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COMPRO. F . D. C., provas, ensaios, etc., 
rel.acionados com os temas o:Vefcul:>s Moto
rizados .. , «Guerra» e «Refugiados... Enviar 
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do 
Sol, 162 - PORTO. 

Inter<!sted in Yemen mint unhinged 
early issues Yvert Catalogue n.·· 1 to 24. 

Roamania nudes & blocks. M. Rech<iny 
118-16 84 tho Ave, KEW GARDEr-IS, N. Y 
1415. USA. 

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

Cambio serio todos los palses, series 
completas. Deseo corresponsales cambLr 
novedades, doy Espan!l, Gibraltar, Marrue
oos y Provincias Espanola'>. Especialmante 
PGrtugal y Ultramar. Cas a RUBIO. Sobe
rania Nacional n.O 32. CEUTA (Africa). 

Compro, Troco e Vendo selos claS'3icos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Prvcuro selos de pacotes. V<!nd:> 
ilbuns e material filatelico . A. Borg-'!s 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
tone 22'72329. 

Campro selos ao cenb, comemorahv1s 
do Continente, eaves, animais, peixes e 
borboletas do Ultramar. Informe pre!;os e 
quantidades para M. do Nascimento
Apartado 112 - FARO. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos au usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Antonio Nobre, 43-2.0-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

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

PORTUGAL E ULTRAMAR - campro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LIS
BOA-5. 

Estou interessado em selos novos sem 
charneira, d3S primeiras emissoes do Y-e
men. Catalogo Yvert n.o· 1 a 24. 

Da Romenia, nus e blocas. M. R_
chany 118-16 84 tho Ave, Kew Gardens, 
N. Y. 1415. USA. 

ENSAIOS, PRO V AS, provas de luxe e 
de artistas, FOC, postais maximos, etc., Por
tugal e varios temas, troco, com pro e vendo. 
Tenho para venda catalogo Yvert 69 e 
Maestros c/ 3 sup. - Felix da Costa I1hn 
- Bairro n.O 2 - Alcoentre. 

Com pro selos novos, carimbos comemo
rativos, FOC, provas, ensaios, ffamulas, ca
rimbos mecanicos e Qutras pec;as relacionadas 
com 0 tern a PETROLEO. Carlos A. Car
doso Ribeiro, Pr. Rainha Santa, 5-6.0-Fr., 
telef. 792281 - Lisboa-5. 

GUINE 
Assistencia -1970 

Em Abril/M aio, a nova serie de selos de Assistencia: $50, 1$00, 2$00, 
3$00, 4$00, 5$00, 10$00, 20$00 e 50$00 (s6 para fms fiscais) 

Tiragens de 200.000 a 700.000 

Venda em todos os comerciantes filatelicos 

Informofots .. CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO 
P. RalDha SaDta, 5-6 ooFr. LIS BOA - 5 

• 

I 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
I ANO XXIV JANEIRO DE 1970 N.o 2221 

l e A DO 

Dr. 
o Filafelisfa 

Vasconcelos Carvalho 
Acabo de ser convocado pelo meu grande 

amigo Vasconcelos Carvalho para reiniciar 
minhas cr6nicas para 0 Boletim do Clube Fi
latelico de Portugal. 

Nao tenho possibilidades de n~o atender 
iI chamada, tal a amizade que por ele tenho, 
e tal e 0 meu entusiasmo por Portugal, seus 
problemas e sua Filatelia, e 0 meu reconhe
cimento pelas inumeras distin~oes que tenho 
recebido. 

De imediato, me dispus a tarefa, entretanto 
diffcil foi saber como e onde iniciar. Os nu
merosos assuntos tumultuavam, e entao re
salvi alinha-los. Em 10 minutos, tinha reu
nido nada menos de 21. Qual seria 0 pri
meiro? Nada menos de 10 deram um passo 
a frente. Fiz a segunda escolha, safram dois, 
e na terceira somente mais tr€ls. Os ultimos 
cinco nao chegaram a um acordo; entao re
solvi que a minha primeira cr6nica niio ti-

I 

Por 
HUGO I=RACCAROLI 
Vlce.Pre.ldent. do Clubs Ftlat6ltoo do Br •• 1t 

vesse como assunto a Filatelia, mas um Fi
latelista. 

Vasconcelos Carvalho nao tem ideia do 
seu prestfgio no- Brasil, oriundo do seu es
for~o, dedica~ao e trabalho em favor da Fi
latelia de Portugal, da ansiedade com que se 
aguardavam notfcias a seu respeito, e da 
admira~ao e amizade que numeroso grupo 
de filatelistas brasileiros Ihe dedica. 

Constantemente me perguntavam se ti 
nha recebido suas notfcias. Todos estavam 
sempre ansiosos por informa~oes. Por duas 
vezes, em reuniOes realizadas na Sociedade 

----



2 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

-
Filatelica Paulista, a sua pessoa foi focalizada. 
A expectativa era geral, e foi com grande 
alegria que se recebeu notrcia do seu retorno 
as lides diarias. 

Assim... sejam as minhas primeiras pala
vras um pedido: Defenda a sua saClde ... 
procure nao mais adoecer... fa~a um esfor~o 
para evitar a sua aus~ncia. A Filatelia muito 
necessita de suas actividades, e nao nos prive 
de admiraveis e vigorosos escritos. 

Voc~ e uma dessas pessoas que nlio mais 
se pertence... Voc~ e nosso, e n6s necessita
mos de Voc~; assim, lan~amos este apelo 
para que se cui de e defenda. 

Este foi um assunto que nao podia ser de 

maior importllncia para 0 reinfcio de minhas 
cr6nicas, e espero que 0 pedido seja aten
dido. 

.:: ............... ------....... -- ..... -_.--_-----............... :. 
t 

Selos de Portugal e Ultramar. Es
trangeiros. Novidades. Tematico8. 
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0 

material filat6lico --

BASTOS & CAMPOS, LID. 
R. MARIA ANDRADE, 55-Telef. 834108 

LISBOA (PORTUGAL) 
.. -----""".-......,~.....----""",.".,."IP 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Tenho 23 anos de idade. Estou interessado 

em discos (pop-music). Desejo postais colo
ridos de rosas e estrelas de cinema. Corres
pondencia s6 em ingles. Victor Noodapera. 
Parnu, Aia 14-6 - ESTHONIA (U. S. S. R.). 

Troco senes completas. Desejo Portugal e 
Espanha (nao Ultramar). Dou Alemanha e 
outros paises. Igual valor. Toda a seriedade. 
Achim Steffin, Dorf Pries 25. Kiel 17 - Ale
manha. 

J6vem filatelista belga, doente, solicita se
los que constituem a sua Wrica distra~ao. 
Ofertas a Coenen Louis Steenbergstraat 9. 
Anvers 1 - Belgique. 

Procuro selos de Portugal usados (carim
bos inteiros sobre selos). Ofereco selos da 
Alemanha, usados, Rep. Fed. e Berlim, no
vos,a partir de 1960. Trocas it base de cata
logos. Enviar mancolistas. Franz Josef En
ning. Dipl. Ing. - 41 Duisbug. Straubinger 
Strasse 33 - Alemanha. 

PERMUTO e compro selos de Portugal, 
tod~ 0 Ultramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas. 

- BRASIL 

4665 - C. L. Hazar - Caixa Postal, 20.880-
Shopping C. 19uatemi - Sao Paulo
(M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 90. 64. 
Temas: desportos, flores, 'animais, cos
mos e pintura. 3. 

5390 - Maria do Socorro Rocha - Rua Jun
diai, 436 - Natal- R. G. Norte. 

5391 - Aloisio Soares da Silva - Caixa Pos
tal, 20.514 - S. Paulo 9, S. P. - Po. 
Compreende In. Es. T. 60. 72. Dinheiro 
(Cedulas). Postais. 

ALEMANHA OCIDENTAL 

5389 - Lutz Hohensang - Wolliner Str. 56-
2 Hamburg 73 -In. Al. 60. T. 1. 93. 96. 

RuSSIA 

5369 - Victor Noodlapera - Parnu, Aia 14-6 
- EstOnia. 

COMPRO cHist6ria do Selo Portu~ 
Oliveira Marques. Felix Gomez. Apar-
tado, 454. Malaga. ESPAfil'A. 

FILATELlSTAS! Desejo Portugal novos, 
dou todo 0 Mundo. Tambem desportos, A&
trofilatelia, pinturas de paises socialistaa. 
A. CINTAS. C/Sierpes -15 Sevilla - Espanha. 

COMPRO carimbos de estacao expedidora. 
porte, etc., anteriores 1853 (prefilatelia) de 
Portugal. Felix Gomez. Apartado, 454. MA
laga. ESPMl'A. 

Desejo Portugal e Provincias Ultramarinas. 
AstronllUtica. Dou Italia, Vaticano, S. Marino 
e tematicas: desportos, flores, cosmos, am. 
mais. Somente novos. 

Grasselli Angelo. S. M. degli Angeli Q. 
6088. P. Perugia. 

CanjirOes antigos e candeelroB e can.
delas de azeite, desejo, pagando bem, em 
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e mtramar. Carta a 
Secretaria, ao 0.0 22. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e mtramar, compro, pagando bern. 
Cartas a Secretaria, ao n.O 22. 

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

Compro e venda selos de Portugal 'e 
mtramar. Novos e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando Silva - Telef. 56994 - Santo TIde
fonso, 444 - Porto. 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rfodo post-invasao (1962), com selos in
dianos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obliterados com mat
cas portuguesas. Compro qualquer quan
tidade, ou troco par material a escolbal 
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LISBOA (5) 
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LISTA DE S6CIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCI- MIGLlEOERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBREI 

ALTERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

728 - Frederico Vilani - Rua de S. Joa~ 
quim, 6-3.o~Esq.o - LisbQa~2 - (A) Po. 
Fr. In. Al. Hu. T. C. V. N. U. 12. dent. 
14. classicos e falsos. Negocio. Servico 
de Novidades de Portugal e Ultramar. 
Selos raros, selos m&lios novos em 
quanti dade. 90. 91. 92. 93. 94. 96. 

763 - Alberto Abrantes - Abrunbosa do Mato 
- Mangualde - T. N. U. 60. 1. 2. 19. 
21. Monaco, Vaticano, Benelux, 24, 
S. Marino. Cent. do Selo. Tematicas 
de pintura e religiosas, so par manco
lista. 90. 94. 

801 - Luis Franco Duarte - Peniche - (M) 
T. C. N. U. Po. Fr. Es. 1. 2. 10. 19. 
21. 60. 90. 

861- Gines Lopez - Rua Dr. Manuel de 
Arriaga, 3-1.°~Frente - Loures - T. N. 
U. 3. 60. 

1095 - Major Heider Jose Fran!;Ois Sarmento 
- Torres F-1.°~Frente-Esq.o - Oeiras. 

4584 - Joao Tavares Franco de Campos - Rua 
Duarte Galvao, 17~7.o - Lisboa-4 - (A) 
In. Fr. Es. Ep. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
Israel. ONU. 28. Russia, Cosmonautica 
90. 93. 

4673 - Eng.o Carlos Mira da Silva - Rua 
D. Francisco Xavier de Noronha, 27~ 
~1.°~Dt.o - Almada. 

4839 - Joao Amaral Gomes da Costa - Rua 
de Santa Sofia, Lote G-1.°~Esq.o, Cruz 
Quebrada - (M) Po. Fr. In. T. C. V. 
60. 1. Continental (N e U) Mocambique 
(U) 10 (U) 16 (U) 90. 93. 

5000 - Dr. Frederico de Morais Sarmento
Tribunal do Trabalho - Porto - (A) 
60. 1. 15. 

5270 - Padre Joaquim Simoes Correia Serra~ 
lbeiro - 1.0 Torrao, n. ° 10 - Trafaria 
- (M) T. C. N. U. 60 .1. 2. 93. 

5388 - Francisco Jose Gomes dos Santos -
Rua do Funchal, 19 - Caldas da Rai~ 
nha - (M) Po Es F .. U. 60. 1. 2. 3. 

5392 - Joaquim Jacinto dos Santos - Rna 
Diogo Cristina, 63 - Olbao - (P) T. Co 
N. U. 60. 1. 2. 3. 

5393 - Justino Espada - Alcacer do Sal - (P) 
Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

5394 - Francisco AntOnio da Costa Rameiras 
- Santana da Carnota - Alenquer -
(M) C. N. 60. 1. 2. 64. 

5395 - Joao Cesar Semedo - Rua da Estrela, 
37~3.o - Lisboa - (P) T. N. U. 60. 3. 
94 .Torrens. 

5396 - Jose Carlos Saldanha Lopes - Calcada 
da Ajuda, 86 - l.°~Esq.o - Lisboa -
(M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. Angola. 
10. Oc. 15. 19. 21. 90. 

5398 - Joaquim da Silva Pereira - Aguada de 
Baixo - (P) Po. 60. U. N. 

5400 - Eng. ° Antero Antunes Dias Lopes 
Complexo Agro-Industrial- Cachao 
Tua II - (M) T. C. V. N. U. 60. 1. 
2.94. 

5401 - Jose AntOnio Correia Rocha - Rua Ci~ 
dade de Malanje, Lote 178-7.o~A (Oli~ 
vais Sul) - Lisboa - (P) T. N. U. P. 
U.94. 

ANGOLA 

3287 - Antonio Leandro de Almeida Figuei
redo - S. P. M. 8736. 

5030 - Marco Antonio de Sousa - Alferes Mi~ 
liciano - S. P M .. 0326 - (M) Po. Fr. 
In. T. N. 60. 1. 2. 94. 

CABO VERDE 

5397 - Salvador Barbosa - Rua Dr. Lereno, 
n.O 8 - Praia - Santiago - (M) Po. 

In. T. C. N. U. 60. 1. 2. 90. 94. 

M09AMBIQUE 

5399 - Manuel Cordeiro - Rua Pero da Covi~ 
lba, 777~2.o-Esq.o - Matacuane - Berra 
- (A) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 1 2 .. 
Tematicos. 90.94. --

• 
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"---------------------------------------------------~ 
5 CRONICAS DO 

i)iario ~~ tiG()O 
A naclonal «Llsboa-60,., atraves de 
um livro da malor raridada l2) 

Dedicamos a nossa cronica anterior ao vo
lume da mais alta raridade que, encadernado 
a verde, tem 0 titwo de Album da V Exposi~ 
~iio Filatelica Nacional, Lisboa~60, e do qual 
foram feitos 25 Unicos exemplares, numerados 
e assinados, oferecidos a entid'ades oficiais e 
filatelicas, cuja relacao consta dos arquivos 
do Clube Filatelico de Portugal. 

Claro que tal livro, pleno de interesse, tern 
pano para muitas mangas, mas, de momento, 
importa apenas salientar os principais pre
miados aas classes de competi!;ao. 

Classes classicas: Grande Premio, Dr. An
tonio de Almeida Dias; medalhas de DurO: 
Dr. Mar!;al Correia Nunes e Hernani dos San~ 
tos Viegas; medalhas de prata dourada: Dr. Ar~ 
tur Beja, Dr. AntOnio Henrique Rodrigo de 
Oliveira Marques, Dr. Roberto Vaz de Oliveira 
e Prof. Dr. Fernando de Freitas Simoes; me
dalhas de prata: Dr. Montenegro Carneiro, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Jose Hi~ 
pOlito, Capitao Sidonio Bessa Pais, Francisco 

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

IF. Castel-Branco & Filho I 
I II LIMITADA 

~ Apartado n.o 44 Tsisfons 22020 I 
, VIANA DO CASTELO , 

I Grande sortido de series temliticas de todo I, 
, 0 Mundo. Selos clli~sico8 de Portugal , 
I e Ultramar 

Horta Raposo, Jose Cohen eManuel Perinhas 
Sena. 

Classe tematica: Grande Premio, Capitiio 
F. Lemos da Silveira; medalha de ouro, D. Ma
ria da Conceicao Hernandez de Sousa; me
dalhas de prata: Dr. Anibal Aleada de Paiva, 
Dr. Abel Salazar Carreira, Eng.o Jose de Al~ 
meida d'Avila e D. Maria Elvira Semedo Pi
mentel Saraiva. 

Mais elucidativa e a rela!;ao dos exposito
res da Classe de Honra daquela V Exposieao 
Filatelica Nacional, Lisboa-60: Eduardo Cohen, 
Dr. Almeida Dias, Herman Ulrich, Prof. 
Dr. Carlos Trincao, Correa JUnior, Coronel 
Vitorino Godinho, Jose Gonzalez Garcia, Ma
nuel Marques SeILa, Coronel Alexandre Gue
des de Magalhaes e Dr. AntOnio Fragoso. 

Duvida nao resta die que podemos e deve
mos concluir como oa nossa cronic a anterior: 
Que saudade dos ja falecidos! Que saudade 
de tudo isto! 

Tudo isto fOO no Palacio Galvetas, e com
preendeu, alem a a -inauguraeao, com os 
Srs. Presidente da Republica, dois ministros, 
etc., etc., mais 0 almoco da Imprensa, ban
quete oferecido a Sir John Wilson, «garden~ 
~party> na Estufa Fria, banquete de encerra~ 
mento, etc... etc. 

E tudo isto com urn subsidio de, apenas, 
cem mil escudos, dando urn prejuizo de vinte 
e cinco mil escudos, coberto par urna letra 
aceite por nos e pelo Coronel Cardoso Sal~ 
gado, sendo certo que daquele subsidio foram 
pagos os quadTos, propositadamente construi~ 
dos. Portanto, cento e vinte e cinco mil es~ 
cudos deram para tudo, excepto 0 «garden~ 
-party~ , oferecido pela Camara Municipal de 
Lisboa, e os dois Grandes Premios, oferecidos 
pela Comissao Nacional das Comemorac6es do 
Infante D. Henrique. 
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Votos fllatellcos para 1970 
Termimi.mos a rubriea «Mundo dos Selos», 

de dnmingo passaoo, com votos de bom e 
feliz Natal. Hoje, pelo contr8.rio, comecamos 
esta sec!;ao com os nassos votos para 1970. 

