ie reconnaitre. Pensant que des acheteurs
risquent d'etre abuses par des vendeurs peu
scrupuleux, ils souhaiteraient qu'obligation
soit fait aux reparateurs d'apposer une marque indelebile au dos du timbre pour signaler la restauration iI laquelle ils se sont livres.
Donc, sur des timbres authentiques de
deuxieme ou de troisieme choix presentant
des dechirures, absences de dents, amincissements, pliurs, trous, etc .... d'habiles reparateurs reussissent, a I'aide de pAte a papier
de leur fabrication, a reconstituer les parties
manquantes et ales peindre si pariaitement

qu'a I'ceil nu I'illusion est absolue. Or Ie
timbre n'en est pas moins deprecie, et il ne
faudrait pas a I'achat que no us Ie payions
Ie prix d'un timbre intact. Le 5 francs Empire, par exemple, qui Mait colle sur des colis
postaux, a plus souffert que d'autres et se
trouve souvent accidente. "peut done avoir
eM repare. Certains seront tentes de proceder au regommage d'un timbre neuf qui,
pour une raison quelconque, aura Me lave
de sa gomme originale. C'est pourquoi I'expertise d'un timbre de valeur s'impose indiscutablement.
Differents tests et examens
nous renseigneront, mais, Ie plus souvent, iI
conviendra de faire appel a la science d'un
expert.
Pour deceler une reparation, un examen
de la vignette a la lumiere rasant pourra deja
etre revelateur.
a mieux: place dans
un filigranoscope et imbibe d'ether, Ie timbre
laissera apparaitre les reparations sous I'aspect
de taches plus foncees. Un bain dans de
I'eau chaude est une experience qui peut
etre- egalement decisive. Un caminci» restaure par contre-plaquage de papier revelera
ses tares. Sous Ie microscope, d'autres defauts apparaitront. Un gommage refait sera
visible par des epaisseurs anormales de
gomme entre les dents du timbre. Enfin, il
est un instrument que les experts connaissent bien et que I'on trouve dans Ie commerce (Ie prix en est assez eleve): c'est la
lampe de Wood. Sous I'effet de ses rayons
ultra-violets, la verite surgit. Le papier et les
couleurs rapportes par Ie reparateur presenteront des differences, et leur presence sera
decelee par ce moyen.
En ce qui concerne les timbres suspecte5
d'etre totalement faux, la comparaison d'une
piece au microcope et a la lampe de Wood
avec une autre piece, authentique celie-la,
sera generalement probante. Une etude des
agrandissements photographiques sera faite

"y
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doenc;a, saiu de casa pela primeira vez para
Ihe oferecer um aperitivo no .Gremio Litererio», cujas luxuosas instalac;oes ela muito
apreciou, e, ~m seguida, um jantar fntimo

no c.estaurante tfpico .. Severa,., a que tambem assistiu a distinto medico portugues
Dr. Joao Ant6nio Pinheiro, nosso comum
amigo.

Novos Corp os Gerentes para 1969
ASSEMBLEIA GERAL:

Presidente
Vice-Presidente
1.0 Secretcirio
2.0 Secretcirio

-

Dr. Fernando Baptista da Silva
Dr. AntOnio de Almeida Figueiredo
Rolando Alvaro Mendonca
_
Mario do Rosario Castanheira Nunes.

-

Dr. Agostinbo Joaquim Pires
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa
Dr. Jorge de Melo Vieira ·
Joao Luis de Medeiros
Ernesto Patricio Franco.

CONSELHO FISCAL:

Efectivo
Efectivo
Efectivo
Substituto
Substituto
DIRECC;J.O:

Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho
Cel. Francisco Roma M. Cardoso Salgado
Jose Manuel Castanheira da Silveira
Edgar Pilo
Miguel ,Jose F. Emidio da Silva Pessanha
Eng. Fernando da Costa Valdez
Dr. JUlio Pinto da Cruz Neves .

. .-----------.. . .

••

Uma transcri~ao no "Diorio
do Ribatejo"
o

excelente Diano do Ribatejo, de Santarem, de que Ii distinto director 0 Sr. J. A.
.:~..........~

~I=

----

.................

PORTUGAL - UL TRAMAR
ESTRANGEIAO
S~RIES NOVAS -

I
I

I,
I
I

I
•

~

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

SANCHO OSORIO
Rua do Crucifixo,

I 19- 1.

0

Teler.De •••88,.