Evidentemente que 0 nosso voto maior, 0 
nosso voto numero urn, e pelo total, completo 
e definitivo apaziguamento da familia fiIate
lica portuguesa. 

Toanto quanto ' nOs sabemos, em nenhurn 
pais do Mundo ha oa v.aidade, a ambi!;ao e 0 
6dio que entre n6s campeiam. Alguns 00s 
glandes julgam-se imperadores. A maior parte 
dos pequenos, e sobretudo dos mais pequenos, 
julgam-se doutores. Sabem tudo, e tudo po
dem ou querem, sobretudo querem ser presi
dentes. Sao como grande parte dos individuos 
das nossa aldeias: antes querem ser presi
dentes das juntas de f.reguesi:a, do que mem
bros das respectivas Camaras Municipais. 
o que eles querem e ser presidentes. E quando 
nao ronseguem ser presidentes dos grupos, 
nao estao com meias medidas: organizam' 
grupinhos de tres ou quatro, em que urn e 
o presidente, 0 outro vice-presidente, outro 
contrapresidiente, e outro proximo presidente. 
NOs ate temos urn conhecido que hB. dias nos 
comunicou ir fundar urn grupo com ele so
zinho: sera presidente, vice-presidente, secre
tB.rio, tesomeiro e assembleia geraI... Sera 0 
mais simples e independente de todos: nao 
tera que dar satisfoa!;Oes a ninguem. 

S6 os tolos nao percebem 0 mal que tudo 
isto, e 0 que esta e se percebe POI' t!"Bs de 
tudo isto, - esta fazendo it Filatelia portu
guesa. Isto e a ambi!;ao desmedida, escandla
losa, malefiea, de dois ou tres - nao serao 
mais do que dois ou tres! - , que tudo sacri
ficam, tudo, Ii sua vaidade de tudo saberem 
e tudo mandarem, apanharem medalhas, via
jarem e comerem a mais possive!... 

Claro que nlio e facil aeabar com este es
tado de coisas. Mas nos queremos tel' a inge
nuidJade de fazer votos para que 0 ano de 
1970 traga urn pouco de born-senso a cada 
urn de nos. E que todos nos, abatendo ban
deiras, esquecendo malqueren!;as e Odios, nos 
unamos fraternaImente, para defesoa, propa
ganda e prestigio da FilateIia. 

Se este e 0 nosso voto numero urn, e por
que ha ainda, e pelo menos, 0 nUmero dois . 
E este e tao simples e tao facil .. . 

Todos farlio pequena ideia dos montes de 
correspondimcia que nos diliriamente recebe
mos, quel' como advogado, quer como fiIate-

lista, cronisba. e dirigente fiIateIico. Agora 
aurnentada extraordinanamente, com as car
tas e os ca.rtOes de Natal e Ano Novo. Pois 
triste e dize-lo: mais de noventa por cento 
da cornespondencia recebida, mesmo de outros 
filatelistas e de comerci:antes fiIatelicos, 
vem com os famigerados selos do cavaIinho ... 

ConfQrme ja aqui saIientamos no domingo 
passado, vamos ter depois de amanha urna 
serie de quatro selos excepcionalmente beIos, 
c.omelT'.lOrativos do V Centenario do Nasci
mento de Vasco da Gama, e da autoria de 
mestre Martins Barata. Desejamos que ela 
inicie urn periodo de maior beleza e maior 
prestigio dos selos portugueses. E pedimos, 
muito veementemente pedimos, 18. todos os fila
telistas, amadores ou comerciantes, que nAo 
mais usem aqueles selos do cavaIinho, mas 
somente selos d'a proxima nova serie, da sene 
da Madeira e das demais series comemorati
vas, ·anteriores e posteriores, preferindo sem
pre, pedindo, exigindo mesmo, os selos mais 
belos, 0 que ,ainoo tenl a vantagem de COIlS

tituir ·um plebiscito perrnanente, para orlen
ta!;ao dos nossos C. T. T. 

~r;--------------~ 

I:CENTRAL 
I,DA I 

Il~!I~~.. .. R •• ~~.I 
I ! pastelaria fina I 
II restaurante f 
I saUio de chA f 
I !AMBIENTE SELECCIONADO I 
I I Reconhecida oficialmente I I : de uti Ii dad e turistlca 

I 94, Rua Aurea, 98 - Lt'sboa-2 I 
I Tele/oms 320280 - 3 266 74 I 
~=-----------------.-....~:~ 

• 
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Federa~ao P ortuguesa de Filatelia 
NOTJelARIO N.o 9 

Na sua primeira Circular de 1970 - decada 
que se augura de autentica e segura promo!;ao 
e dignifica!;ao doa Filatelia Nacional - a 
F. P . F . tern 0 prazer de anunciar que no 
a,no transacto se federaram 12 agrerniacOes 
filatelioas . 

Colectividades filiadas, em 27-12-68 . 21 
Colectividades filiadas, em 27-12-69 . 33 

Estes numeros inequivOCQS, que justificam 
o acerto duma ac~ao, mostram urn aumento 
espectacular de 60 %. E a bonita media de 
uma agremia!;ao por meso 

Eis a Iista das adesi>es em 1969 : 

Sec!;ao FiIateIica do Circulo Cultural do 
Algarve 

Apartado 139 
FARO. 

Sec!;ao Filatelica da Casa do PessoaI da 
Companhia das Aguas 

A venida da Liberdade, 24 
LISBOA-2. 

Sec!;ao Filatelica do CircuLo de Arte e Re
creio 

Largo Joao Franco, IS-A 
GUIMARAES. 

Seccao FilateIica do Grupo Desportivo da 
TAP 

Aeroporto d:a Portela 
LISBOA-5. 

Study and Contactgroup d beria,. 
Postbox 25 
Huizen (N. H.) - HOLLAND. 

Sec!;ao Filatelica do Clube BP 
Praca do Marques die Pombal, 13 
LISBOA-1 

The International Society for Portuguese 
Philately 

465, North 7th street 
Newark, N. J . 07017 - U. S. A. 

Sec!;ao FlIatelica do Clube Recreativo daB 
Minas da Panasqueira. 

MINAS DA PANASQUEIRA (Beira Baixa) . 

Portuguese Philatelic Society 
103 a, Rugby Avenue 
Wembley, Middlesex -, ENGLAND. 

Secl:ao Filatelica do Grupe Dramatico PG
voense 

Rua do Gremio, 14 
P6VOA DE SANTA mIA. 

Nucleo Filatelico de Portalegre 
Rua 5 de Outubro, 105 
PORTALEGRE. 

Nlicleo Filatelico-Juvenil Egitaniense 
Rua Dr. Francisco dos Prazeres, 3-3.0 

GUARDA. 

Co'lItudo, 0 largo programa em curso admite 
e carece ainda dum maior nUmero de tmida
des prontas a servir com leald-ade e jsenr;jo 
os superiores interesses da Filatelia Portu
guesa. 

E, pois, com confian!;a que se aguardam, 
em 1970, adesoes cadenciadas de colectivida
des apbas a colaborar, positivamente, no pre
sente esfor!;o duma Federa!;ao renovada e 
renovadora. 

o esfor!;O para pOI' em pratica as solu!;6es 
exequiveis para as grandes problemas em 
causa TEM DE SER GERAL. 

SECRETARIA DA FEDERACAO - Avenida 
Marconi, 16-r/., porta E - LISBOA-l. 

I--~;;;~~-~~~ AS 1 
I
I A minha eapt'clalidade ~ fornecer I 

mancollatas edUfce1s., inclusive selos I 

I cisolados. de series longas ou caras I 
Envi, a sua mancolistll, flo" ma;s , 

I compllCada q~' stja, a.. I I THE STAMP SHOP I 
I Director: RENE MBSSEN I 
It -58, Fue du Midi I 
' Bruxelles - I - BELGIQUE 
'~ ______ -w _____ --.". __ " 
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A nova sede do ClubB Filatelico de Portugal 
0. ,rimeiro. re.ultado. 

AUMENTO VOLUNTARIO 
DE QUOTAS 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Lisboa, 
50$00 por mes; 

D. Maria Isabel Serra de Vasconcelos Car
valho, Lisboa, 50$00 por mes; 

Jose Eduardo Serra de Vasconcelos Carvalho, 
Lisboa, 20$00 por mes; 

Ant6nio Jose Serra Vasconcelos de Carva
lho, Lisboa, 20$00 por mAs; 

Manuel Viriato Reis Pereira Vaz, Vila Nova 
de Gaia, 200$00 por ano. 

SUBSIDIOS PARA A SEDE E MOBI· 
LlARIOS 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Coronel Cardoso Salgado. . . 
Cap. Joaquim Furtado Leote. . 
Repartiljao da Fazenda e Conta-

bllidade da Guine . . 
R. Lyncke . • • . . . 
Miguel Pessenha 
Ana Maria Godinho Neves 
An6nimo _ 
Afonso da Cruz e Silva. . 

-

1000$00 
1000$00 
2000$00 

3000$00 
100$00 
200$00 

50$00 
100$00 
100$00 

OTlllLIA GONZALEZ DE SOUSA - Av. Mar
tins, 104 (Jonathas Pedrosa) - Manaus 
(Am) - Brasil. 

ALBERT MELHUS - Lyder Sagensgate, 15 -
4000 Stravanger - Noruega. 

ALOiSIO PETITI - Rua Floriano Peixoto, 464 
- S. Jose de Campos (SP) - Brasil. 

ALBERTO CARVALHO ASENSI - Carna Pos
tal, 692 - Manaus (Amazonas) - Brasil. 

II 

Estes endere!;Os sao indicados sem com
promisso nem responsabilidade da nossa parte. 

The above addresses are given without 
any ooligation or r~POl1saUilli;y on our part. 

Ces ·adresses sont donnes saru engagement 
ni responsabilite de notre part. 

M. Gonljalves da Costa . 
Fernando Gomes Carrao . 
Grupo Desportivo da Carris 
Eng. Frederico Kessler. . . . 
Um grande filatelista, Amigo do 

Dr. Vasconcelos Carvalho 
Adriano Pereira da Costa . 
Dr. Sergio Marcos Lopes . 
Luis Pereira da Rocha . 
Manuel A. Jeronimo 
Jose A. C. da Silva Pinto. • • 
Jose M. Castanheira da Silveira . 
Miguel Spiguel • . 
H. Duarte Gracio. . . . . 
Jose Rodrigo Dias Ferreira . 
Eurico Carlos Lage Cardoso . 
Jose Antonio Machado Diogo 
Domingos Correia . 
Casa Molder • . . . . . 
Rolando Alvaro Mendonc;a . . 
Dr. Julio Pinto da Cruz Neves . 
Antonio Vaz Carvalho Viana 

Crespo 
Mario Matos Pires . . • . 
Manuel Gom;alves Araujo. . 
Eng. Fernando M. Alves Silva 
Edgar Pilo. . . . . . 
Antonio Villa. . . 
Joao Baptista Pereira 
Dionisio dos Santos Cravo . . 
Dr. Fernando Baptista da Silva 
Eng. Manuel R. Marques Gomes 

A transportar 

140$00 
50$00 

200$00 
1000$00 

25000$0.0 
100$00 
100$00 

15$00 
100$00 
100$00 
250$00 
500$00 
200$00 
200$00 

20$00 
100$00 
100$00 

1000$00 
20$00 
50$00 

50$00 
100$00 

50$00 
110$00 
200$00 
200$00 
100$00 
100$00 
500$00 

1000$00 

39205$00 

::-----------------:. i A Direq;ao agradece reconhe- 'I 
I cidamente todas as importancias 
I subscritas. E solicita com todo 0 

I empenho a remessa das ainda 
:~ nao~.:"~~~ _________ ~ 

ANONCIOS DE MEIA PAGINA 

Escritorio FilateJico de Eladio de Santos, d. 
Lisboa; 

Ca:;~ Fl!;:telica J. Ell, de Lisboa; 
Casa FiI,delica de Sergio W. de So USB Si

moes, de Caldas de Rainha. 

t 

, 
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Amanha, am Llsboa, a mOltra do «Ola do Selo» 
Comemora-se amanha, em Portugal conti

nental, insular e ultramarino, mais wn «Dia 
de Selo», feliz iniciativa, ha anos, da Federa
(;ao Portuguesa de Filatelia, e em Lisboa 
realizada, desde sempre, pelo Clube Filate
lico de Portugal, por delega(;ao daquela. 

'l1al comemora(;ao constara, na Capital, de 
uma exposi(;ao' filatcliea, mais propriamente 
salao ou mostra, sem competi(;ao, com meda
Ihas de prata, iguais, para todos os exposi
tores. 

Desta mostra de amanha, a inaugurar pe
las 16 horas, ha que salientar duas circuns
tancias muita pertinentes. 

E a primeira que, realizada pelo Clube 
Filatelico de Portugal, pela primeira vez se 
efectua na sua sede, e agora no grande salao 
da sua nova sede, na mesma Av. de Almi
rante Reis, n.O 70, mas no 5.°, D.ta, com ele
\/lader. E a segunda que ela deve ser das 
melhores, porventura a melhor, no genero, 
das efectuadas ate ao presente. Com efeito, 
e pelas provas do respectivo catalogo, esta
rao patentes as participa(;Oes seguintes: 

Jose Gonzalez Garcia, Valenca do Minho: 
Portugal, D. Luis, fita direita. Estudo sobre 
os cunhos, em denteados de 12 1/2 e 13 1/2, 
do selo de 25 rs., exemplares exclusiv·amente 
novos, e sobre cartas. 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Lisboa: 
Seleccao de uma coleccao de provas da serie 
«Lusiadoas». 

Dr. Antonio Marr;al Correia Nunes, Lisboa: 
Macau e China. 

Jose Hipolito, Torres Vedras: Belgica. 
Romano Jorge Calhall Camara, Caxias : 

Noruega. 
Florentino Alves Rodrigues, Barreiro: Va

ticano. 
Dr. Antonio de Almeida Figueiredo, Lisboa: 

Sobrescritos de 1.0 dia de todo 0 Mundo. 
Cap. F. Lemas cia Silveira, Lisboa: Aerofi

lateoo. Madagascar. Os dez primeiros anos 
(1927-1937). Grandes «raids» Madagascar
-Franca, e 0 esbabelecimento da linha. Veos 
internos. Ensaios e reconhecimentos. Avia
cao militar. Primeiros servi(;os reguIares. 

MigueZ Ramalho Pinto, Caldas da Rainha: 
Tematica das figuras religiosas na Filatelia 
espanhola. 

Antonio Ferreira Rodrigues, Lisboa: Tema
tica do mar. 

Felix da Costa Ilha, Alcoentre: Aniversa
ri05 e centenaries de selos. Marcofdlia. 

Com se verifica, uma pequena exposir;ao 
nacional, com participa(;oes todas diferentes, 
e respeitantes a quase todos os ramos filate. 
lkos, portanto cheia de interesse, pelo que, 
aberta somente amanha e depois, esta mostra, 
patrocinada pelos C. T. T. e pela Federar;ao 
Portuguesa de Filatelia, merece ser visitada 
por todos os filatelistas lisboetas. A entrada, 
livre, e feita contra entrega de senhas nume
rad as , para efeito de sorteio de vario mate
rial filatelico entre todos os visitantes, excep
tuados dirigentes e empregados do Clube Fi
latelico de Portugal. 

A Exposloao Fllatellca do Cluba Fllatellco da Portugal 
Despertou 0 maior interesse e obteve 0 

maior exito, a Exposir;ao Filatelica que, con
forme aqui anunciamos, se realizou na nova 
sede do Clube Filatelico de Portugal, em 1 de 
Dezembro Ultimo, «Dia do Selo~. 

Destaque especial, como ja previamos, 
para a bela e valiosissima participa(;ao do 
eminente Jose Gonzalez Garcia, apresentada 
em Arganil pela primeira vez, em Setembro 
passado, e que Lisboa nunca tinha visto. Nada 
menos do que quatro quadros (julgamos que 
metade desta sua· coleccao) de um Unico selo, 
o 25 rs. de D. Luis, fita direita, com profundo 
estudo de cunhos nos denteados 12 1/2 e 
13 1/2, selos excIusivamente novos, em uni
dades, tiras, quadras e blocos maiores, alem 

de cartas com os referidos selo e cunhos, e 
uma extraordinaria dupla-impressao. Na no
ticia publicada neste jomal, no dia seguinte, 
algumas linhas referentes a esta participa(;ao, 
por salto tipografico, ficaram como referin
cio-se it nossa, facto que nos deve ter preo
cupado mais a nos do que a Jose Gonzalez 
Garcia. 

De muito interesse, tambem, todas as de
mais participar;oes, todas muita diferentes, e 
que registamos pela ordem do catalogo: 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Dr. An
tOnio Marcal Correia Nunes, Jose Hip6lito, 
Romano Jorge Calhau da Camara, Florentino -
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-Al ves Rodrigues, Dr. Ant6nio de Almeida Fi-
gueiredo, Cap. F . Lemos da Silveira, Miguel 
Ramalho Pinto, Antonio Ferreira Rodrigues 
e Felix da Costa Ilha. 