ApartadOI3 I2 -

I'

MANCOLISTAS ,

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos ou usadOB
Em pagamento tambem aceito selos
em quantidade
Pedir tabela de valorizaljio e condi,oes
d(troca

I

='I~

Associa~ao Portuguesa dos

Jornalistas filatelicos
Durante a referida

doen~a

do nosso di-

rector, realizaram-se duas ou tris reunioes

I

L1 SBOA-I

POaTmG&L

Calado da Maia, transcreveu na integra um
artigo da fwssa revista, da autoria do 1IOSS0
prezado colaborador A. J. do Patrocinio, de
Faro. 0 nosso agradecimento ao Diana do
Ribatejo, e as nossos parabens a A. J. do
Patrocinio, que tanto vem pugnando pela expansiio da Fi~atelia.

,-,--_fIIIV/III........,~.............,II'WIfIIII~r

dOl cr6nistas filatelicos portugueses, para os
primeiros trabalhos da

.Associa~io

Portuguesa

dos Jornalistas Filatelicos», novel e importante organismo, do qual muito hll a esperar,
e ao qual oferecemos, alem do mais, as p6ginas desta revista.
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Selos comemorativos do Centenario
de Vasco da Gama

•

Dr. A.

J.

de Vasconcelos
Carvalho

Ap6s prolong ado agravamento da doen~a
do nosso director, Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho, 0 que 0 levou a total suspensiio
dos seus trabalhos profissionais e fllah~licos,
ele encontra-se i~ em franca convalescen~a ,
facto com que muito rejubilam todos os seus
amigos e constituintes, e, designadamente,
todos quantos trabalham no nosso clube e
nesta revista.

Dr. Frederico de Morais
Sarmento
Completamente restabelecido da sua
e do seu desastre, factos dos quais
s6 muito recentemente tivemos conhecimento,
esteve em Lisboa, e deu-nos 0 prazer da sua
visita, 0 Dr. Frederico de Morais Sarmento,
ilustre Juiz do Tribunal do Trabalho do Funchal, e prestigioso presidente do Clube Filahfllico da Madeira, medalha de ouro em tematicas, na «2.8 LUBRAPEX", Funchal- 68.
d oen~a

Em celebracao do V Centen8rio do Nascimento de Vasco da Gama, 0 Ministerio do
illtramar vai por em circulaCiio, em todas as
Provfncias illtramarinas, 18 milh6es de selos
postais, com as dimens6es de 35 x 25 mID,
r,t distribuir pelas 7 taxas e motivos seguintes:
Cabo Verde, 2000000, da taxa de 1$50
(tetrato de Vasco da Gama); GuiDe, 2500000,
da taxa de 2$50 (armas de D. Vasco da
Gama) ; S. Tome e Principe, 250 000, da taxa
de 2$50 (Armada de Vasco da Gama); An·
gola, 5 000 000, da taxa de 1$00 (Rosa dos
Ventos); Mocambique, 5000 000, da taxa de
1$00 (Roteiro da viagem it mdia); Macau,
3 000 000, da taxa de 1 pataca (Igreja e Convento de Nossa Senhora das Reliquias da Vidigueira) ; e Timor, 250 000, da taxa de 5$00
(Medalhiio no claustro dos Jer6nimos).
Os referidos selos, desenhados por Jose
de Moura e impressos a 10 cores na Litogra-

fia Nacional, do Porto, foram postos it venda
em todo 0 territ6rio nacional no dia 29 de
Agosto, data em que foram utilizados, nas
estae6es dos Correios das capitais das Provincias, carimbos de cPrimeiro dia de circulaeiio».

.
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Telef. 33151 04
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UNS & OUTROS

Uma medalha e um diploma
para a nossa Revista
Esta revista recebeu uma medalha
e um diploma, que Ihe foram atribuidos, por intermedio da sua notavel
«Pagina de Aerofilatelia», da autoria
do nosso ilustre cons6cio e colaborador Cap. F. Lemos da Silveira, na «Mostra Internacional de Literatura Aerofilatelica», realizada apenas por convites,
o que Ihe deu importancia e prestigio
excepdonais.
Honra grande, sem duvida, para 0
nosso dube e para esta revista, mas
honra, principalmente, para 0 .nosso
querido amigo Cap. Lemos da Silveira,
a quem aqui expressamos apertado
abra~o de parabens .

4

I

I TUDO PARA FILATELl A I
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Por
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LISBOA
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Milton Morais Sarmento
No Funchal, realizou-se 0 casamento do
distinto filatelista Milton Morais Sarmento,
filho daquele lIustre presidente do Clube filah;lico da Madeira.
Absolutamente Impossibilitado de comparecer, agradecemos 0 amavel convite, e
aqui deixamos apertado abra~o ao Milton,
com sinceros votos de multas fellcidades e
prosperidades, para ele e lua esposa.

D. Ana Frota Mendes
Encontra-se em Lisboa a ilustre poetisa
e folclorista brasileira D. Ana Frota Mendes,
que nos veio recomendada por alguns dos
maiores filatelistas brasileiros, com especiais
abraf;os dos nossos queridos amigos Genera l
Mirabeau Pontes e Almirante Magalhaes Ma cedo.
o nossa director, ap6s a sua referida

--..
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por virtude de carimbo (do lote de
26 pe!;as que adquirtmos e entao descrevemos) que totalmente desconheciamos.
Longe estllvamos, enta~, de saber que
V. tambem se estll dedicando a tao requintado e apaixonante ramo de cOleccionismo filatelico, e que, nesse dia, tinha
adquirido lote maior e mais importante
do que 0 nosso. 0 que 66 e motivo para
aqui Ihe reiterarmos os nossos sinceros
parabens.
V. sabe que os nossos dois maiores
coleccionadores da especialidade sao aquele
Dr. Ant6nio Fragoso, do J;>prto, «double»
de grande estudioso e publicista, e 0
Dr. Artur Beja, da Figueira da Foz, ambos os quais ainda recentemente se apresentaram, 0 primeiro em c1asse de honra,
e 0 segundo em competi!;ao, nas salas
do S. N. I., na excelente exposit;ao de
LEPETIT, organizada sob nossa orienta~ao.
N6s julgavamo-nos, entao, 0 terceiro,
mas supomo-nos, ,agora, ultrapassados pelo
nosso caro Dr. Paulo Sa Machado, 0
que, creia, s6 nos de prazer, e ate, vamos, certo interesse, moral e .material,
na medida em que tal coleccionismo tern
tudo a ganhar em deixar de ser requintado, limitado a dois ou tres, para ser,
pelo menos, de quatro ou cinco.
E porque sabemos das altas qualidades, pessoais, filatelicas e econ6micas,
do Dr. Paulo Sa Machado, a quem ja
consideramos 0 dirigente filatelico maximo do Porto, do Porto e do Norte,
que muito necessitam dele, aqui Ihe deixamos a nossa vassalagem, sincera e entusiastica, que sempre prestamos aos filatelistas de boa vontade.
A . J. de V. C
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, SERVIC;:O DE CIRCULAc;:OES
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Inscreva-se neste s e r v i ~ 0, que
presta 0 nosso Clube, e verificari a
sua utilldade.
Pe~a condi~6es

de

MA RC'OFILI A

I'
l:arintbos

'!:.--....._ .............."""".",.-.-,."..,.---------:.

co~e~orativos

I MOSTRA FILATEUCA DA P6VOA DE
SANTA !RIA - P6voa de Santa Iiia, 2 de
Agosto de 1969. Posto de Correio no
Grupo Dramatico Povoense, Rua do Gremio, 14 .
VI CONGRESSO LUSO-ESPANHOL DE CARDIOLOGIA - Lisboa. 30 de Setembro de
1969. Posto de -correio no Hospital de
Santa Maria.
n EXPOSICAO INTERNACIONAL DE FILUMINISMO - Matosinhos, 4 de Outubro de
1969. Posto de correia no Orfeao de Matosinhos - Rua Brito Capelo. 234.
VII ENCONTRO INTERNACIONAL DE JOYENS VICENTINOS - Carcavelos. 15 de
Agosto de 1969. Posto de correia no Colegio dos Maristas.