Visitantes em numero invulgar, mas desco
nhecidos na sua grande maioria, tendo 0 salao 
do Clube Filatelico de Portugal, nos dois <\ias 
desta exposi!;ao-relampago, registado a sua 
primeira grande enchente. 

o mesmo Clube Filatelico de Portugal edi
tou urn sobrescrito especial- unico editado 
em Lisboa - , para uso do respectivo carimbo 
comemol'1ativo. Teve extraordinaria venda, 
pelo que se encontra quase esgotado, podendo 
os exemplares restantes ser adquiridos na se
cretaria daquele clube, Av. Almirante Reis, 70-
_5.° Dt.o 

No dia da inaugura!;aO, foram entregues 
senhas a todos os visitantes, excepta dirigen
teS, seus f.amiliares e empregados_ Do sorteio 
respectivo, efectuado sob a presidencia do 
Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, resulta
ram tres numeros, urn de cada cor, que se
rao indicados aos portadores que 0 averiguem 
naquela secretaria, ou pelo telefone 54936, ca
bendo-Ihes vaIiosos lotes de selos. Pena que 
tal distribui!;ao de senhas nao tenha tide maior 
publicidade previa, e que a sua finaIidade 
nao tenha sido explicadaa tados os individuos, 
no momento da sua entrega. De qualquer 
dos modos, ideia interessante, a repetir em 
futuras exposi!;Oes filatelicas . Porque 0 mais 
importante nao e a exposi!;ao em si propria, 
e a atribui!;ao dos premios, quando os haja. 
Mas, muitissimo mais, a afluencia do pUblico, 
filatelico au nao. 

As II • III Expollooas FUatilicas da Tematlca 
de Escritores e Jornalistas 

Ha ja tempo que vimosanunciando a pro
xima reaIiza!;aO, pelo Clube Filatelico de Por
tugal, no salao nobre da Casa da Imprensa, 
e com 0 patrocinio da Administra!;ao dos 
Correios e Telecomunica!;oes de Portugal, da 
n Exposi!;ao Filab~lica da Tematica de Eserl
tares e Jornalistas, segunda edi!;ao da ali 
efectuada ha. coisa de tres anos, par obra e 
gra!;a das mesmas entidades. 

Hoje, para pleno conhecimento dos colec
cion adores da especiaIidade, que para tal de
vern estar a preparar-se e a aprontar-se, e 
par.a conhecimento, tambem, do publico em 
geral, podemos acrescentar, em prlmeira mao, 
que ela tera lugar no salao nobre Artur Por
tela, dos ultimos dias de Fevereiro ao dia 
1 de Mar!;o, com medalhas supomos que para 
todos as expositores, atribuidas por urn jUri 
ja constituido por aquele Clube Filatelico de 
Portug,al, de acordo com 0 vice-presidente em 
exercicio da Federa!;ao Portuguesa de Fila
telia, mas queapenas aguarda a formalidade 
da confirma!;!ao oficial. Sob tal condiciona
lismo, diremos que constituido pelos 81'S. Ca
pitao F. Lemos da Silveira, referido vice-pre
sidente, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
presidente do Clube Filatelico de Portugal, e 
Dr. Anibal Al!;ada de Paiva, escolhido pelos 
dois primeiros. 

Mas podemos acrescentar, em primeiris
sima mao, urn facto sensacional, e unico, 
pelo menos no nosso Pais: encerrada tal ex
posi!;!ao, repetimos, no dia 1 de Mar!;o, ela 

repetir-se-a, agora com 0 titulo de m, no 
magnificente salao Luis XV do faustoso Gre
mio Literano, na Rua ivens, 37, em Lisboa, 
onde, POI" inteligente iniciativa da respectiva 
direc!;iio, e designadamente do seu director e 
secretano-geral Dr. Sales Lane, nosso dis
tinto colega, cons6cio e querido amigo, estara. 
patente de 4 a 8 de Mar!;o, com oatalogo it 
altura da casa f.undada por Herculano e 
Garrett, e, esperamos, com carimbo comemo
rativo dos Correios e Telecomunica!;oes de 
Portugal. 

Tal realiza!;ao, se constitui notavel servi!;!o 
prestado aos seleceionados soeios do Gremio 
Literilrio, e vincula este it Fllatelia, principal
mente por intermooio de tais catruogo e ea
rimbo, que de certo modo correriio mundo, 
- POl' Dutro lado, serve altamente a nossa 
Filatelia, e designadamente a de uma tema
tica tao profundamente ligada a funda!;ao, 
aos fundadores, it existencia, as tradi!;oes e 
ao presente ressurglmento do Gremio Lite
rario, constituindo mais urn dos constantes 
exitos do grande Clube Filatelico de Portu
gal, neste momento a caminho do socio nu
mero seis mil! 

Nos proximos dorningos daremos aqui mais 
pormenores dos dois '!lcontecimentos, indepen
dentemente das comunica!;Oes que directa
mente serao feitas a todos os coleccionadores 
inscritos na secretaria daquele clube organi
zador, Av. de Almirante Reis, n.O 70, 5.°, 
Dt. 0 , Lisboa-2. 

J 
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Um novo blDco postal de 
Macau 

Recebemos de Macau a gentil oferta de 
wn bloOD, que nos pareceu postal, mas com 
algumas duvidas,pelo que logo 0 secret8.rio
-geral deste Clube FiLatelico de Portugal Be 
apressou a solicitar informa!;oes ao nosso dis
tinto delegado naquela provincia ultramarina, 
nooso querido amigo Sr. Guilherme Lopes da 
Silva. 

-"n 
{of-.J -... gg 
l'l11 

t.J 

~" ~ ... t 
~ l I U;::;IIfi:':;U~" . 
!I I!:. 31~:! 1L..'!'I1E ::!J.E;. It:. 

of.o Q;cnrcnnrio de ~ilntil Q;9SiI 
de n1i.serieordia de mBeilu 

(150q - lqoq) 
i#!.J"I.,...ltof:,.., .... -"lII')JI~ 

205 2 
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E 0 esclarecimento veio rapido, por inter
medio de amavel oficio da Reparti~ao Pro
vincial dos Servi!;os dos Correios, Telegr.afos 
e Telefones, n.O 166/18, assinado pelo Sr. Rui 
Salazar Trindade, dI ire e tor interino dos 
C. T. T. U., e no qual se Ie «que, medi.ante 
autoriza!;ao superior, e sob fiscaliza!;!ao des
tes Servi!;os, foram aqui confeccionados 
5.000 blocos comemorativos do IV Centenano 
da Santa Casa da MisericOrdia de Macau. 
que estao sendo vendidos POl' intermedio dos 
C. T. T. a duas patacas cada». 

Estas dUM patacas sao, precisamente, 0 
seu valor facial, e as informa!;Oes acima, 
juntamente com as caracteristicas da pe!;!a, 
1evam-nos a considera.-Io urn autentico bloco, 
que, portanto, deve ser coleceionado e caba
logado. 

SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos vlirios 
coleccionadores que pre
tendem relacionar-se 
com coleccionadore3 
portugueses, entre eles : 

ANT6NIO MIRANDA- Rua Ces8rio Alvim, 628 
- Belem - Est. do Para. - Brasil. 

ARIOV ALDO FRANCISCHINI DE SOUSA 
Av. D. Pedro n, 659 - Ibitinga - S. Paulo 
- Brasil. 

MARCO ANT6NIO JUUANI - Rua Dr. Adail 
de Oliveira, 883 - Ibitinga - S. P. - Brasil. 

JOSEF KAREN - Hradec Kravole IX/201 -
Checoslovaquia. 

DEMETER DENES - Damjanich-u. 57. - Bu
dapest XXI - Hungria. 

ENEDILSON CARLOS NOV AES - Caixa Pos
tal, 121 - Avare - S. P. - Brasil. 

ALEKSANDER ruSIOTA - Nowa Sol - ul. 
Hutnicza 5/9 - Woj. Lelona Gora- Polska. 

ROBU MOTel - n Comeliei bloc 55 ap. 8 -
Pdoivsti - Romenia. 

AREND VIRVESTE - Aia 20 - Kingissepa -
Est6nia - USSR. 

CELSO FALABELLA DE FIGUEffiEDO CAS
TRO - Rua Cristina, 289 - Belo Horizonte 
M. G. - Brasil. 

MARIA PENDOLA DE OHAYA - Levarte 8 
Playa - Ancha - Valparaiso - Chile. 

ST:tl:NIO SAULO DE MELO LUSTOSA - Rua 
Dr. LeOnidas Melo, 467 - Piripiri - Piaui 
- Brasil. 

VfTOR AUGUSTO MOREffiA BRANDAO 
SQS 111 Bloeo J, Apt.o 406 - Asa Sul, Bra
silia - Distrito Federal - Brasil. 

FREDERICO FALCAO TETI - Largo da Esta
!;iio Ferroviaria, 161 - Maceio (Alagoas) 
Brasil. 

F. R. BOLZAN - Humberto 1.0, n.O 1072 -
Rosario - Argentina. 

HORACIO GRANDE PERDOMO- Perdomo, 13 
- Las Palmas de Gran Canaria--{!anarias. 

ESMERALDINO SOARES DA SILVA - Rua 
Gomes de Sousa, 171 - Barra do Corda 
(Ma) - Brasil. 

K. H. DESSEL - Augustastr 17 - 545 Neu
wied - Alemanha . 

JOSE RmAMAR SERENO - Rua Tiradentes. 
si n. - Barra do Corda (Ma) - Brasil. --
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Sobrescritos de 1. D Oia (F. D. C.) c / serie 
Edi~ao dos Correlos 

Oferta especial n.o 1/1970 (valida ate Julho) 
1950 
1951 
1951 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1953 
1953 
1953 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 
1960 
1960 

S. Joao de Deus . 
Encerramento do Ano Santo 
Povoamento IIha Terceira 
Museu Nacional dos Coches 
3.° Aniversario da NATO . 
Hoquei em Patins . 
Obras Publicas . 
S. Francisco Xavier 
Autom6vel Clube de Portugal 
Princesa Santa Joana . 
Guilherme Gomes Fernandes . 
Secretaria de Estado da Fazenda . 
Colegio Militar . 
Funda!;iio da Cidade de S. Paulo . 
Reis de Portugal 
Telegrafo Electrico . 
Prof. Ferreira da Silva . 
Cent.o dos Caminhos de Ferro. 
Dia da Mae . 
Almeida Garrett 
Cesario Verde 
Exposi!;ao de Bruxelas 
Rainha Santa Isabel e S. Teot6nio 
Congresso de Medicina Tropical . 
Congresso de Marinha Mercante . 
Rainha D. Leonor . 
Milenario de Aveiro . 
X Aniversario da NATO . 
Ano Mundial do Refugiado . 
Aero Clube de Portugal . 

PEDIDOS A: 

Barata da. 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Neve. 
Rua cia Trinclacle, 5-1.o.Dt.o - A,arlaclo 2690 

LISBOA. 2 

200$00 
75$00 
20$00 
80$00 

500$00 
110$00 
110$00 
170$00 
80$00 

125$00 
55$00 
17$50 
15$00 

100$00 
90$00 
50$00 
25$00 
50$00 
15$00 
80$00 
17$50 
35$00 
50$00 
45$00 
25$00 
32$50 
40$00 
40$00 

8$50 
30$00 

t 

• 
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Correios e Telecomunica~6es de Portugal 

Novos presidente e adminislradores 

\ 

ENG.o CANTO MONIZ 
Ilustre Presldente do CODRelho Geral dos Correios 

e Telecomunlcac;5es de Portugal 

Por resolurriio do Conselho de Ministros, 
foi nomeado presidente do Conselho Geral 
da empresa publica do Estado, Correios e 
Telecomunica'Woes de Portugal, que desde 
1 de Janeiro substituiu os C. T. T., 0 Enge-

nheiro Jose do Canto Moniz, ex-Director dO' 
Gabinete da ponte sobre a Tejo, e ex-Mi
nistro das Comunicarroes. 

Para os cargos de vogais do conselho de -
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administra~ao da mesma empresa, foram no
meados os nossos queridos amigos Dr. Fran
ol$<:o do Vale Gulmaries, que era director 
dos Servi~os Administrativos dos C. T. T., e 
actual governador Civil de Aveiro, e Enge
nheiro Jorge Bebiano Coimbra, que foi du
rante anos chefe de gabinete do Dr. UJisses 
Cortes, na pasta das Finan~as, e era actual-

A Preddencia 

mente administrador da Empresa Telefones 
de Lisboa e Porto. 

Como Correio-Mor, continuarli 0 Enge
nheiro Carlos Ribeiro. tambem ex-Minlstro 
das Comunica~oes. 

Cumprimentando. muito respeitosamente, 
os dirigentes de Correios e Telecomunica
~oes de Portugal. este Clube e a sua Revista 
garantem-Ihes a mais franca e leal das cola
bora~oes. 

da F. I. S. l. 
reuniu em Bruxela. 

A fim de tomar parte numa das reuni5es 
periOdic as da Presidencia da Federa~ao In
ternacional das Sociedades Aerofilatelicas 
(F. 1. S. A.), da qual e Vice-Presidente, es
teve em Bruxelas, de 14 a 20 de Janeiro, 0 
nosso colaborador e amigo Cap. F. Lemos da 
Silveira. 

Como dirigente da Federa~iio Portuguese 
de Filatelia, 0 Cap. Lemos da Silveira apro
veitou 0 ensejo para, igualmente, contactar 

com os seus colegas da Federa~ao BeIga. aos 
quais esta de ha muito ligado par salutares 
rela~Oes de amizade, tendo sido posto ao cor
rente do completo planeamento e trabalhos 
ja em curso para a EJCPOSi~ao Filatelica In
ternacional BELGICA - 72, que. com patrocl
nio da F. 1. P., decorrera na capital belga. e 
pode desde ja ser considerado 0 grande aeon
lJecimento filatelico de 1972, no campo inter
nacional. 

. =,.".~.,..."~...,.,.",..".,.~-",,.,.,---~-...-.--....~------------...... ------:. 
I Cala Filahilica 1. ELL I 
I I 
I FUNDADA EM 1940 I 
I I 
I Novidades sempre aos melhores pre~os I 
I I 
1 Material filatellco HAWIO, LEUOHTTURM e SAFE I 
I Em stock mais dt 7 000 slries difetentes de tudo 0 MU11do I 
I I 
I Series completas novas de Portugal e Ultramar I 
I I 
I I I Ruo do Prato, 184-2/-Esq. II 
I Telefone 32 35 08 I 

I Lisboa-2 I 
I • 
~:----""-----------------------------I' 
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---
10 tostoes, pelo motivo compreensivel de 
que todos os filatelistas 0 possuem. Todavia, 
um selo de 100 contos, sendo possuido por 
poucos, e. procurado por alguns ... • 

UMA CAIXA 
DE SURPRESAS 

.Nao obstante, e em Londres que se si tua 
a centro mundial de comercio de selos, e, em 
1969, as transacc;oes ali realizadas ultrapas
saram 1 milhao e 500 mil contos. Os leiloei 
ros nao tem maos a medir. As vendas rara
mente atingem menos de 2 mil contos, e os 
peritos verificam q ue as suas noc;oes sabre 
o valor dos selos sofrem uma constante 
desactualizac;ao. Especimes sao comprados 
pelo dobro das estimativas, e nao faltam os 
que valem cerca de 100 contos. Recente
mente, venderam-se 26 lotes de selos do 
Hawai a razao de 100 contos por minuto, 
ate dobra rem a fronteira dos 2 mil contos . 
Entretanto, um inquerito efeduado junto de 
negociantes indica que estao por encontrar 
mais de 3 milhoes e 500 mil contos de selos 
com interesse filatelico. 

No mercado londrino, enriquece-se de
pressa; no mercado portugues, sobrevive-se 
sem preocupac;oes. Ali, a policia preve que 
as estampilhas postais se transformarao, em 
breve, no grande alvo das quadrilhas inter
nacionais, e ja se viu obrigada a enfrentar 
a roubo de uma colecc;ao avaliada em 18 mil 
contos; aqui, e par enquanto, apenas se de
tectou uma pequena serie de casos que nao 
merecem referencia especial.» 

~ •• I"" ______ ~ ___ (/fIIIIIIIIWJ~ II ... 

i SELOS NOVOS E USADOS I 
I Portugal \Continente e Ultramar) e todos I 
I os palses estrangeiros 
I Grandes coleclioes acabadas de fraccionar I 
I Mende lodas Manco/islas I 
I Jooo Luis de Medeiros I I no Clube Fllatelieo de Portugal I .. !:-----...... ------- ...... .,., 

Novas selo~ para 

S. T orne e Principe 

Passando no C01Tente ana 0 5.° centencirio 
cia descoberta dos ilhas de S. Tcnne e do Prin
cipe, 0 Ministerio do Ultramar. para come
morar 0 acontecimento, mandou emitir 500.000 
selos postais. cia taxa de 2$50, com as dimen
sOOs de 35mm x 2smm. tendo como 1IWtivo as 
e/igies de Pero Escobar e Joi.io de Santarem. 
bem como as cartas geogrcificas das re/eridas 
ilhas e uma rosa-dos-ventos. Os re/eridos 
selos, desenhados par Jose de Moura e im
pressos a treze cores, seri.io pastos d venda 
em todo 0 Territdrio Nacional no dia 25, data 
em que sera utilizado. nas Esta~oes dos Cor
reios de S. Tome e do Principe, um carimbo 
de 1.D dia de circula~iio. 
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--o nome de astrofilatelia) - conheceu, igual-
mente uma ampla difusao. Entretanto, foram 
apare~endo os coleccionadores de ccarimbos 
do primeiro dia» (marcofilia), de postais com 
o motive do selo comemorativo e um carimbo 
toncernente a comemorac;ao (postais maxi
mos ou maximafilia) e de carimbos pre-fila
telicos. Estes s6 se encontram nas cartas re
metidas antes da data da emissao do primeiro 
selo, e que apresentam, no canto superior di
reito do sobrescrito, a indicac;ao da taxa e, 
no canto inferior esquerdo, a marca da esta
~i!lo expedidora contendo 0 nome da respec
tiva povoac;ao.» 

UMA QUESTJiO 
DE DINHEIRO 

aEmbora, aparentemente, nao seja facil co
leccionar, 0 Dr. Vasconcelos de Carvalho, 
que dirige a secc;ao de filatelia do Diario de 
Usboa, e representou, na Comissao Filatelica 
Nacional, 6rgao ja extinto dos C. T. T., todas 
as colectividades portuguesas da especiali-

_ dade, afirma que qualquer pessoa pode ser 
filatelista . 

- A ideia segundo a qual e preciso muito 
dinheiro para se completar uma colecc;ao, 
afigura-se-me errada. Consideramos bibli6filo 
tanto 0 homem que dispoe apenas de 100 vo
lumes, como 0 que possui mil ou 10 mil. 
E mesmo os individuos que nao ten ham de
terminadas qualidades, acabam por adquiri
-las justamente atraves do ccoleccionismo», 
que estimula 0 bom 90sto, 0 metodo, a pa
ciencia, a agudeza na escolha de cores ou 
_nuances» imperceptlveis. 

,j ...... -----------------........ i\ 
-I- PORTUGAL - UL TRAMAR -i

l

" 
E8TRANGEIRO I 

S~RIES NOVAS - MANCOLISTAS 

I REMESSAS A ESCOLHA I 
, com selos novos ou usados I 
II Em pagamento, tambem ' aceito selos I 

em quantidade I 
II Pedir tabela de valoriza~io e condilioes I 

de troca 

I SANCHO OSORIO I 
I Rua do Crucifixo, 116_1,0 I 

I TrlerODe lIeel!J.& I 
Apartado 1312 - LIS BOA· I 

;: PORTllCU. :~ , ____________ ....-. ___ 'f 

1 ....................... ."".", .......... --.......... ---.................... ,.",." .......... ----:. 
I S r LOS DE PORTUGAL, UL· I 
I I: ~~~~~RclJ.s~r~~~ I 
I stIUES, ETC. I I para COMPRA OU VENDA 

I Co",""_ "tt,.o;ANTOS VIEGAS I 
I R.1.°d.Duembr045-3.O LlSBOA I 

Telefone 35852 

~:---- --------# 
Nao era a primeira vez que escutavamos 

semelhante opiniao. A Senhora D. Cedlia 
dos Santos Sacramento tinha-nos dito que, 
ao longo da sua carreira de comerciante, 
tomara contacto com coleccionadores oriun
dos de diversas camadas sociais, e que, entre 
os seus mais assiduos C\ientes, pontificava um 
empregado subalterno da Camara Municipal 
de Lisboa. Em todo 0 caso, s6 os filate listas 
economicamente favorecidos estao aptos a 
suportar 0 prec;o dos selos «c\assicos» . Uma 
colecc;ao co m pie t a de selos do conti r 
nente e ilhas adjacentes pode valer mais de 
80 contos. Mas, se integrar selos .classicos» 
novos, ultrapassara, decerto, os 250 contos. 

o Dr. Vasconcelos de Carvalho colecciona 
selos por unidades e, tambem, erros, ensaios, 
provas e cartas com carimbos pre-filatelicos. 

- Comecei ha cerca de 20 anos. Mas 
comecei erradamente, porque nao tive quem 
me ensinasse. Entao, juntei, ao mesmo tempo, 
selos de Portugal, do Ultramar e, ainda, de 
Espanha, Brasil, Italia, Vaticano, SUIc;a, M6-
naco e S. Marino. Depois, aprend i e divulguei 
os me us conhecimentos. Nao me canso de 
repetir: a filatelia tende a perder em exten
sao aq uilo que vai ganhando em profundi
dade . 

Uma boa colecC;ao nao e, necessariamente, 
um conjunto de muitos selos. E pode ser 
organizada, a pouco e pouco, por quem esteja 
disposto a perder meia hora por noite, ou 
uma noite por semana, segundo as contas 
do cronista do Diario de Lisboa. 

- Quando 0 coleccionador ja cobriu 
grande parte das folhas do album, torna-se 
diflcil e, consequentemente, lenta , a recolha 
dos exemplares que faltam. Os selos sao 
praticamente vendaveis a pronto, mas reve
lam-se tanto mais prontamente vendaveis, 
quanto maior for 0 seu valor. Nao se trata 
de um paradoxo. Na pratica, os comerciantes 
tem dificuldade em transaccionar um selo de -

BOLETIM DO CLUBE FILAT!l:LICO DE PORTUGAL 9 

BOLETIM DO CLUBE FILA reLlco DE POR
TUGAL, em bora salndo todos os meses, con
tinua a publicar-se com 0 atraso de um mAs 
e tal, 0 que temos sido os primeiros a la
mentar. 

o ultimo numero continha quarenta pa
glnas de texto, 81am das quatro das capas. 

Po is vamos publicar um ou dois numeros 
mais pequenos, aver se deste modo vent;e
mos aquele referido atraso. 

E, logo em seguida, voltaremos aos nu
meros maiores, ata porque, felizmente, nem 
nos faltam os textos, nem os anuncios. Fal
tam-nos, a certo, dinheiro e tempo. Mas so
bra-nos boa vontade. 

2). 1nDHique 1nDntaU,. 
Cohen 

No penultimo numero, ao noticiarmos, na 
cNecrologia», 0 falecimento desta ilustre e 
distintissima Senhora, 0 tip6grafo estropiou
-lhe 0 primeiro nome, e a revisao deixou pas
sar a asneira, peZo que, registando-a e cor
rigindo-a, aqui expressamos as nossas descuZ-

jCASAA:-MOlDEit 
I TUDO PARA FILA TELIA I COMPRA - VENDB 
I Rna 1.° de Dezembro, 101 

I Telef. 3~1514 LIS BOA I 

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

Por 
UNS & OUTROS 

pas a todos os nossos leitores, e de modo 
muito especial ao ilustre viuvo, grande fila
teZista e nosso queridissimo amigo Joseph 
Cohen. 

'oseph Coleen 
Este nosso ilustre consocio, a aumantar e 

a prestigiar-se de dia para dia, como 0 de
monstrou recentemente em Coimbra, onde 
brilhantemente alcan~ou uma das raras meda
Ihas de ouro, mais salva de prata do Governo 
Civil de Coimbra, com a sua notabiHsslma 
Inglaterra, - continua uma das generosas tra
disoes de seu Pal, 0 grande Eduardo Cohen, 
escolhendo 0 seu Clube Filah~lico de Portugal 
para herdeiro dos seus montes de livros, ca
tillogos e revistas filatelicas. Pelo qua aqui, 
perante todos os nossos sad os, Ihe deixamos 
apertado abra~o de profundo reconheclmento. 

2),.. tYintoniD de oft
meida 'FigueiredD 
Tambem a tipografia a lterou, e a reviseo 

deixou passar, lamentavelmente, - Moreira 
em vez de «Almeida., no e xce lente artigo 
do nosso distinto colaborador Dr. Ant6nio 
de Almeida Figueiredo, no ultimo numero 
desta revista. 

Renovamos-Ihe 0 abrac;o de sinceras des
culpas, ao mesmo tempo que para 0 facto 
chamamos a atenc;ao dos responsaveis. ---
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fila telica S 

Esta revlsta nao precise de repeti-Io, mas 
volta a faze-Io gostosamente: De todas as 
exposilioeS fllah~licas portuguesas, sejam do 
continente, das i1has ou do ultramar, e de
signadamente daquelas em que nao possa
mos comparecer, publicara as mais largas re
portagens, uma ou duas paginas de texto, 
com uma ou duas gravuras, graciosamente, 
claro, sempre que os organizadores nos en
viem os textos e as fotografias respectivas. 
E com os nossos antecipadol agradecimentos, 
entenda-se. 
i 

o Dr. Manuel Augusto Gra-
gera Fernandas Costa 

formado em Direito com 
18 valores, foi convidado 
para professor da U Diver
sidade de Coimbra 

Com a alta classificac;ao de 18 valores, 
concluiu a sua formatura (la Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, 0 Sr. 
Dr. Manuel Augusto Gragera Fernandes Costa, 
natural de Coimbra, filho do ilustre Juiz-De
sembargador Dr. Manuel Jose de Carvalho 
Fernandes Costa, nosso cons6cio e queridfs
simo amigo, e da Sr.B D. Maria Guiomar Gra
gera de Paula Fernandes Costa, actualmente 
residentes naquela cidade. 

Tal classificac;ao, a mais alta atribufda em 
licenciaturas em Direito, em Coimbra, paten
teia as altas qualidades de inteligencia e de 
estudo deste nosso amigo, que acaba de ser 
convidado para fazer parte do corpo docente 
daquela Faculdade coimbra. 

Expressando aqui sinceros parabems ao 
Dr. Manuel Augusto Gragera Fernandes 
Costa, cumprimentamos, muito efusivamente, 
seus queridos pais, e de modo muito especial 
o ilustre filatelista, elemento dos mais desta
cados da Magistratura portuguesa, que e 0 

nosso velho e grande amigo Dr. Manuel Jose 
de Carvalho Fernandes Costa, nesta hora, de
certo a mais alta, de homem e de pai, e em 
vesperas da de Magistrado. 

o famoso Dr. Ma16, dedi. 
cada agora totalmanta a 
Medlclnl, trocou 0 passa
tempo do futebol palo dl 

fllatalla 
Noticiaram os jornais 0 seguinte, que trans

crevemos do Viario de Coimbra: 

cCABINDA (Angola), 4. - «Sao cerca de 
20 anos que tenho de futebol, e ja chegam. .. ~ 
- declarou ao correspondente em Cabinda de 
A Provincia de Angola 0 Dr. Joao Mal6, an
tigo guarda-redes da Academica de Coimbra, 
que se en contra nesta cidade, em comissao de 
serviCO militar. 

Interrogado sobre a possibilidade de pn!&
tar a sua preciosa colabora!;ao a prom~o 
do desporto em Cabinda, e especialmente do 
futebol, 0 Dr. Malo afirmou peremptOriamente 

I 
I 
I 

I 
I 

---
WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Memb.r of Portugu ... 

R ETAILER$ CII,mbar of Commeraa 

4 - 8 - Ru. d. Eleol. PolltAenle. - 8 -10 
TII.fonl 32 58 58 

r.llgrlm •• : ISOLANTE8 
L I SBON PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPEC I At TIEl 

AMERICAN EXPREI. CREOIT ClAOI HONOUREO HERE I ·I......-.................. ~ ......... -.....-........-...----~ -• 

) 
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--necessidade alguma de recorrer ill industria 
estrangeira. E certo que, quando se desejava 
obter uma aperfeic;oada emissao de selos, se 
contratavam, em tempos, fabricantes do lado 
de III da fronteira. Agora, porem, com 0 

significativo avanc;o que as nossas artes gra
ficas registaram, nao s6 e dispensllvel 0 re
curso ao estrangeiro, como ate acontece que 
algumas oficinas portuguesas tem vindo a 
fazer emissaes para outros palses - diz-nos 
o Sr. Lufs Cilndido Taveira, director dos Ser
vic;os de Valores Postais do Ministerio do 
Ultramar. 

Recentemente, a Casa da Moeda adquiriu 
maqunias de offset modernas. Nelas foram 
jil executados os selos da serie comemorativa 
do Centenario de Vasco da Gama, postos em 
circulac;ao no passado dia 30 de Dezembro. 
Trata-se de 4 selos da autoria de mestre 
Martins Barata, que 0 seccionista de filatelia 
do Dillrio de Lisboa considerou «dos mais be
los do Mundo.» 

o .COLECCIONISMO .. 

«Encontramos 0 Dr. Vasconcelos de Car
valho no Gremio Literllrio. Recostado num 

sofi! oitocentista, sob a veneranda image", 
de Alexandre Herculano, fa lou-nos, entre 
dois goles de preparado de tomate, acera 
das multiplas possibilidades da filatelia. 

Coleccionar e organizar. Na sua forma 
mais divulgada, consiste em agrupar os selos. 
pafs por pafs, cronologicamente, em unidades, 
denteados, variedades, papeis, erros, ensaios 
e provas, ou ainda, em pares, tiras ou blocos. 
A maioria dos filatelistas organiza as colecl;Oes 
sem atender ao denteado, cuja expessura 
pode atingir valores que oscilam entre 10,5 
e 15, as diversas nuances da mesma cor, ao 
tipo de papel, ou aos erros de impressao. 
Sao raros, tambem, os que juntam ensaios 
(pec;as preparat6rias de selos) e provas 
(gravuras executadas a partir das maque
tas definitivas, na fase de estudo de cores 
ou tipos de papel). Mas os grandes coleccio
nadores nao se limitam a possuir uma uni
dade de cada exemplar; geralmente, pro
curam pares e ate grupos mais vastos de 
selos ligados em tiras ou blocos. 

Nos ultimos anos, a temMica - conjuntos 
de selos nacionais e estrangeiros relati~ 
vos a um tema escolhido, como a fauna, 
a flora, a religiao, a pintura (que estll na 
modal ou a astronautica (caso em que toma --

~ __ '_R ____ '_--"""""'-"""""""""'''''''''--'-''''''''''''......-...----~----------:a 

.... 

, 
nn ID)nnn~ 

Calalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, lTItramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis 

~U;LUJ~ ., IiiILIP)UJUU~ 
CASA fUNDADA EM 1921 

ELADIO DE SANTOS 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISIOR·' 

I 
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-a partir de um plano de conjunto das series 
posslveis. Uma vez determinada a sua exe
cu\;ao, reune-se documental¥ao gr;!ifica e lite
raria sobre 0 assunto escolhido. Trata-se de 
uma tarefa morosa e difrcil 0 acervo, do
cumentos e estudos escolhidos, e, depois, co
municado ao artista contratado para a elabo
r6\;aO da maqueta, juntamente com a indica
~o do processo de reprodul¥ao julgado mais 
conveniente. 

- Aqui comel¥a um trabalho de vaivem 
entre 0 artista e os C. T. P., que consiste na 
apresental¥ao de esbol¥os e ideias, sua crrtica, 
nova reformulal¥ao, acontecendo frequente
mente que 0 projecto inicial e profundamente 
alterado, tanto no que se refere a expressao 
como ao conteudo, na procura constante de 
uma melhor realizal¥ao grflfica e postal - ex
plica-nos 0 arquitecto Martins Barata, consul
tor artfstico dos C. T. P., em cujos Servi\;os 
Industriais continua a obra de seu pai, mes
tre Martins Barata. 

No momento em que se atinge a fase ideal 
quanto a composil¥ao, tratamento do tema e 

.. c~,........~----......... ----...................... ,. 
I TO DO 0 COLECCIONAOOR PORTUGUtS DE II 
C SELOS E OOCUMEHTOS DE CORREIO 

I AI!;REO DEVE FILlAR· SE NO I 

. Clube Filatelico 1 
de Portugal I 

REPRESEHTAHTE 00 H08S0 PAis HA 

grafismo das legendas, 0 selo, aprovado em 
principio, e desenvolvido numa maqueta de
finitiva pelo artista (usualmente numa es
cala de 8 por 1 a 10 por 1). Parte-se daqui 
para a produ\;ao industrial.. 

ONDE COME~A 
A BUROCRACIA 

.A Direcl¥ao dos Servil¥os Industriais, de 
que e director 0 Engenheiro Manuel Gral¥a, 
pertence a superintendencia e iniciativa de 
tudo 0 que se relaciona com a emissao de 
selos. Executada a maqueta definitiva, apro
priada ao processo pelo qual vai ser tratada, 
ela e no entanto submetida a aprova\;ao do 
Ministro das Comunica\;oes, e inicia-se, entao, 
uma complexa actividade burocratica que in
clui 0 pedido de orl¥amento e de prazos, 
entrega de originais, correcl¥ao de provas e 
sua aproval¥ao para a tiragem. 

Quando a entidade fabril que executou a 
encomenda entrega finalmente a produ\;ao, 
esta entra em armazem ate a publica\;ao da 
portaria que autoriza a circula\;ao e Ihe da 
valor postal. Uma parte da remessa e, depois, 
distribulda as estal¥oes, para cumprimento da 
sua funl¥ao; outra e reservada ao abasteci
mento do mercado filatelico. 

Os C. T. P. consideram que, alem da fun 
i;ao postal, 0 selo tem um significado cultural 
e informativo. Tomam, por outr~ lado, como 
principio, que os coleccionadores devem ser 
beneficiados: dal 0 cuidado que poem na 
documenta\;ao e na justifica\;ao do desenho. 
Salienta-se, neste particular, 0 apoio of ere
cido a cada emissao, com um folheto onde 
e apresentado um estudo sobre 0 tema do 
selo, e sao fornecidas informa\;oes acerca das 
emissoes. Destas publica\;oes circulam produ
\;oes em ingles e frances. Por isso, os C. T. P. 

I ja mereceram, do presidente da Federa\;iio 

Federation Internationale 
des Societes 

Aerophilateliques 
ENTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELIA 

MUNDIAL, DEFEN80RA DOS 
INTERESSES 

_ DOS AEROFIUTELISTAS DE TOOAS 
U:UTITUDES 

I Internacional de Filatelia, a qualifica\;ao de 
«0 melhor servi\;o de informa\;ao filatelica I. p,.",do PO' qu.lqu", "'mlnl"",,"o. 

RECURSO AO ESTRANGEIRO 

. . . . . . . . . . 
. Hoje, grande parte das series sao impres

sas na Casa da Moeda, embora varias litogra
fias nacionais trabalhem para 0 mesmo fim. 

- Para 0 fabrico de selos destinados as 
prov incias ultramarinas, contudo, nao vemos -
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-
a sua decisao de abandonar completamente 
a modalidade, quer como praticante, quer 
como tecnico, prererindo dedicar-se integral
mente a Medicin.a. Quanto as horas vagas, 
ooncluiu: 

dia muita maneira de passar 0 tempo, es
peciaImente para quem colecciona selos:..- L.:.. 