A ultima
. Assembleia Ger.1
clo Clu(,e Fil.telico
cle Portugal
Sob a presid€mcia. digna e respeitada, do
ilustre advogado Sr. Dr. Fernando Baptista
da Silva. reuniu-se anteontem, pela primeira
vez na sua nova sede, a assembleia geral do
Clube Filatelico de Portugal, com assistencia
mediana. porque nem houve escandalo levantado por qualquer socio. nem carneiro
com batatas oferecido pela direccao cessante ...
o relat6rio e as contas da gerencia de
1968 foram aprovados por aclamacao, depois
de terem usado da palavra os Srs. Dr. A. J .
de Vasconcelos Carvalho, Eng.o Belo Dias.
Dr. Fernando Baptista da Silva e Coronel
Francisco Cardoso Salgado.
Procedeu-se, seguidamente, a eleicao dos
novos corpos gerentes, os mesmos do ano
anterior mais 0 advogado Sr. Dr. JUlio Pinto
da Cruz Neves, para a direcciio. Foram apro·
vados por unanimidade, com excepciio de alguns nomes, como 0 nosso, que tiveram urn
corte.
Fartos como estamos do Clube Filatelico
de Portugal e dos seus trabalhos que nao
temos tempo nem saude para acompanhar.
esperavamos e desejavamos mais cortes. Mas
nao podemos deixar de agradecer a vota~iio, ate por vlirias procura~oes que recebe·
mos. entre as quais a de urn dos mais ilustres juizes desembargadores portugueses.
Mas nos nao somos pessoa de odios. A to·
dos os votantes abracamos por igual, incluindo. portanto, 0 decerto nosso querido
amigo que nos cortou ...

MOSTRA Fll..ATELICA COMEMORATIVA DO
DIA DO B. V. O. ~ Oeiras, 17 de Agosto
de 1969. Posto de correio na sede da
Associacao dos Bombeiros Voluntarios.
FESTAS DE NOSSA SENHORA DAS DORES
- Trofa, 18 de Agosto de 1969. Esta~iio
de correio.
CINQUENTENARIO DO CLUBE DE FUTEBOL «OS BELENENSES, - Lisboa. 23 de
Setembro de 1969. Posto de correio na
Av. da Liberdade. 105-2.°.

PORTUGAL

inscri~ilo.

A. J . de V. C.
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ULTRAMAR
Cari~bos

de

I. o

dia de circulafiio

V CENTENARIO DO NASCIMENTO DE
VASCO DA GAMA - Carimbos em Praia,
Bissau, S. Tome, Luanda, Lourenco Marques, Macau e Dill, todos a 19 de Agosto
de 1969.

Regulamento da 2. Exposic;60 filatelico
do Tematica de Escritores e Jornalistas
0

.

"

Art. 1.° Com 0 patrocinio da Casa da 1mprensa, organiza 0 Clube Filatklico de Portugal a «2.a ExposiCiio Filatelica da Tematica
de Escritores e Jornalistas», a qual tera lugar, durante 0 mes de Dezembro, em data a
publicar atempadamente. no saliio nobre daquela Casa da Imprensa. na Rua da Horta
Seca. em Lisboa.
Art. 2.° Poderao concorrer quaisquer coleccionadores de Portugal e mtramar, ou estrangeiros aqui residentes. com selos e carimbos da tematica de Escritores e Jornalistas.
Art. 3.° Havera medalhas de vermeil,
prata e bronze, alem de outros premios oferecidos por quaisquer entidades oficiais ou
particulares.
Art. 4. ° 0 jUri. sera constituido por tr~s
ou cinco membros, nomeados pe10 Clube Fi-

latelico de Portugal. Funcionara tambem
como comite de admissao, e das suas decisoes, tomadas de acordo com 0 Regulamento
das Tematicas. nao havera recursos.
Art. 5.° As inscricOes, gratuitas, poderiio
ser feitas nas secretarias da Casa da Imprensa e do Clube Filatelico de Portugal.
ate 30 dias antes da inauguraciio da Exposicao, e 0 respectivo material entregue, num
daqueles organismos, ate dez dias antes da
respectiva inaugura~ao, e levantado pelos con'Correntes, ate tres dias depois do encerramento.
Art. 6.° Embora facam tudo quanto em
si caiba pela sua guarda e conservaciio, os
citados organismos nao se responsabillzam
pelo material exposto, que podera ser seguro
pelos seus propriet8.rlos .
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Wish to exchange fine used G. B. and
Mini-Commonwealth for equivalent Portugal
and Overseas Provinces-contemporary issues
- sets or singles: A. Mansell, 114, Riverview Gardens, London S. W. 13. Inglaterra.
S. G. Vol. 11.

Desejo trocar selos novos de Portugal
- Ultramar - Am~rica do Sul, em s~ries
completas. Oferel;o: MARROCOS - GIBRALTAR - ESPANHA - IFNI - SAHARA, comemorativos e A~reos.
Francisco Rubio Cano, Soberania Nacional n.O 32 ~ CEUTA (Norte de Africa).

Salos n.cionais a asfrangairos
Antes de comprar, veja os nossos prel;W! e compare. Enviamos lista de ofertas.
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de
Xira - Portugal.