PELOS 

--------------------
.:-......-.".".-.-~...",., ................ "."".,,~- .. -----.,:.. 
I ETIQUETAS DE FOSFOROS 

1 
Reunifies para trocas todos os sAbados, 
das 17 as 19 horas, na nossa sede 

t Av. Almlrlntl Rill, 70-6,o-Dt,o 
I LISBOA 
--.-......... .-..-.-...-fIIIItI#IfItIII~~ ___ ".".fIIIfIII¥".". ........ _ ......... -..~ 

CLUBES 

Novo. 'Corpo. Gerente. clo 
Clul»e Filatelico cle Angola 

Realizou-se. em 14 do corrente, a Assem
bleia Geral deste prestigioso Clube, para 
apreciacao do relat6rio e das contas da ge
~ de 1969, e para eleiC8.0 dos corpos ge
renbes para 1970, que deu 0 resultado Be
guinte: 

ASSEMBLEIA GERAL: 

Presid.ente, Didio Correia dos Santos Lima.; 
Vice-Presidente, Pedro Leiria; 
1.0 Secretario, Ana Maria de Oliveira Sim

plicio; 
2. ° Secretario, Helder Machado Correia 

Cordeiro Alves. 

CONSELHO FISCAL: 
Presidente, Augusto Vieira Decrook; 

In.ereva-Ie neate • e r vi.,: 0, que 
presta 0 nolSo Clube, e verlfleara a 
Bua utilldade. 

Pe.,:a eondl.,:oea de lnlerl~io, 

~-;':-~~;--:;:-;:;-'-::~';-E--l 
Tlmbres-posto do Franco ot Pays do exprosslon I 

fran\lalse I 
.1.1.- EdiFaO z970 J60 Pdgi"t1.s C 
Pro\lo 6 Fr.. I 

H . THIAUDE I 
14, RUII 4 SlIptlmbrll Pari, 2 II Franoa t "'=_,..,..".--..."...,...t/IlIItIIIIitII ____ ,..,..".",.,."".,..,..". ____ ~ __ 'r 

Secretario, Fernando J08.0 Moreira Oli
veira; 

Relator, Edred Lucas Costa. 

DIRECQAO: 

Presidente. Eng.o Joao Cristino Amaral 
Fernandes; 

Vice-Presidente, Armando MBrio Delgado; 
Secretlirio, Marco AntOnio de Sousa; 
Tesoureiro. Manuel da Silva Santos JUnior; 
1.0 Vogal erectivo, Jorge Ferreira de Al-

meida; 
2.° Vogal erectivo, Alfredb Fernandes Silva; 
l.D Vogal suplente, Aureliano Martins Lou

reiro; 
2.° Vogal suplente, Waldemar Silva. 

o novo presidente da Assembleia Geral e 
o s6cio n.O 1 do Clube Filatelico de Angola, 
e tambem urn dos mais ·antigos e mais que
ridos s6cios deste Clube Filatelico de Por
tugal. 

Durante a mesma Assembleia, roi prestada 
calorosa homenagem aDS s6cios e distintos fi
latelistas Augusto Vieira Deorook e Francisco 
Herminio Pires dos Santos, este Ultimo ~ 
bern nosso prezado cons6cio. 

AiJ Clube Filattilico de Angola e ·aos seus 
novos e valiosos corpos directivos, este Clube 
Filatklico de Portug·al garante a sua maior 
e mais entusiastica colaboracao, do mesmo 
modo que esta Revista Ihes orerece completa
mente as suas paginas. Por que nao, em 
carla urn dos nossos mlmeros, uma cPagina 
de Angola:., com 0 tamanho que 0 Clube Fi
latklico de Angola desejar? 



12 BOLETIM DO CLUBE FILAT1:LICO DE PORTUGAL 

de 

AEROflLATELIA 
MAIS SOB 0 

50.0 Aniversario do «Raid» Inglaterra-Australia 
Polo , CAP.· ~. LEMOS DA SILVEIRA 

Hi!! muitas maneiras de por em andamento 
o mecanisme duma comemoral;;ao. 

Em Aerofilatelia, esta provado que a efec
tiva~ao dum «voo de reconsti tu i ~ao» (ou 
"reedi~ao" \ - na data festiva, e no tra~ado 
primitive - e um dos recursos que mais ani
mam, e tornam mais atraentes, as celebra~oes 
de importante efemeride. 

Procurando manter sempre os meus lei to
res ao corrente dos acontecimentos aerofila
h~licos actuais e de maior relevo, a decada 
de 60 deu-me um sem-numero de oportuni
dades para Ihes falar de sugestivos cinquen
tenarios. 

o tempo fez com que 0 ultimo declmio 
fosse todo um desfiar de ocasioes aprovei
tadas para rememorar e divulgar velhos fei 
tos gloriosos. Alguns a adormecerem no es
quecimento do grande publico. 

Desde 0 50.° ani versa rio da primeira de
monstra~ao de transporte de correspond~ncia 

por aVlao (Ind ia Ing lesa, Allahabad / Naini, 
18 de Fevereiro de 1911) ate ao recente 
«50.° aniversario do raid Inglaterra -Austra-

lia - a que me referi no N.o 220 (Novem
bra 69) deste Boi&lim - 0 leitor atento teve 
um aut€mtico festival de celebral;;Oes de pri----

1 
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-for conhecida, paira uma amea~a sobre 0 

patrimonio da filatelia . 
o cidadao entra numa estal;;ao de correios 

e pede um selo. Cospe-Ihe na superficie 
brilhante do verso, e aplica-o maquinalmente 
ao sobrescrito. 0 selo vai cumprir, final 
mente, a missao para que foi criado. Apos 
varios meses de gesta~ao, nasceu para correr 
as ruas da cidade, para atravessar os campos, 
as vezes as fronteiras e os mares. A sua 
presen~a e suficiente para que todas as portas 
se abram. Termina, enfim, os dias num cesto 

de papeis ou num album cuidado de algum 
coleccionador. 

Entretanto, teve uma vida agitada. 
Para alem da «serie-base» - entre n6s 0 

vulgar .Cavaleiro Medieval», idealizado h6 
mui to - varias ve2'es ao ana sao lanl;;adas no 
mercado as emissoes comemorativas, vertices 
de superficies policromadas. 

Uma emissao de selos surge na sequencia 
de uma pro posta dos Servi~os Industriais des 
Correios e Telecomunical;;oes de Portugal (an
tigos C. T. T. ). em regra aprovada, anualmente, -

r-----FILATELIA -wGmIOLiAOi-s.-L. --1 
, atraves des sues ofertes quinzenaisl~ oferece-Ihe: I , . 
, -+ Selos clAssicos de valor com a I 
, sua reprodu~iio fotogrAfica. , 
I -+ S~rles modernas de todos os , 

I 
palses.' 

-+ Novldades. Um suplemento I 
com as ultimas emlsslies mun-

I dials, todas fotografadas e com 

I 
a indiea,.io do seu caso, do tema . 
a que perteneem. 

I -. PAgina selecta. Grandes pe,.as , 
I elAssieas e modernas fotografa. I 
I das, geralmente na sua cor orl- I 
I 

ginal. 
-+ See,.iio temAtiea. Grande oferta I 

I de I~riel dos temas mals colee· ., 
I eionados, e lugestliel de novas , 
, colecc;Oes pela imagem. 

I, 

Artigol tilat~licos. Um grande sortido de Albuns, Clasaifleado-I 
reI e toda a cIaSle de material fIl.t~lieo. 

..... Servl,.o de asainatura de novas emiaaliea de qualquer pals e 
tema. 

I Tado I"to e maUo mala eDeoDtrara D.a Do ••• a orert.a qae, eODtrn pedldo, reme- I I temo" IrrataUameDte. ESCREVA.NOS HOlE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO 

I 0 pagamento daa auaa eompraa po de efectuA-lo em moeda do leu prOprio pall 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Fundada em 1915 

A venida Gt'neraUaaimo, 489 
BARCELONA-ESPANHA 
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Em «0 Seculo 11ustrado» 

As cartas da avozinha podem valer fortunas ... 

495 mil contos 
em 370 milhoes 
d. selos arreca-
daram os C. T. T. 

em 1968 
A grande revista 0 Seculo Ilustradp, de 

Lisboa, da qual e director 0 ilustre escritor 
e jornalista Dr. Francisco Mata, com redactores 
da categoria de Guedes de Amorim e cola
boradores como Carlos Ferrao, Leopoldo Nu
nes, etc., no seu n"mero 1.637, de 21/1/70, 
publicou desenvolvida reportagem com 0 ti
tulo acima, nove paginas da autoria de 
D. Concei~ao Gomes da Silva, Caceres Mon
teiro e Daniel Ricardo, e fotografias do fa
moso Gageiro, uma das- quais do presidente 
do Clube Filatelico de Portugal e director 
desta revista, - reportagem da qual pedimos 
venia para transcrever os perlodos seguintes: 

«Em poucos anos, a filatelia deixou de ser 
um passatempo de crianr;as e de aposentados, 
para se transformar num neg6cio que envolve 
somas fabulosas, e 0 concurso de especial is
tas altamente qualificados. Mesmo no nosso 
estreito e pobre mercado filatelico, um selo 
que, em 1853, custava apenas 100 reis - 0 

equivalente ao prer;o de um jornal - vale 
actual mente 85 contos, quase tanto como um 
autom6vel de luxo. Nao admira, pois, que 
se multiplique 0 numero de coleccionadores. 
Esses pequenos rectangulos de papel que v~m 
colados nos sobrescritos podem conter a se
mente da fortuna ... 

Num monte de papeis ha muito esqueci-

dos nas prateleiras poeirentas de um esta
belecimento comercial do Porto, fundado em 
meados do seculo pass ado, um estudante em 
ferias fez, recentemente, uma descobert. 
sensational. 

Ao remexer, com a ponta dos dedos, nos 
mar;os de cartas que espreitavam por entre 
as teias de aranha e os velhos livros de re
gisto, verificou que alguns dos sobrescritos es
tavam selados. Retirou-os, cuidadosamente, 
soprou a fina camada de p6 que os cobria e, 
por momentos, ficou perplexo, a olhar. Ti
nha nas maos nada mais, nada menos, do 
que selos de 25 e 50 reis da serie 
de D. Maria II. Fez contas. Mesmo carim
bados, os selos valiam cerca de 70 contos. 

- Julguei que sonhava - disse-nos. 
E, geralmente, nos arquivos de correspon

dencia de firmas antigas e nas gavetas d. 
parentes idosos que ainda se encontram au
tenticas preciosidades filatelicas. 

No entanto, a ignorancia pode levar os 
ocasionais descobridores a destror;arem per;as 
valiosas. Contou-nos um filatelista que ouviu 
um homem exclamar, referindo-se a colecr;lio 
de especimes raros que alguem Ihe mostrava: 

- Ontem queimei varios selos iguais II 
esses ... 

A hist6ria efemera 
escreve-se num apice. 

dos selos postais 
Mas, enquanto n1l0 ---
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--------
F. LEMOS DA SILVEIRA I 
RlJa Ped! 0 lifO, 3-S. EF 
JJSB, lAo 1'1) - l!tlR/IPGAL 

Postal t:orrlCtammt, /ranquiado com um par do SIlo comlrnoratiflo, ohUt"ado com 0 h,lo 
t:a,.imho d, _1.0 Dia de C.rculafilo, (qu, funcio1lou na Estafiio Cent"f!l dos Corrlfos d, 
DUi, ,m 9-1:4 69), , floado, 110 dia seguinte, no -flOO de rlconstitu;filo> DiU / Da,.win. Da;, 

para Lishoa, a;lIda por flia airea - pdas ca,.,.,i,.as particularls. 

---meira grandeza. A maioria das quais valo-
rizada per um «voo de reconstitui~ao. , de 
reconhecido interesse, por perfeitamente in
terligado a proeza original. 

Pois, tambem em Timor - conforme es
tava previsto - teve lugar, em 10/12/69, um 
«voo reedi~ao» no percurso Dili / Darwin 
(Australia). Mostra-se, com legenda~ao es
clarecedora, uma das poucas per;as, das en
tao transportadas, que ate agora me foi dado 
observar. Julgo, na verdade, que estas pe~as 
nao sao muito vulgares. 

Pouco mais posso adiantar. A nao ser 
repetindo que 0 nosso Amigo Sr. LUIS Can-

dido Taveira, ilustre Director dos Servi~os de 
Valores Postais do Ministerio do Ultramar, ao 
associar-se as comemora~oes, na data e no 
local apropriados, dum acontecimento de fama 
mundial, demonstrou - uma vez mais - nao 
se poupar a esfor~os para colocar 0 nosso 
Pais na primeira Iinha. 

De interesse para uma grande massa de 
filatelistas - todos os que sao atraldos pelas 
coisas da Avia~ao e do Correio Aereo - 0 

infalfvel sucedeu: na altura em que escrevo, 
o selo (tirado a 500000 exemplares) ja esta 
esgotado . . . 

Creio que isto basta - sem outras expli
car;oes. 
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AEROflLA lELIA • ~~~~~~~~! 
A nossa especiaUdade iesteja, em 1970, a sua come

mora~40 secular - uma vez que 0 servj~o aeropostal 
por 4CBallons Montes» (Siege 
de Paris) loi instituido por 
Decreto de 26 de Setembro 

de 1870 

CENTEX 
Frlbaurg (SurOI, - 27 a 30 de Maroa 

Uma oportunidade para ver, 
num Sa lAo por convites, as melbo
res colec~oes mundiais de vetustos 
«Ballons Montes». 

Outras importantes manifes
ta~oes (Paris, Amsterdam, etc.) se
rAo oportunamente anunciadas. 

f------------~-------------·----:i 

1 Une annonce dans notre BOLETIM rap porte I 
I I 
I I 
t An advertisement in our BOLETIM will pay I 
I I 
I I 
I Eine Anzeige In dem BOLETIM lohnt sich I 

1... ________ .w-______ -1 

BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 

UMA OPOIUUNA INICIATIVA DA F. I. S. A. 

Reimpress40 do 

Catalogue des A6rog'rammes du Monde Entler 
FRANK MULLER (1950) 

o melhor e mais bem documentado dos Catilogoll de documentos de Correio 
A~reo, que tem lIido 0 companheiro indispend.v~l dos coleccionadorell de primei

ros YOOS, de todoll os paises (de A a Z), dellde hi vinte anoll. 
Encontraya-lle ellgotado. 

Obra completamente ellgotada hi multo tempo. Pelo que ellta lIua reimpresllio, 
que vem colmatar uma lacuna importante, lie reveste de relevo multo ellpecial. 

Cotac;6es actuallzadall por um processo simplell 
PREc,:O: APENAS 30 DM TIRAGEM LIMITADA 

as p,d'dos, acompanhados da ;mportdncia, d.v,m sIr / •• t06 ao T,sour"ro 
da F. E. S. A.: 

Eng. Ilia Braunstein - Rue Mlguot Deilltancbe, 6/1060 - Bruxelles - BELGIQUE 

NA ALTURA DO SEU DECIMO ANIVERSARIO 

COMPEX - 70 
GALA AIR MAIL EXHIBITION 

COMPETIc;:Ao ABERT A A TODOS OS AEROFILATELISTAS 

CHICAGO - 29 A 31 DE MAIO 
SIMPOSIO DA F. I. S. A. 

FEDERAC;:Ao INTERNACIONAL DAS SOCIEDADES AEROFILATELICAS 
47.- CONVENc;:Ao ANU AL DA A. A. M. S. 

AMERICAN AIR MAIL SOCIETY 
011 interellladoll devem dirlglr-se a 

COMPBX - 70 
Hotel La Salle 

Chicago, Illinois 60602 - U. S. A. 
ou k Sec~io Aerofilat~Uc. do CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 

Apartado 2869 - LISBOA 
CADA QUADRO, US$4.00 

AS INSCRIc;:6ES FECHAM EM 15 DE ABRIL 

1f> 
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em 370 milhoes 
d. selos arreca-
daram os C. T. T. 

em 1968 
A grande revista 0 Seculo Ilustradp, de 

Lisboa, da qual e director 0 ilustre escritor 
e jornalista Dr. Francisco Mata, com redactores 
da categoria de Guedes de Amorim e cola
boradores como Carlos Ferrao, Leopoldo Nu
nes, etc., no seu n"mero 1.637, de 21/1/70, 
publicou desenvolvida reportagem com 0 ti
tulo acima, nove paginas da autoria de 
D. Concei~ao Gomes da Silva, Caceres Mon
teiro e Daniel Ricardo, e fotografias do fa
moso Gageiro, uma das- quais do presidente 
do Clube Filatelico de Portugal e director 
desta revista, - reportagem da qual pedimos 
venia para transcrever os perlodos seguintes: 

«Em poucos anos, a filatelia deixou de ser 
um passatempo de crianr;as e de aposentados, 
para se transformar num neg6cio que envolve 
somas fabulosas, e 0 concurso de especial is
tas altamente qualificados. Mesmo no nosso 
estreito e pobre mercado filatelico, um selo 
que, em 1853, custava apenas 100 reis - 0 

equivalente ao prer;o de um jornal - vale 
actual mente 85 contos, quase tanto como um 
autom6vel de luxo. Nao admira, pois, que 
se multiplique 0 numero de coleccionadores. 
Esses pequenos rectangulos de papel que v~m 
colados nos sobrescritos podem conter a se
mente da fortuna ... 

Num monte de papeis ha muito esqueci-

dos nas prateleiras poeirentas de um esta
belecimento comercial do Porto, fundado em 
meados do seculo pass ado, um estudante em 
ferias fez, recentemente, uma descobert. 
sensational. 

Ao remexer, com a ponta dos dedos, nos 
mar;os de cartas que espreitavam por entre 
as teias de aranha e os velhos livros de re
gisto, verificou que alguns dos sobrescritos es
tavam selados. Retirou-os, cuidadosamente, 
soprou a fina camada de p6 que os cobria e, 
por momentos, ficou perplexo, a olhar. Ti
nha nas maos nada mais, nada menos, do 
que selos de 25 e 50 reis da serie 
de D. Maria II. Fez contas. Mesmo carim
bados, os selos valiam cerca de 70 contos. 

- Julguei que sonhava - disse-nos. 
E, geralmente, nos arquivos de correspon

dencia de firmas antigas e nas gavetas d. 
parentes idosos que ainda se encontram au
tenticas preciosidades filatelicas. 

No entanto, a ignorancia pode levar os 
ocasionais descobridores a destror;arem per;as 
valiosas. Contou-nos um filatelista que ouviu 
um homem exclamar, referindo-se a colecr;lio 
de especimes raros que alguem Ihe mostrava: 

- Ontem queimei varios selos iguais II 
esses ... 

A hist6ria efemera 
escreve-se num apice. 

dos selos postais 
Mas, enquanto n1l0 ---

BOLETIM DO CLUSE FILAT£L1CO DE PORTUGAL 13 

01 LI 

nili / D .... rwin 
_ .. _---- ---------

W/12/ ~ 

P rtu,!Ih 

'!'I tlH,P r! .. 

II \"'",1\ ~ 

\<'1 ... 0,' t'nnu;.tI( t.'" 

« -o · 

--------
F. LEMOS DA SILVEIRA I 
RlJa Ped! 0 lifO, 3-S. EF 
JJSB, lAo 1'1) - l!tlR/IPGAL 

Postal t:orrlCtammt, /ranquiado com um par do SIlo comlrnoratiflo, ohUt"ado com 0 h,lo 
t:a,.imho d, _1.0 Dia de C.rculafilo, (qu, funcio1lou na Estafiio Cent"f!l dos Corrlfos d, 
DUi, ,m 9-1:4 69), , floado, 110 dia seguinte, no -flOO de rlconstitu;filo> DiU / Da,.win. Da;, 

para Lishoa, a;lIda por flia airea - pdas ca,.,.,i,.as particularls. 

---meira grandeza. A maioria das quais valo-
rizada per um «voo de reconstitui~ao. , de 
reconhecido interesse, por perfeitamente in
terligado a proeza original. 

Pois, tambem em Timor - conforme es
tava previsto - teve lugar, em 10/12/69, um 
«voo reedi~ao» no percurso Dili / Darwin 
(Australia). Mostra-se, com legenda~ao es
clarecedora, uma das poucas per;as, das en
tao transportadas, que ate agora me foi dado 
observar. Julgo, na verdade, que estas pe~as 
nao sao muito vulgares. 

Pouco mais posso adiantar. A nao ser 
repetindo que 0 nosso Amigo Sr. LUIS Can-

dido Taveira, ilustre Director dos Servi~os de 
Valores Postais do Ministerio do Ultramar, ao 
associar-se as comemora~oes, na data e no 
local apropriados, dum acontecimento de fama 
mundial, demonstrou - uma vez mais - nao 
se poupar a esfor~os para colocar 0 nosso 
Pais na primeira Iinha. 

De interesse para uma grande massa de 
filatelistas - todos os que sao atraldos pelas 
coisas da Avia~ao e do Correio Aereo - 0 

infalfvel sucedeu: na altura em que escrevo, 
o selo (tirado a 500000 exemplares) ja esta 
esgotado . . . 

Creio que isto basta - sem outras expli
car;oes. 
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de 

AEROflLATELIA 
MAIS SOB 0 

50.0 Aniversario do «Raid» Inglaterra-Australia 
Polo , CAP.· ~. LEMOS DA SILVEIRA 

Hi!! muitas maneiras de por em andamento 
o mecanisme duma comemoral;;ao. 

Em Aerofilatelia, esta provado que a efec
tiva~ao dum «voo de reconsti tu i ~ao» (ou 
"reedi~ao" \ - na data festiva, e no tra~ado 
primitive - e um dos recursos que mais ani
mam, e tornam mais atraentes, as celebra~oes 
de importante efemeride. 

Procurando manter sempre os meus lei to
res ao corrente dos acontecimentos aerofila
h~licos actuais e de maior relevo, a decada 
de 60 deu-me um sem-numero de oportuni
dades para Ihes falar de sugestivos cinquen
tenarios. 

o tempo fez com que 0 ultimo declmio 
fosse todo um desfiar de ocasioes aprovei
tadas para rememorar e divulgar velhos fei 
tos gloriosos. Alguns a adormecerem no es
quecimento do grande publico. 

Desde 0 50.° ani versa rio da primeira de
monstra~ao de transporte de correspond~ncia 

por aVlao (Ind ia Ing lesa, Allahabad / Naini, 
18 de Fevereiro de 1911) ate ao recente 
«50.° aniversario do raid Inglaterra -Austra-

lia - a que me referi no N.o 220 (Novem
bra 69) deste Boi&lim - 0 leitor atento teve 
um aut€mtico festival de celebral;;Oes de pri----

1 
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-for conhecida, paira uma amea~a sobre 0 

patrimonio da filatelia . 
o cidadao entra numa estal;;ao de correios 

e pede um selo. Cospe-Ihe na superficie 
brilhante do verso, e aplica-o maquinalmente 
ao sobrescrito. 0 selo vai cumprir, final 
mente, a missao para que foi criado. Apos 
varios meses de gesta~ao, nasceu para correr 
as ruas da cidade, para atravessar os campos, 
as vezes as fronteiras e os mares. A sua 
presen~a e suficiente para que todas as portas 
se abram. Termina, enfim, os dias num cesto 

de papeis ou num album cuidado de algum 
coleccionador. 

Entretanto, teve uma vida agitada. 
Para alem da «serie-base» - entre n6s 0 

vulgar .Cavaleiro Medieval», idealizado h6 
mui to - varias ve2'es ao ana sao lanl;;adas no 
mercado as emissoes comemorativas, vertices 
de superficies policromadas. 

Uma emissao de selos surge na sequencia 
de uma pro posta dos Servi~os Industriais des 
Correios e Telecomunical;;oes de Portugal (an
tigos C. T. T. ). em regra aprovada, anualmente, -

r-----FILATELIA -wGmIOLiAOi-s.-L. --1 
, atraves des sues ofertes quinzenaisl~ oferece-Ihe: I , . 
, -+ Selos clAssicos de valor com a I 
, sua reprodu~iio fotogrAfica. , 
I -+ S~rles modernas de todos os , 

I 
palses.' 

-+ Novldades. Um suplemento I 
com as ultimas emlsslies mun-

I dials, todas fotografadas e com 

I 
a indiea,.io do seu caso, do tema . 
a que perteneem. 

I -. PAgina selecta. Grandes pe,.as , 
I elAssieas e modernas fotografa. I 
I das, geralmente na sua cor orl- I 
I 

ginal. 
-+ See,.iio temAtiea. Grande oferta I 

I de I~riel dos temas mals colee· ., 
I eionados, e lugestliel de novas , 
, colecc;Oes pela imagem. 

I, 

Artigol tilat~licos. Um grande sortido de Albuns, Clasaifleado-I 
reI e toda a cIaSle de material fIl.t~lieo. 

..... Servl,.o de asainatura de novas emiaaliea de qualquer pals e 
tema. 

I Tado I"to e maUo mala eDeoDtrara D.a Do ••• a orert.a qae, eODtrn pedldo, reme- I I temo" IrrataUameDte. ESCREVA.NOS HOlE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO 

I 0 pagamento daa auaa eompraa po de efectuA-lo em moeda do leu prOprio pall 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Fundada em 1915 

A venida Gt'neraUaaimo, 489 
BARCELONA-ESPANHA 



18 BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 

-a partir de um plano de conjunto das series 
posslveis. Uma vez determinada a sua exe
cu\;ao, reune-se documental¥ao gr;!ifica e lite
raria sobre 0 assunto escolhido. Trata-se de 
uma tarefa morosa e difrcil 0 acervo, do
cumentos e estudos escolhidos, e, depois, co
municado ao artista contratado para a elabo
r6\;aO da maqueta, juntamente com a indica
~o do processo de reprodul¥ao julgado mais 
conveniente. 

- Aqui comel¥a um trabalho de vaivem 
entre 0 artista e os C. T. P., que consiste na 
apresental¥ao de esbol¥os e ideias, sua crrtica, 
nova reformulal¥ao, acontecendo frequente
mente que 0 projecto inicial e profundamente 
alterado, tanto no que se refere a expressao 
como ao conteudo, na procura constante de 
uma melhor realizal¥ao grflfica e postal - ex
plica-nos 0 arquitecto Martins Barata, consul
tor artfstico dos C. T. P., em cujos Servi\;os 
Industriais continua a obra de seu pai, mes
tre Martins Barata. 

No momento em que se atinge a fase ideal 
quanto a composil¥ao, tratamento do tema e 

.. c~,........~----......... ----...................... ,. 
I TO DO 0 COLECCIONAOOR PORTUGUtS DE II 
C SELOS E OOCUMEHTOS DE CORREIO 

I AI!;REO DEVE FILlAR· SE NO I 

. Clube Filatelico 1 
de Portugal I 

REPRESEHTAHTE 00 H08S0 PAis HA 

grafismo das legendas, 0 selo, aprovado em 
principio, e desenvolvido numa maqueta de
finitiva pelo artista (usualmente numa es
cala de 8 por 1 a 10 por 1). Parte-se daqui 
para a produ\;ao industrial.. 

ONDE COME~A 
A BUROCRACIA 

.A Direcl¥ao dos Servil¥os Industriais, de 
que e director 0 Engenheiro Manuel Gral¥a, 
pertence a superintendencia e iniciativa de 
tudo 0 que se relaciona com a emissao de 
selos. Executada a maqueta definitiva, apro
priada ao processo pelo qual vai ser tratada, 
ela e no entanto submetida a aprova\;ao do 
Ministro das Comunica\;oes, e inicia-se, entao, 
uma complexa actividade burocratica que in
clui 0 pedido de orl¥amento e de prazos, 
entrega de originais, correcl¥ao de provas e 
sua aproval¥ao para a tiragem. 

Quando a entidade fabril que executou a 
encomenda entrega finalmente a produ\;ao, 
esta entra em armazem ate a publica\;ao da 
portaria que autoriza a circula\;ao e Ihe da 
valor postal. Uma parte da remessa e, depois, 
distribulda as estal¥oes, para cumprimento da 
sua funl¥ao; outra e reservada ao abasteci
mento do mercado filatelico. 

Os C. T. P. consideram que, alem da fun 
i;ao postal, 0 selo tem um significado cultural 
e informativo. Tomam, por outr~ lado, como 
principio, que os coleccionadores devem ser 
beneficiados: dal 0 cuidado que poem na 
documenta\;ao e na justifica\;ao do desenho. 
Salienta-se, neste particular, 0 apoio of ere
cido a cada emissao, com um folheto onde 
e apresentado um estudo sobre 0 tema do 
selo, e sao fornecidas informa\;oes acerca das 
emissoes. Destas publica\;oes circulam produ
\;oes em ingles e frances. Por isso, os C. T. P. 

I ja mereceram, do presidente da Federa\;iio 

Federation Internationale 
des Societes 

Aerophilateliques 
ENTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELIA 

MUNDIAL, DEFEN80RA DOS 
INTERESSES 

_ DOS AEROFIUTELISTAS DE TOOAS 
U:UTITUDES 

I Internacional de Filatelia, a qualifica\;ao de 
«0 melhor servi\;o de informa\;ao filatelica I. p,.",do PO' qu.lqu", "'mlnl"",,"o. 

RECURSO AO ESTRANGEIRO 

. . . . . . . . . . 
. Hoje, grande parte das series sao impres

sas na Casa da Moeda, embora varias litogra
fias nacionais trabalhem para 0 mesmo fim. 

- Para 0 fabrico de selos destinados as 
prov incias ultramarinas, contudo, nao vemos -

BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 11 

-
a sua decisao de abandonar completamente 
a modalidade, quer como praticante, quer 
como tecnico, prererindo dedicar-se integral
mente a Medicin.a. Quanto as horas vagas, 
ooncluiu: 

dia muita maneira de passar 0 tempo, es
peciaImente para quem colecciona selos:..- L.:.. 

PELOS 

--------------------
.:-......-.".".-.-~...",., ................ "."".,,~- .. -----.,:.. 
I ETIQUETAS DE FOSFOROS 

1 
Reunifies para trocas todos os sAbados, 
das 17 as 19 horas, na nossa sede 

t Av. Almlrlntl Rill, 70-6,o-Dt,o 
I LISBOA 
--.-......... .-..-.-...-fIIIItI#IfItIII~~ ___ ".".fIIIfIII¥".". ........ _ ......... -..~ 

CLUBES 

Novo. 'Corpo. Gerente. clo 
Clul»e Filatelico cle Angola 

Realizou-se. em 14 do corrente, a Assem
bleia Geral deste prestigioso Clube, para 
apreciacao do relat6rio e das contas da ge
~ de 1969, e para eleiC8.0 dos corpos ge
renbes para 1970, que deu 0 resultado Be
guinte: 

ASSEMBLEIA GERAL: 

Presid.ente, Didio Correia dos Santos Lima.; 
Vice-Presidente, Pedro Leiria; 
1.0 Secretario, Ana Maria de Oliveira Sim

plicio; 
2. ° Secretario, Helder Machado Correia 

Cordeiro Alves. 

CONSELHO FISCAL: 
Presidente, Augusto Vieira Decrook; 

In.ereva-Ie neate • e r vi.,: 0, que 
presta 0 nolSo Clube, e verlfleara a 
Bua utilldade. 

Pe.,:a eondl.,:oea de lnlerl~io, 

~-;':-~~;--:;:-;:;-'-::~';-E--l 
Tlmbres-posto do Franco ot Pays do exprosslon I 

fran\lalse I 
.1.1.- EdiFaO z970 J60 Pdgi"t1.s C 
Pro\lo 6 Fr.. I 

H . THIAUDE I 
14, RUII 4 SlIptlmbrll Pari, 2 II Franoa t "'=_,..,..".--..."...,...t/IlIItIIIIitII ____ ,..,..".",.,."".,..,..". ____ ~ __ 'r 

Secretario, Fernando J08.0 Moreira Oli
veira; 

Relator, Edred Lucas Costa. 

DIRECQAO: 

Presidente. Eng.o Joao Cristino Amaral 
Fernandes; 

Vice-Presidente, Armando MBrio Delgado; 
Secretlirio, Marco AntOnio de Sousa; 
Tesoureiro. Manuel da Silva Santos JUnior; 
1.0 Vogal erectivo, Jorge Ferreira de Al-

meida; 
2.° Vogal erectivo, Alfredb Fernandes Silva; 
l.D Vogal suplente, Aureliano Martins Lou

reiro; 
2.° Vogal suplente, Waldemar Silva. 

o novo presidente da Assembleia Geral e 
o s6cio n.O 1 do Clube Filatelico de Angola, 
e tambem urn dos mais ·antigos e mais que
ridos s6cios deste Clube Filatelico de Por
tugal. 

Durante a mesma Assembleia, roi prestada 
calorosa homenagem aDS s6cios e distintos fi
latelistas Augusto Vieira Deorook e Francisco 
Herminio Pires dos Santos, este Ultimo ~ 
bern nosso prezado cons6cio. 

AiJ Clube Filattilico de Angola e ·aos seus 
novos e valiosos corpos directivos, este Clube 
Filatklico de Portug·al garante a sua maior 
e mais entusiastica colaboracao, do mesmo 
modo que esta Revista Ihes orerece completa
mente as suas paginas. Por que nao, em 
carla urn dos nossos mlmeros, uma cPagina 
de Angola:., com 0 tamanho que 0 Clube Fi
latklico de Angola desejar? 
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fila telica S 

Esta revlsta nao precise de repeti-Io, mas 
volta a faze-Io gostosamente: De todas as 
exposilioeS fllah~licas portuguesas, sejam do 
continente, das i1has ou do ultramar, e de
signadamente daquelas em que nao possa
mos comparecer, publicara as mais largas re
portagens, uma ou duas paginas de texto, 
com uma ou duas gravuras, graciosamente, 
claro, sempre que os organizadores nos en
viem os textos e as fotografias respectivas. 
E com os nossos antecipadol agradecimentos, 
entenda-se. 
i 

o Dr. Manuel Augusto Gra-
gera Fernandas Costa 

formado em Direito com 
18 valores, foi convidado 
para professor da U Diver
sidade de Coimbra 

Com a alta classificac;ao de 18 valores, 
concluiu a sua formatura (la Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, 0 Sr. 
Dr. Manuel Augusto Gragera Fernandes Costa, 
natural de Coimbra, filho do ilustre Juiz-De
sembargador Dr. Manuel Jose de Carvalho 
Fernandes Costa, nosso cons6cio e queridfs
simo amigo, e da Sr.B D. Maria Guiomar Gra
gera de Paula Fernandes Costa, actualmente 
residentes naquela cidade. 

Tal classificac;ao, a mais alta atribufda em 
licenciaturas em Direito, em Coimbra, paten
teia as altas qualidades de inteligencia e de 
estudo deste nosso amigo, que acaba de ser 
convidado para fazer parte do corpo docente 
daquela Faculdade coimbra. 

Expressando aqui sinceros parabems ao 
Dr. Manuel Augusto Gragera Fernandes 
Costa, cumprimentamos, muito efusivamente, 
seus queridos pais, e de modo muito especial 
o ilustre filatelista, elemento dos mais desta
cados da Magistratura portuguesa, que e 0 

nosso velho e grande amigo Dr. Manuel Jose 
de Carvalho Fernandes Costa, nesta hora, de
certo a mais alta, de homem e de pai, e em 
vesperas da de Magistrado. 

o famoso Dr. Ma16, dedi. 
cada agora totalmanta a 
Medlclnl, trocou 0 passa
tempo do futebol palo dl 

fllatalla 
Noticiaram os jornais 0 seguinte, que trans

crevemos do Viario de Coimbra: 

cCABINDA (Angola), 4. - «Sao cerca de 
20 anos que tenho de futebol, e ja chegam. .. ~ 
- declarou ao correspondente em Cabinda de 
A Provincia de Angola 0 Dr. Joao Mal6, an
tigo guarda-redes da Academica de Coimbra, 
que se en contra nesta cidade, em comissao de 
serviCO militar. 