Estou niteressado ria troca de selos de
Portugal e de outros paises. A. W. Kornienko
- Str. Chernoglasowskaja 23 kv. 13 - Khar·
kov-2 - U. S. S. R .

COMPRO AEROGRAMAS MILlTARES.
Ja circulados. Indicar pre~os it Secretaria
do Clube ao n.o 100.
CanjirOes antigos e candeeiros e candelas de azeite, desejo, pagando bern, em
dlnheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
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Os proximos
selos portugueses
da
California

Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ul tramar, compro, pagando bem.
Carta;; a Secretaria, ao n.O 22.

N6s, num postal publicado no domingo passado, dirigido ao nosso distinto
colega Dr. Bento Roque, ja aqui escrevemos, com duas «gralhas», que nao queremos entrar em mais questoes, agora POl'
motivo dos pr6ximos selos portugueses,
tr(!s, comemorativos «do IT centenario da
funda<;ao de S. Diego (Calif6rnia)>> .
Mas acabamos de receber a respectiva
pagela, e verificamos que os tres selos
t eproduzem a estatua do «portugues Joao
Rodrigues Cabrilho, ao servil;o de Espanha,., 1ll0S dizeres do Sr. Dr. Salvador
Dias Arnaut, "Professor da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra».
Ora num ano em que deixamos de
emitir selos sobre centenluios de portugueses dos mais eminentes, que interesse

SELOS DO !'. A. N. TUBERCULOSOS Pretende-se adquirir os seguintes selos com
os n."" Green-Assistencia:
29-37-38-39-40-41-47-49-5().51-9ZA-93A-95A-96A-123A-139-178 e 196A.
Oferecendo-se em troca, selos novas ou
usados de Portugal, Ultramar e Estrangeiro,
soltos ou em coleccoes , talvez tambem etiquetas de fosforos, ou ainda pagos a dinheiro.
Resposta indicando 0 valor pretendido ao
n.O 101 da Secret aria do Clube.
PROVAS, ENSAIOS E ERBOS: Troco
ou compro, pagando bem. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
J' offre des timbres-poste neufs et obI. de
Roumanie. Desire cartes-vues couleurs et
timbres-poste neufs (mint) - Vladoianu Mircea-Cal Severinului - 59 Bl.I.3.ap.4-of~ Pttr
Craiova - Roumanie.
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tern para n6s a emissAo de urna s~rie
de selos sobre urn navegador ao servil;o
de Espanha? ..
E quanto a afirmal;Ao do Sr. Professor,
«portugues JoAo Rodrigues Cabrilho, ao
servil;o de Espanhaa, - e claro que nem
n6s somos historiador, nem 0 detalhe
nos interessa grande coisa, mas a verdade ~ que dois dir,ectores do Clube Filatelico de Portugal nos exibiram, ontem
a nOite, urn livro em que s e diz ser
Cabrilho «oriundo» de portugueses . ..
Desenho expressivo, do arquitecto Jose
Pedro Roque, mas, lamentavelmente, continuando a ser desenho unico para os
tr(!s selos, das taxas de 1$00, 2$50 e
6$50, tiragens, respectivamente, de nove
e urn milhoes, e quinhentos mil, em boa
impr essao a «off-seb , pela Casa da Moeda.
Primeiro dia de circulac;ao nc. pr6ximo
dia 16 do corrente.
A . J. de V. C

Carta aberta
para 0
.......-",.".".----------~- ...I Dr. Paulo Sa Machado
J'. K. KOBILANSKI
I,
sobre
I
Caam. Correlo 7 7
I
MONTEVIDEU
URUGUAY
carimbos prefilatelicos

I

q

1 1

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

Editor,s dos catOiogos:

Estampina, .I. Urue.,a,
Desejo correspondentes em Portugal, Espanha, Inglaterra, Fran~a, !talia, Dinamarca,
Alemanha Oriental, Sui~a, Austria, Belgica,
Suecia e FilAndia, para troca de discos (pop·
-music), etiquetas de caixas de fosforos, selos, FDC, revistas, postais e recorda~oes.
Victor Noodapera - Parnu - Lastepargi 11-6
- Estonia - U. S. S. R.

"'8·"
e

I
I
I

I

~':;;:~=~.1
.