Interrogado sobre a possibilidade de pn!&
tar a sua preciosa colabora!;ao a prom~o 
do desporto em Cabinda, e especialmente do 
futebol, 0 Dr. Malo afirmou peremptOriamente 

I 
I 
I 

I 
I 

---
WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI<;AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Memb.r of Portugu ... 

R ETAILER$ CII,mbar of Commeraa 

4 - 8 - Ru. d. Eleol. PolltAenle. - 8 -10 
TII.fonl 32 58 58 

r.llgrlm •• : ISOLANTE8 
L I SBON PORTUGAL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPEC I At TIEl 

AMERICAN EXPREI. CREOIT ClAOI HONOUREO HERE I ·I......-.................. ~ ......... -.....-........-...----~ -• 
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--necessidade alguma de recorrer ill industria 
estrangeira. E certo que, quando se desejava 
obter uma aperfeic;oada emissao de selos, se 
contratavam, em tempos, fabricantes do lado 
de III da fronteira. Agora, porem, com 0 

significativo avanc;o que as nossas artes gra
ficas registaram, nao s6 e dispensllvel 0 re
curso ao estrangeiro, como ate acontece que 
algumas oficinas portuguesas tem vindo a 
fazer emissaes para outros palses - diz-nos 
o Sr. Lufs Cilndido Taveira, director dos Ser
vic;os de Valores Postais do Ministerio do 
Ultramar. 

Recentemente, a Casa da Moeda adquiriu 
maqunias de offset modernas. Nelas foram 
jil executados os selos da serie comemorativa 
do Centenario de Vasco da Gama, postos em 
circulac;ao no passado dia 30 de Dezembro. 
Trata-se de 4 selos da autoria de mestre 
Martins Barata, que 0 seccionista de filatelia 
do Dillrio de Lisboa considerou «dos mais be
los do Mundo.» 

o .COLECCIONISMO .. 

«Encontramos 0 Dr. Vasconcelos de Car
valho no Gremio Literllrio. Recostado num 

sofi! oitocentista, sob a veneranda image", 
de Alexandre Herculano, fa lou-nos, entre 
dois goles de preparado de tomate, acera 
das multiplas possibilidades da filatelia. 

Coleccionar e organizar. Na sua forma 
mais divulgada, consiste em agrupar os selos. 
pafs por pafs, cronologicamente, em unidades, 
denteados, variedades, papeis, erros, ensaios 
e provas, ou ainda, em pares, tiras ou blocos. 
A maioria dos filatelistas organiza as colecl;Oes 
sem atender ao denteado, cuja expessura 
pode atingir valores que oscilam entre 10,5 
e 15, as diversas nuances da mesma cor, ao 
tipo de papel, ou aos erros de impressao. 
Sao raros, tambem, os que juntam ensaios 
(pec;as preparat6rias de selos) e provas 
(gravuras executadas a partir das maque
tas definitivas, na fase de estudo de cores 
ou tipos de papel). Mas os grandes coleccio
nadores nao se limitam a possuir uma uni
dade de cada exemplar; geralmente, pro
curam pares e ate grupos mais vastos de 
selos ligados em tiras ou blocos. 

Nos ultimos anos, a temMica - conjuntos 
de selos nacionais e estrangeiros relati~ 
vos a um tema escolhido, como a fauna, 
a flora, a religiao, a pintura (que estll na 
modal ou a astronautica (caso em que toma --

~ __ '_R ____ '_--"""""'-"""""""""'''''''''--'-''''''''''''......-...----~----------:a 

.... 
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Calalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, lTItramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis 

~U;LUJ~ ., IiiILIP)UJUU~ 
CASA fUNDADA EM 1921 

ELADIO DE SANTOS 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISIOR·' 

I 
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--o nome de astrofilatelia) - conheceu, igual-
mente uma ampla difusao. Entretanto, foram 
apare~endo os coleccionadores de ccarimbos 
do primeiro dia» (marcofilia), de postais com 
o motive do selo comemorativo e um carimbo 
toncernente a comemorac;ao (postais maxi
mos ou maximafilia) e de carimbos pre-fila
telicos. Estes s6 se encontram nas cartas re
metidas antes da data da emissao do primeiro 
selo, e que apresentam, no canto superior di
reito do sobrescrito, a indicac;ao da taxa e, 
no canto inferior esquerdo, a marca da esta
~i!lo expedidora contendo 0 nome da respec
tiva povoac;ao.» 

UMA QUESTJiO 
DE DINHEIRO 

aEmbora, aparentemente, nao seja facil co
leccionar, 0 Dr. Vasconcelos de Carvalho, 
que dirige a secc;ao de filatelia do Diario de 
Usboa, e representou, na Comissao Filatelica 
Nacional, 6rgao ja extinto dos C. T. T., todas 
as colectividades portuguesas da especiali-

_ dade, afirma que qualquer pessoa pode ser 
filatelista . 

- A ideia segundo a qual e preciso muito 
dinheiro para se completar uma colecc;ao, 
afigura-se-me errada. Consideramos bibli6filo 
tanto 0 homem que dispoe apenas de 100 vo
lumes, como 0 que possui mil ou 10 mil. 
E mesmo os individuos que nao ten ham de
terminadas qualidades, acabam por adquiri
-las justamente atraves do ccoleccionismo», 
que estimula 0 bom 90sto, 0 metodo, a pa
ciencia, a agudeza na escolha de cores ou 
_nuances» imperceptlveis. 

,j ...... -----------------........ i\ 
-I- PORTUGAL - UL TRAMAR -i

l

" 
E8TRANGEIRO I 

S~RIES NOVAS - MANCOLISTAS 

I REMESSAS A ESCOLHA I 
, com selos novos ou usados I 
II Em pagamento, tambem ' aceito selos I 

em quantidade I 
II Pedir tabela de valoriza~io e condilioes I 

de troca 

I SANCHO OSORIO I 
I Rua do Crucifixo, 116_1,0 I 

I TrlerODe lIeel!J.& I 
Apartado 1312 - LIS BOA· I 

;: PORTllCU. :~ , ____________ ....-. ___ 'f 

1 ....................... ."".", .......... --.......... ---.................... ,.",." .......... ----:. 
I S r LOS DE PORTUGAL, UL· I 
I I: ~~~~~RclJ.s~r~~~ I 
I stIUES, ETC. I I para COMPRA OU VENDA 

I Co",""_ "tt,.o;ANTOS VIEGAS I 
I R.1.°d.Duembr045-3.O LlSBOA I 

Telefone 35852 

~:---- --------# 
Nao era a primeira vez que escutavamos 

semelhante opiniao. A Senhora D. Cedlia 
dos Santos Sacramento tinha-nos dito que, 
ao longo da sua carreira de comerciante, 
tomara contacto com coleccionadores oriun
dos de diversas camadas sociais, e que, entre 
os seus mais assiduos C\ientes, pontificava um 
empregado subalterno da Camara Municipal 
de Lisboa. Em todo 0 caso, s6 os filate listas 
economicamente favorecidos estao aptos a 
suportar 0 prec;o dos selos «c\assicos» . Uma 
colecc;ao co m pie t a de selos do conti r 
nente e ilhas adjacentes pode valer mais de 
80 contos. Mas, se integrar selos .classicos» 
novos, ultrapassara, decerto, os 250 contos. 

o Dr. Vasconcelos de Carvalho colecciona 
selos por unidades e, tambem, erros, ensaios, 
provas e cartas com carimbos pre-filatelicos. 

- Comecei ha cerca de 20 anos. Mas 
comecei erradamente, porque nao tive quem 
me ensinasse. Entao, juntei, ao mesmo tempo, 
selos de Portugal, do Ultramar e, ainda, de 
Espanha, Brasil, Italia, Vaticano, SUIc;a, M6-
naco e S. Marino. Depois, aprend i e divulguei 
os me us conhecimentos. Nao me canso de 
repetir: a filatelia tende a perder em exten
sao aq uilo que vai ganhando em profundi
dade . 

Uma boa colecC;ao nao e, necessariamente, 
um conjunto de muitos selos. E pode ser 
organizada, a pouco e pouco, por quem esteja 
disposto a perder meia hora por noite, ou 
uma noite por semana, segundo as contas 
do cronista do Diario de Lisboa. 

- Quando 0 coleccionador ja cobriu 
grande parte das folhas do album, torna-se 
diflcil e, consequentemente, lenta , a recolha 
dos exemplares que faltam. Os selos sao 
praticamente vendaveis a pronto, mas reve
lam-se tanto mais prontamente vendaveis, 
quanto maior for 0 seu valor. Nao se trata 
de um paradoxo. Na pratica, os comerciantes 
tem dificuldade em transaccionar um selo de -
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BOLETIM DO CLUBE FILA reLlco DE POR
TUGAL, em bora salndo todos os meses, con
tinua a publicar-se com 0 atraso de um mAs 
e tal, 0 que temos sido os primeiros a la
mentar. 

o ultimo numero continha quarenta pa
glnas de texto, 81am das quatro das capas. 

Po is vamos publicar um ou dois numeros 
mais pequenos, aver se deste modo vent;e
mos aquele referido atraso. 

E, logo em seguida, voltaremos aos nu
meros maiores, ata porque, felizmente, nem 
nos faltam os textos, nem os anuncios. Fal
tam-nos, a certo, dinheiro e tempo. Mas so
bra-nos boa vontade. 

2). 1nDHique 1nDntaU,. 
Cohen 

No penultimo numero, ao noticiarmos, na 
cNecrologia», 0 falecimento desta ilustre e 
distintissima Senhora, 0 tip6grafo estropiou
-lhe 0 primeiro nome, e a revisao deixou pas
sar a asneira, peZo que, registando-a e cor
rigindo-a, aqui expressamos as nossas descuZ-

jCASAA:-MOlDEit 
I TUDO PARA FILA TELIA I COMPRA - VENDB 
I Rna 1.° de Dezembro, 101 

I Telef. 3~1514 LIS BOA I 

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

Por 
UNS & OUTROS 

pas a todos os nossos leitores, e de modo 
muito especial ao ilustre viuvo, grande fila
teZista e nosso queridissimo amigo Joseph 
Cohen. 

'oseph Coleen 
Este nosso ilustre consocio, a aumantar e 

a prestigiar-se de dia para dia, como 0 de
monstrou recentemente em Coimbra, onde 
brilhantemente alcan~ou uma das raras meda
Ihas de ouro, mais salva de prata do Governo 
Civil de Coimbra, com a sua notabiHsslma 
Inglaterra, - continua uma das generosas tra
disoes de seu Pal, 0 grande Eduardo Cohen, 
escolhendo 0 seu Clube Filah~lico de Portugal 
para herdeiro dos seus montes de livros, ca
tillogos e revistas filatelicas. Pelo qua aqui, 
perante todos os nossos sad os, Ihe deixamos 
apertado abra~o de profundo reconheclmento. 

2),.. tYintoniD de oft
meida 'FigueiredD 
Tambem a tipografia a lterou, e a reviseo 

deixou passar, lamentavelmente, - Moreira 
em vez de «Almeida., no e xce lente artigo 
do nosso distinto colaborador Dr. Ant6nio 
de Almeida Figueiredo, no ultimo numero 
desta revista. 

Renovamos-Ihe 0 abrac;o de sinceras des
culpas, ao mesmo tempo que para 0 facto 
chamamos a atenc;ao dos responsaveis. ---
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---
administra~ao da mesma empresa, foram no
meados os nossos queridos amigos Dr. Fran
ol$<:o do Vale Gulmaries, que era director 
dos Servi~os Administrativos dos C. T. T., e 
actual governador Civil de Aveiro, e Enge
nheiro Jorge Bebiano Coimbra, que foi du
rante anos chefe de gabinete do Dr. UJisses 
Cortes, na pasta das Finan~as, e era actual-

A Preddencia 

mente administrador da Empresa Telefones 
de Lisboa e Porto. 

Como Correio-Mor, continuarli 0 Enge
nheiro Carlos Ribeiro. tambem ex-Minlstro 
das Comunica~oes. 

Cumprimentando. muito respeitosamente, 
os dirigentes de Correios e Telecomunica
~oes de Portugal. este Clube e a sua Revista 
garantem-Ihes a mais franca e leal das cola
bora~oes. 

da F. I. S. l. 
reuniu em Bruxela. 

A fim de tomar parte numa das reuni5es 
periOdic as da Presidencia da Federa~ao In
ternacional das Sociedades Aerofilatelicas 
(F. 1. S. A.), da qual e Vice-Presidente, es
teve em Bruxelas, de 14 a 20 de Janeiro, 0 
nosso colaborador e amigo Cap. F. Lemos da 
Silveira. 

Como dirigente da Federa~iio Portuguese 
de Filatelia, 0 Cap. Lemos da Silveira apro
veitou 0 ensejo para, igualmente, contactar 

com os seus colegas da Federa~ao BeIga. aos 
quais esta de ha muito ligado par salutares 
rela~Oes de amizade, tendo sido posto ao cor
rente do completo planeamento e trabalhos 
ja em curso para a EJCPOSi~ao Filatelica In
ternacional BELGICA - 72, que. com patrocl
nio da F. 1. P., decorrera na capital belga. e 
pode desde ja ser considerado 0 grande aeon
lJecimento filatelico de 1972, no campo inter
nacional. 

. =,.".~.,..."~...,.,.",..".,.~-",,.,.,---~-...-.--....~------------...... ------:. 
I Cala Filahilica 1. ELL I 
I I 
I FUNDADA EM 1940 I 
I I 
I Novidades sempre aos melhores pre~os I 
I I 
1 Material filatellco HAWIO, LEUOHTTURM e SAFE I 
I Em stock mais dt 7 000 slries difetentes de tudo 0 MU11do I 
I I 
I Series completas novas de Portugal e Ultramar I 
I I 
I I I Ruo do Prato, 184-2/-Esq. II 
I Telefone 32 35 08 I 

I Lisboa-2 I 
I • 
~:----""-----------------------------I' 
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10 tostoes, pelo motivo compreensivel de 
que todos os filatelistas 0 possuem. Todavia, 
um selo de 100 contos, sendo possuido por 
poucos, e. procurado por alguns ... • 

UMA CAIXA 
DE SURPRESAS 

.Nao obstante, e em Londres que se si tua 
a centro mundial de comercio de selos, e, em 
1969, as transacc;oes ali realizadas ultrapas
saram 1 milhao e 500 mil contos. Os leiloei 
ros nao tem maos a medir. As vendas rara
mente atingem menos de 2 mil contos, e os 
peritos verificam q ue as suas noc;oes sabre 
o valor dos selos sofrem uma constante 
desactualizac;ao. Especimes sao comprados 
pelo dobro das estimativas, e nao faltam os 
que valem cerca de 100 contos. Recente
mente, venderam-se 26 lotes de selos do 
Hawai a razao de 100 contos por minuto, 
ate dobra rem a fronteira dos 2 mil contos . 
Entretanto, um inquerito efeduado junto de 
negociantes indica que estao por encontrar 
mais de 3 milhoes e 500 mil contos de selos 
com interesse filatelico. 

No mercado londrino, enriquece-se de
pressa; no mercado portugues, sobrevive-se 
sem preocupac;oes. Ali, a policia preve que 
as estampilhas postais se transformarao, em 
breve, no grande alvo das quadrilhas inter
nacionais, e ja se viu obrigada a enfrentar 
a roubo de uma colecc;ao avaliada em 18 mil 
contos; aqui, e par enquanto, apenas se de
tectou uma pequena serie de casos que nao 
merecem referencia especial.» 

~ •• I"" ______ ~ ___ (/fIIIIIIIIWJ~ II ... 

i SELOS NOVOS E USADOS I 
I Portugal \Continente e Ultramar) e todos I 
I os palses estrangeiros 
I Grandes coleclioes acabadas de fraccionar I 
I Mende lodas Manco/islas I 
I Jooo Luis de Medeiros I I no Clube Fllatelieo de Portugal I .. !:-----...... ------- ...... .,., 

Novas selo~ para 

S. T orne e Principe 

Passando no C01Tente ana 0 5.° centencirio 
cia descoberta dos ilhas de S. Tcnne e do Prin
cipe, 0 Ministerio do Ultramar. para come
morar 0 acontecimento, mandou emitir 500.000 
selos postais. cia taxa de 2$50, com as dimen
sOOs de 35mm x 2smm. tendo como 1IWtivo as 
e/igies de Pero Escobar e Joi.io de Santarem. 
bem como as cartas geogrcificas das re/eridas 
ilhas e uma rosa-dos-ventos. Os re/eridos 
selos, desenhados par Jose de Moura e im
pressos a treze cores, seri.io pastos d venda 
em todo 0 Territdrio Nacional no dia 25, data 
em que sera utilizado. nas Esta~oes dos Cor
reios de S. Tome e do Principe, um carimbo 
de 1.D dia de circula~iio. 



22 

I 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

Sobrescritos de 1. D Oia (F. D. C.) c / serie 
Edi~ao dos Correlos 

Oferta especial n.o 1/1970 (valida ate Julho) 
1950 
1951 
1951 
1952 
1952 
1952 
1952 
1952 
1953 
1953 
1953 
1954 
1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1960 
1960 
1960 

S. Joao de Deus . 
Encerramento do Ano Santo 
Povoamento IIha Terceira 
Museu Nacional dos Coches 
3.° Aniversario da NATO . 
Hoquei em Patins . 
Obras Publicas . 
S. Francisco Xavier 
Autom6vel Clube de Portugal 
Princesa Santa Joana . 
Guilherme Gomes Fernandes . 
Secretaria de Estado da Fazenda . 
Colegio Militar . 
Funda!;iio da Cidade de S. Paulo . 
Reis de Portugal 
Telegrafo Electrico . 
Prof. Ferreira da Silva . 
Cent.o dos Caminhos de Ferro. 
Dia da Mae . 
Almeida Garrett 
Cesario Verde 
Exposi!;ao de Bruxelas 
Rainha Santa Isabel e S. Teot6nio 
Congresso de Medicina Tropical . 
Congresso de Marinha Mercante . 
Rainha D. Leonor . 
Milenario de Aveiro . 
X Aniversario da NATO . 
Ano Mundial do Refugiado . 
Aero Clube de Portugal . 