A simpatica tipografia deste jornal,
no domingo passado, cortou-nos 0 titulo
da nossa cr6nica: «Cartas com carimbos
prefilatelicos», ou coisa que .0 valha.
Em tal cr6nica, caro Dr. Paulo Sa
Machado, termimlvamos por invocar 0
suprimento (como em termos judiciais se
diz) do eminente prefilatelista portuense
Dr. Ant6nio Fragoso, indubitavelmente a
maior autoridade portuguesa na mat~ria,

o pre!,!o do catruogo YVERT-1970 e de
Esc. 405$00, completo. No entanto, atraves da
circular com ofertas especiais para aquisi!,!iio
deste catruogo, remetida Ii simples pedido,
V. pode consegui-Io por pre!,!o muito inferior
Solicite-a.
ou ate completamente gratis.
SERGIO SIMOES - Selos e Material Filate·
lico - CALDAS DA RAINHA.
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SIEGER

KATALOG DER FLUGPOST DER NEUEN
DEUTSCHEN LUFTHANSA

~~h

I
I
I
II

Excelente obra, d~ :140 pAginal HUI- ,
tradal, para 01 coleccionadoreB de I
primeirol VOOI da Companbia aleml, I
pO lit-guerra (I955-I966)
I

.

Com pro e venda selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando SUva - Telef. 56994 - Santo Ildefonso, 444 - Porto.

I
I
,~~~:.~./W~~ ____~=_:p
PAI<:O. 3,50 DM (25$00)
SIEGER VERLAG

Carimbos
comemorativos
portugueses

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado,
Rua do Sol, 162 - PORTO.
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SELOS NOYOS E USAOOS
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Portugal (continente 0 Ultramar) 0 todos
os paises estrangoiros
Grandos colec~oes acabadas do frac~ionar
Atende todas Mancoliltas

Luis de Medeiros I
I..Ilie:........Jooo
I
...
______-....-...=!!.'
no Clube Filateiico de Portugal
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Koszalioskastroel 2
Koiobrzeg - POL6NIA

I

~".".",-

..

II

BOC;USLAW BOSIACKI

Desejo 16ries completall nov.. de
Portugal, Angola e Mocambique: animal 5, avell, flora e fauna. Dou temAticall de flora, fauna, desportoll. COBI mOB, pintural, etc., ROlllli., Pol6nia,
e Hungria, CatAlogo Yvert 6 D Corr.
Inglell, Francell, Portugues.
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Em seguimento da notfcia divulgada anteriormente, referente ill vantagem de os interessados em conseguir a concessao dos CTT
de obliterac;oes comemorativas de quaisquer
acontecimentos relevantes, nomeadamente manifestac;5e_s filattfllicas, se devem dirigir a
1.a Repartic;ao dos Servic;os dos Correios, informamos que esta secc;ao se transferiu para
a Rua de Santa Marta, 55-4.°, para onde poderao passar a ser dirigidas as respectivas
solicitac;oes.

f

Mais uma vez, apelamos tambam
para todos os comerciantes de selos:
os seus anuncios sao-nos absolutamente indispensaveis.
Sendo a nossa revista a publica!rao
filatalica portuguesa de maior tiragem
e expansao - os nossos socios vao a
caminho dos cinco mil e quinhentos, e
espalhados por todo 0 Portugal e todo
o Mundol - a claro que os nossos
anuncios sao da maior utilidade para
todos os comerciantes de selos.

•

~

ANUNCIOS DOS COMERCIANTES

ENSAIOS, PROV AS E ERROS DE
PORTUGAL, pel(as de muito interesse. Encontrani em BOLETIM FILATeLICO - 13.
Enviar-lho-emos gr:l.tis, e com to do 0 prazer! Sergio Simoes, Caldas da Rainha.

~

Mas esta melhoria extraordinaria
trouxe ao nosso Clube encargos enormes com 0 aumento da renda, na ordem de cerca de duzentos por cento,
alam dos das mobilias, que estamos
adquirindo a medida das possibilidades.
Pelo que se torna indispensavel a
ajuda de todos os nossos queridos
socios, 0 qual pode traduzir-se pelas
formas seguintes:
a) Subsfdios para a nova sede e
seus mobiliilrios.
b) Aumento voluntario das cotas.
c) Angariamento de novos associados.
Neste sentido, aqui deixamos veemente apelo, a toda a nossa massa
associativa. Num dos proximos numeros, iniciaremos a publica~o dos respectivos resultados.

Ofere Co Brasil, U. S. A. e Canada, novos
e usados. Desejo Portugal e UItramar. Base
Yvert ou Scott. SebastUio Sousa, Cabea Postal, 114 - Teresinha - PI - Brasil.

~

AUXILIO DOS S6CIOS

Troco e compro aeloa de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

Ora acontece que os nosso. maiores anuncios de comerciantes filatalicos sao .. , um espanhol e outro americano ...
Pelo que esperamos que os comerciantes filatalicos portugueses que
ainda nao anunciam na nossa revista,
o fa!ram urgentemente; e que aqueles
que ja no-los dao, fa!ram aumentar 0
seu espa~o.
Ajudando-nos, claro, mas tambam,
e indiscutivelmente, no seu interesse.
No proximo numero, iniciaremos a
publica!rao das ajudas recebidas. -

~

nem mesmo no estrangeiro sera facil
encontrar melhor, 0 que muito deve
or.gulh~r ps nossos associados, de muitos dos quais temos ouvido elogios
muito desvanecedores.
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II 94, Rua Aurea, 98 - L£sboa- 2 1
• Telifones 320280 - 326674 '
,.-~--------

. . . . .--------,.",.",=,

Tenho para vender quanti dade de selos,
novos e usados, de Portugal Continental e
UItramar e Blocos n.DS 1 e 2 do UItramar,
com gran des descontos. Aceito listas de faltas. A. Silva - Apartado 2212 - Lx. B -2.
ANTONIO DE ARAuJO OGANDOC. P. 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra selos dos temas: BARCOS, RELIGJA-O, PINTURA, MALARIA e ESCUTISMO. Somente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos temas. Da selos de ANGOLA,
isolados e em series, NOVOS.
lNDIA PORTUGUESA - Cartas do pedodo post-invasi!\o (1962), com selos indianos e carimbos portugueses, e tambem
aerogramas indianos obllterados oom marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material a escolha
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA (5).
Catruogos Ivert 1969 como novos, vendo
baratos, e selos de quase todas as taxas esgo·
tados no UItramar. Resposta ao Clube FilateIico, n. ° 2393, ou Apartado Lisboa mesmo
numero.

PAULO JORGE BRAs KRUGER
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PORTUGAL E ULTRAMAR Compro cartas pre-filatelicas, sobrescritos chissicos (ate 1900), sobrescritos com carimbos
raros, posta rural, ambulancias, carimbos
de guerra, etc.
D. L. Gordon, c'an Rose, Puerto de
Andraitx, Mallorca, Ilhas Baleares, Espanha.
Correspondo em ingles, frances ou espanhol.
AEROGRAMAS DE ANGOLA - Emilidos em Janeiro 1957, com sobrecarga 1$00
(Cat. Godinas n.·· 20 e 22/26), compro qualquer quantidade. F. Lemos da Sllveir!lRua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - Lisboa (5) - Telefone 726179.
Cambio serio todos los paises, series
completas. D eseo corresponsales cambiar
novedades, doy Espaiia, Gibraltar, Marruecos y Provincias Espaiiolas. Especialmente
fortugal y Ultramar. Casa RUBIO. Soberania Nacional n.O 32. CEUTA (Africa).
Compro, Troco e Vendo selos claso'!icos,
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pa~otes.
Vendo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fane 2272329.
AEROFILATELISTAS
Venda pela melbor oferta envelopes voados
1945 _ 1.0 Voo Postal (Lisboa - Porto)
e
Linha Aerea Imperilil- 1. 0 Voo (Lisboa - Luanda - L.o Marques) - 31-XII-1946
Jorge Frias. Rua Paio Peres Correia, n.O 25r/c.-Esq. - LISBOA
Deseo sellas Angola series completas,
nuevos, antes de ano 1952. Ofrezco Checoslovaquia sellos, hojitas, ~obres primer dia.
Base YVERT ou segun de acuerdo. 01drich Polak, Zalesna x / 3039, Gottwaldov I,
Checoslovaquia.
PARA OS RETARDATARIOS-Separata Portugal/Ultramar do Catalogo de Inteiros Aeropostais, de Fran~ois Godinas Poucos exemplares disponiveis, s6 os primeiros pedidos poderao ser atendidos - Pre~o,
50500 - Dirija-se imediatamente a .Sec~ao
Aerofilatelica. do Clube Fialt6lico de Portugal, Apartado 2869, LISBOA.
Compro selos ao cent(), comemoratiVQS
do Continente, eaves, anlmais, pe1xes e
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borboletas ; do Ultramar. Informe pre!;os e
quantidades para M. do Nascimento Apartado 112 - FARO.
COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novas oU usados. Tamb6m vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. ·-Drt. o ,
lelef. 784816 - Lisboa-4.
.
PORTUGAL E ULTRAMAR - com pro
e troco Correio Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.·-EF - Lisboa-5.
Collectionneur roumain, cherche echange
pour la periode 1960-1968. Negoescu loan
- Deva - Gosdu, B1 F5, SC. III, AP. 53
-Romenia.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc."
relacionados com os temas .Veiculos Motorizados., .Guerra. e . Refugiados. . Enviar
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do Sol,
162-PORTO.

·Ir-D-O-~-'~;:~~~~ Sa::'::;:-:~
(Mercado Filatelico de Lisboa)

II

Rua do C"ucifi~ol 26
Telefone 3~891
LISBOA 2 - Portugal

•
•
Albuns e Material Filatelico
•

A nova sede do CluLe Filafelico
de Portugal
I)

•

Conforme jil noticiilmos, desde 1 de
Maio passado que 0 nosso Clube Filatelico de Portugal se encontra soberbamente instalado na sua nova sede:
o mesmo edificio, n.O 70, da Avenida

Selos Nacionais e Estrangeiros

Li.ta do olorta. om diltribai9Ao

Num,e ra 218
o

presente numero desta Revista a, na
verdade, 0 n.O 218, muito embora, e por lamentavel arro tipogrBflco, esteja numerado na
capa com 0 n.O 217.

de Almirante Reis, mas agora no 5.° andar, Ot.o, com elevador, e com compartimentac;ao feita de proposito, de
acordo com as nossas necessidades,
incluindo uma grande sala, em substituic;ao de quatro anteriores, a qual,
alem das reunioes de socios, permitira
assembleias-gerais, confer€mcias, festas, etc., incluindo exposic;oes filatelicas, numismaticas ou outras.
Sede {mica entre todos os clubes
ou nucleos filatelicos portugueses,
I

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
R.d.~lo • AdmIDlalra~lo: Av. Almlranl. Rela, 70-5.0·01 0 - LISBO" - T.I.f. 54936
Compo • Imp.: C.nlro GrilleD, Av. Berlo de Trovlaquelr., 327 - V. N. FAMALICAO

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
Eftder.~o

Telefone ft.· 10 -

telejrlUico: LUSITANA

YALEN~A

DIRECTOR:

DE

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

I

Administrador..

Jose Rodrigo Dius Ferreira

Conselno Direefiflo:

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA

Jose Gonzalez Garcia

Editor :

8rigadeit·o J. da Cunha Lamas

Dr. Anl6nio Siln Gama

RUA DAS ANTAS- VA'LENVA
(PORTUGAL)

R4vista mensal, enfliada a todos

tiS

soeios do Clube Pi/atl/ieo de Portugal

Dlapenaeda de Cenaur.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDRHACAO Pl>RTUGUESA DE FIL-\TELIA (F. P. F.)

Especializada em calyado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

CLUBE DE COLECClONADORE5 PARA COLECCIONADORE5
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-50-01.° COltRb:SPUNDtNCIA: APARTADO 2869 EXPEDlENTE -

Ter~as

L1SBOA - Telef. 54936
L1SBOA - PURTUGAL

e sextas-reiras, das 21 As 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTlVA COTIZA<;AO

Continente, (excepto Lisboa , concellzosli",ltrofes), flnas e Proflincias Ultramarinas:
Correspondentes
Juniores. • • .

100$00 por ano
50 $00 por ano

Brasil •
Espanlza.
Outros poises
LIS BOA e Concelhos limltrofes - Efectivos • • •

ou equivalentt: em moeda local

Juniores. ••

IU'

DAI .'VlAS, II·SJ

BAIRRO ALTO

Cr. 6 .. per ano
60 Pesetas, por ano
U. S 2,00., por ano
15$00 por mas;

SEVERA

A

•

7$50, por mes

•

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO

PAG."MENTO ADI... NTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
sAo S6CIOS JU~HORES os M~NORES DE 21 ANOS

RESTAURANT TYPIQUE

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ACORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 Cidade da Praia.
MACAU - Guilherme Lopes da Silva - Palacio do Governo -Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

t.l.f. 14006

•

LISIO'

TYPICAL RESTAURANT

S. TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLl>MBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle
18, N.o 7-37 - Apartado Aereo n. o 859,
Santa Marta.
U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 4911, IS th
Avenue, GL. 5'2144, Sacramento, 20, Ca1if6rnia.

Fados e Guitarradas
ABERTO TOD,__ A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUlT

•

OPEN ALL NIGHT
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COMEMORATIVA DO
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