PEDIDOS A: 

Barata da. 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Neve. 
Rua cia Trinclacle, 5-1.o.Dt.o - A,arlaclo 2690 

LISBOA. 2 

200$00 
75$00 
20$00 
80$00 

500$00 
110$00 
110$00 
170$00 
80$00 

125$00 
55$00 
17$50 
15$00 

100$00 
90$00 
50$00 
25$00 
50$00 
15$00 
80$00 
17$50 
35$00 
50$00 
45$00 
25$00 
32$50 
40$00 
40$00 

8$50 
30$00 

t 

• 
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Correios e Telecomunica~6es de Portugal 

Novos presidente e adminislradores 

\ 

ENG.o CANTO MONIZ 
Ilustre Presldente do CODRelho Geral dos Correios 

e Telecomunlcac;5es de Portugal 

Por resolurriio do Conselho de Ministros, 
foi nomeado presidente do Conselho Geral 
da empresa publica do Estado, Correios e 
Telecomunica'Woes de Portugal, que desde 
1 de Janeiro substituiu os C. T. T., 0 Enge-

nheiro Jose do Canto Moniz, ex-Director dO' 
Gabinete da ponte sobre a Tejo, e ex-Mi
nistro das Comunicarroes. 

Para os cargos de vogais do conselho de -



6 BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 

-Al ves Rodrigues, Dr. Ant6nio de Almeida Fi-
gueiredo, Cap. F . Lemos da Silveira, Miguel 
Ramalho Pinto, Antonio Ferreira Rodrigues 
e Felix da Costa Ilha. 

Visitantes em numero invulgar, mas desco
nhecidos na sua grande maioria, tendo 0 salao 
do Clube Filatelico de Portugal, nos dois <\ias 
desta exposi!;ao-relampago, registado a sua 
primeira grande enchente. 

o mesmo Clube Filatelico de Portugal edi
tou urn sobrescrito especial- unico editado 
em Lisboa - , para uso do respectivo carimbo 
comemol'1ativo. Teve extraordinaria venda, 
pelo que se encontra quase esgotado, podendo 
os exemplares restantes ser adquiridos na se
cretaria daquele clube, Av. Almirante Reis, 70-
_5.° Dt.o 

No dia da inaugura!;aO, foram entregues 
senhas a todos os visitantes, excepta dirigen
teS, seus f.amiliares e empregados_ Do sorteio 
respectivo, efectuado sob a presidencia do 
Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo, resulta
ram tres numeros, urn de cada cor, que se
rao indicados aos portadores que 0 averiguem 
naquela secretaria, ou pelo telefone 54936, ca
bendo-Ihes vaIiosos lotes de selos. Pena que 
tal distribui!;ao de senhas nao tenha tide maior 
publicidade previa, e que a sua finaIidade 
nao tenha sido explicadaa tados os individuos, 
no momento da sua entrega. De qualquer 
dos modos, ideia interessante, a repetir em 
futuras exposi!;Oes filatelicas . Porque 0 mais 
importante nao e a exposi!;ao em si propria, 
e a atribui!;ao dos premios, quando os haja. 
Mas, muitissimo mais, a afluencia do pUblico, 
filatelico au nao. 

As II • III Expollooas FUatilicas da Tematlca 
de Escritores e Jornalistas 

Ha ja tempo que vimosanunciando a pro
xima reaIiza!;aO, pelo Clube Filatelico de Por
tugal, no salao nobre da Casa da Imprensa, 
e com 0 patrocinio da Administra!;ao dos 
Correios e Telecomunica!;oes de Portugal, da 
n Exposi!;ao Filab~lica da Tematica de Eserl
tares e Jornalistas, segunda edi!;ao da ali 
efectuada ha. coisa de tres anos, par obra e 
gra!;a das mesmas entidades. 

Hoje, para pleno conhecimento dos colec
cion adores da especiaIidade, que para tal de
vern estar a preparar-se e a aprontar-se, e 
par.a conhecimento, tambem, do publico em 
geral, podemos acrescentar, em prlmeira mao, 
que ela tera lugar no salao nobre Artur Por
tela, dos ultimos dias de Fevereiro ao dia 
1 de Mar!;o, com medalhas supomos que para 
todos as expositores, atribuidas por urn jUri 
ja constituido por aquele Clube Filatelico de 
Portug,al, de acordo com 0 vice-presidente em 
exercicio da Federa!;ao Portuguesa de Fila
telia, mas queapenas aguarda a formalidade 
da confirma!;!ao oficial. Sob tal condiciona
lismo, diremos que constituido pelos 81'S. Ca
pitao F. Lemos da Silveira, referido vice-pre
sidente, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
presidente do Clube Filatelico de Portugal, e 
Dr. Anibal Al!;ada de Paiva, escolhido pelos 
dois primeiros. 

Mas podemos acrescentar, em primeiris
sima mao, urn facto sensacional, e unico, 
pelo menos no nosso Pais: encerrada tal ex
posi!;!ao, repetimos, no dia 1 de Mar!;o, ela 

repetir-se-a, agora com 0 titulo de m, no 
magnificente salao Luis XV do faustoso Gre
mio Literano, na Rua ivens, 37, em Lisboa, 
onde, POI" inteligente iniciativa da respectiva 
direc!;iio, e designadamente do seu director e 
secretano-geral Dr. Sales Lane, nosso dis
tinto colega, cons6cio e querido amigo, estara. 
patente de 4 a 8 de Mar!;o, com oatalogo it 
altura da casa f.undada por Herculano e 
Garrett, e, esperamos, com carimbo comemo
rativo dos Correios e Telecomunica!;oes de 
Portugal. 

Tal realiza!;ao, se constitui notavel servi!;!o 
prestado aos seleceionados soeios do Gremio 
Literilrio, e vincula este it Fllatelia, principal
mente por intermooio de tais catruogo e ea
rimbo, que de certo modo correriio mundo, 
- POl' Dutro lado, serve altamente a nossa 
Filatelia, e designadamente a de uma tema
tica tao profundamente ligada a funda!;ao, 
aos fundadores, it existencia, as tradi!;oes e 
ao presente ressurglmento do Gremio Lite
rario, constituindo mais urn dos constantes 
exitos do grande Clube Filatelico de Portu
gal, neste momento a caminho do socio nu
mero seis mil! 

Nos proximos dorningos daremos aqui mais 
pormenores dos dois '!lcontecimentos, indepen
dentemente das comunica!;Oes que directa
mente serao feitas a todos os coleccionadores 
inscritos na secretaria daquele clube organi
zador, Av. de Almirante Reis, n.O 70, 5.°, 
Dt. 0 , Lisboa-2. 

J 
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Um novo blDco postal de 
Macau 

Recebemos de Macau a gentil oferta de 
wn bloOD, que nos pareceu postal, mas com 
algumas duvidas,pelo que logo 0 secret8.rio
-geral deste Clube FiLatelico de Portugal Be 
apressou a solicitar informa!;oes ao nosso dis
tinto delegado naquela provincia ultramarina, 
nooso querido amigo Sr. Guilherme Lopes da 
Silva. 

-"n 
{of-.J -... gg 
l'l11 

t.J 

~" ~ ... t 
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!I I!:. 31~:! 1L..'!'I1E ::!J.E;. It:. 

of.o Q;cnrcnnrio de ~ilntil Q;9SiI 
de n1i.serieordia de mBeilu 
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i#!.J"I.,...ltof:,.., .... -"lII')JI~ 
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E 0 esclarecimento veio rapido, por inter
medio de amavel oficio da Reparti~ao Pro
vincial dos Servi!;os dos Correios, Telegr.afos 
e Telefones, n.O 166/18, assinado pelo Sr. Rui 
Salazar Trindade, dI ire e tor interino dos 
C. T. T. U., e no qual se Ie «que, medi.ante 
autoriza!;ao superior, e sob fiscaliza!;!ao des
tes Servi!;os, foram aqui confeccionados 
5.000 blocos comemorativos do IV Centenano 
da Santa Casa da MisericOrdia de Macau. 
que estao sendo vendidos POl' intermedio dos 
C. T. T. a duas patacas cada». 

Estas dUM patacas sao, precisamente, 0 
seu valor facial, e as informa!;Oes acima, 
juntamente com as caracteristicas da pe!;!a, 
1evam-nos a considera.-Io urn autentico bloco, 
que, portanto, deve ser coleceionado e caba
logado. 

SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos vlirios 
coleccionadores que pre
tendem relacionar-se 
com coleccionadore3 
portugueses, entre eles : 

ANT6NIO MIRANDA- Rua Ces8rio Alvim, 628 
- Belem - Est. do Para. - Brasil. 

ARIOV ALDO FRANCISCHINI DE SOUSA 
Av. D. Pedro n, 659 - Ibitinga - S. Paulo 
- Brasil. 

MARCO ANT6NIO JUUANI - Rua Dr. Adail 
de Oliveira, 883 - Ibitinga - S. P. - Brasil. 

JOSEF KAREN - Hradec Kravole IX/201 -
Checoslovaquia. 

DEMETER DENES - Damjanich-u. 57. - Bu
dapest XXI - Hungria. 

ENEDILSON CARLOS NOV AES - Caixa Pos
tal, 121 - Avare - S. P. - Brasil. 

ALEKSANDER ruSIOTA - Nowa Sol - ul. 
Hutnicza 5/9 - Woj. Lelona Gora- Polska. 

ROBU MOTel - n Comeliei bloc 55 ap. 8 -
Pdoivsti - Romenia. 

AREND VIRVESTE - Aia 20 - Kingissepa -
Est6nia - USSR. 

CELSO FALABELLA DE FIGUEffiEDO CAS
TRO - Rua Cristina, 289 - Belo Horizonte 
M. G. - Brasil. 

MARIA PENDOLA DE OHAYA - Levarte 8 
Playa - Ancha - Valparaiso - Chile. 

ST:tl:NIO SAULO DE MELO LUSTOSA - Rua 
Dr. LeOnidas Melo, 467 - Piripiri - Piaui 
- Brasil. 

VfTOR AUGUSTO MOREffiA BRANDAO 
SQS 111 Bloeo J, Apt.o 406 - Asa Sul, Bra
silia - Distrito Federal - Brasil. 

FREDERICO FALCAO TETI - Largo da Esta
!;iio Ferroviaria, 161 - Maceio (Alagoas) 
Brasil. 

F. R. BOLZAN - Humberto 1.0, n.O 1072 -
Rosario - Argentina. 

HORACIO GRANDE PERDOMO- Perdomo, 13 
- Las Palmas de Gran Canaria--{!anarias. 

ESMERALDINO SOARES DA SILVA - Rua 
Gomes de Sousa, 171 - Barra do Corda 
(Ma) - Brasil. 

K. H. DESSEL - Augustastr 17 - 545 Neu
wied - Alemanha . 

JOSE RmAMAR SERENO - Rua Tiradentes. 
si n. - Barra do Corda (Ma) - Brasil. --
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A nova sede do ClubB Filatelico de Portugal 
0. ,rimeiro. re.ultado. 

AUMENTO VOLUNTARIO 
DE QUOTAS 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Lisboa, 
50$00 por mes; 

D. Maria Isabel Serra de Vasconcelos Car
valho, Lisboa, 50$00 por mes; 

Jose Eduardo Serra de Vasconcelos Carvalho, 
Lisboa, 20$00 por mes; 

Ant6nio Jose Serra Vasconcelos de Carva
lho, Lisboa, 20$00 por mAs; 

Manuel Viriato Reis Pereira Vaz, Vila Nova 
de Gaia, 200$00 por ano. 

SUBSIDIOS PARA A SEDE E MOBI· 
LlARIOS 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Coronel Cardoso Salgado. . . 
Cap. Joaquim Furtado Leote. . 
Repartiljao da Fazenda e Conta-

bllidade da Guine . . 
R. Lyncke . • • . . . 
Miguel Pessenha 
Ana Maria Godinho Neves 
An6nimo _ 
Afonso da Cruz e Silva. . 

-

1000$00 
1000$00 
2000$00 

3000$00 
100$00 
200$00 

50$00 
100$00 
100$00 

OTlllLIA GONZALEZ DE SOUSA - Av. Mar
tins, 104 (Jonathas Pedrosa) - Manaus 
(Am) - Brasil. 

ALBERT MELHUS - Lyder Sagensgate, 15 -
4000 Stravanger - Noruega. 

ALOiSIO PETITI - Rua Floriano Peixoto, 464 
- S. Jose de Campos (SP) - Brasil. 

ALBERTO CARVALHO ASENSI - Carna Pos
tal, 692 - Manaus (Amazonas) - Brasil. 

II 

Estes endere!;Os sao indicados sem com
promisso nem responsabilidade da nossa parte. 

The above addresses are given without 
any ooligation or r~POl1saUilli;y on our part. 

Ces ·adresses sont donnes saru engagement 
ni responsabilite de notre part. 

M. Gonljalves da Costa . 
Fernando Gomes Carrao . 
Grupo Desportivo da Carris 
Eng. Frederico Kessler. . . . 
Um grande filatelista, Amigo do 

Dr. Vasconcelos Carvalho 
Adriano Pereira da Costa . 
Dr. Sergio Marcos Lopes . 
Luis Pereira da Rocha . 
Manuel A. Jeronimo 
Jose A. C. da Silva Pinto. • • 
Jose M. Castanheira da Silveira . 
Miguel Spiguel • . 
H. Duarte Gracio. . . . . 
Jose Rodrigo Dias Ferreira . 
Eurico Carlos Lage Cardoso . 
Jose Antonio Machado Diogo 
Domingos Correia . 
Casa Molder • . . . . . 
Rolando Alvaro Mendonc;a . . 
Dr. Julio Pinto da Cruz Neves . 
Antonio Vaz Carvalho Viana 

Crespo 
Mario Matos Pires . . • . 
Manuel Gom;alves Araujo. . 
Eng. Fernando M. Alves Silva 
Edgar Pilo. . . . . . 
Antonio Villa. . . 
Joao Baptista Pereira 
Dionisio dos Santos Cravo . . 
Dr. Fernando Baptista da Silva 
Eng. Manuel R. Marques Gomes 

A transportar 

140$00 
50$00 

200$00 
1000$00 

25000$0.0 
100$00 
100$00 

15$00 
100$00 
100$00 
250$00 
500$00 
200$00 
200$00 

20$00 
100$00 
100$00 

1000$00 
20$00 
50$00 

50$00 
100$00 

50$00 
110$00 
200$00 
200$00 
100$00 
100$00 
500$00 

1000$00 

39205$00 

::-----------------:. i A Direq;ao agradece reconhe- 'I 
I cidamente todas as importancias 
I subscritas. E solicita com todo 0 

I empenho a remessa das ainda 
:~ nao~.:"~~~ _________ ~ 

ANONCIOS DE MEIA PAGINA 

Escritorio FilateJico de Eladio de Santos, d. 
Lisboa; 

Ca:;~ Fl!;:telica J. Ell, de Lisboa; 
Casa FiI,delica de Sergio W. de So USB Si

moes, de Caldas de Rainha. 

t 

, 
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Amanha, am Llsboa, a mOltra do «Ola do Selo» 
Comemora-se amanha, em Portugal conti

nental, insular e ultramarino, mais wn «Dia 
de Selo», feliz iniciativa, ha anos, da Federa
(;ao Portuguesa de Filatelia, e em Lisboa 
realizada, desde sempre, pelo Clube Filate
lico de Portugal, por delega(;ao daquela. 

'l1al comemora(;ao constara, na Capital, de 
uma exposi(;ao' filatcliea, mais propriamente 
salao ou mostra, sem competi(;ao, com meda
Ihas de prata, iguais, para todos os exposi
tores. 

Desta mostra de amanha, a inaugurar pe
las 16 horas, ha que salientar duas circuns
tancias muita pertinentes. 

E a primeira que, realizada pelo Clube 
Filatelico de Portugal, pela primeira vez se 
efectua na sua sede, e agora no grande salao 
da sua nova sede, na mesma Av. de Almi
rante Reis, n.O 70, mas no 5.°, D.ta, com ele
\/lader. E a segunda que ela deve ser das 
melhores, porventura a melhor, no genero, 
das efectuadas ate ao presente. Com efeito, 
e pelas provas do respectivo catalogo, esta
rao patentes as participa(;Oes seguintes: 

Jose Gonzalez Garcia, Valenca do Minho: 
Portugal, D. Luis, fita direita. Estudo sobre 
os cunhos, em denteados de 12 1/2 e 13 1/2, 
do selo de 25 rs., exemplares exclusiv·amente 
novos, e sobre cartas. 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Lisboa: 
Seleccao de uma coleccao de provas da serie 
«Lusiadoas». 

Dr. Antonio Marr;al Correia Nunes, Lisboa: 
Macau e China. 

Jose Hipolito, Torres Vedras: Belgica. 
Romano Jorge Calhall Camara, Caxias : 

Noruega. 
Florentino Alves Rodrigues, Barreiro: Va

ticano. 
Dr. Antonio de Almeida Figueiredo, Lisboa: 

Sobrescritos de 1.0 dia de todo 0 Mundo. 
Cap. F. Lemas cia Silveira, Lisboa: Aerofi

lateoo. Madagascar. Os dez primeiros anos 
(1927-1937). Grandes «raids» Madagascar
-Franca, e 0 esbabelecimento da linha. Veos 
internos. Ensaios e reconhecimentos. Avia
cao militar. Primeiros servi(;os reguIares. 

MigueZ Ramalho Pinto, Caldas da Rainha: 
Tematica das figuras religiosas na Filatelia 
espanhola. 

Antonio Ferreira Rodrigues, Lisboa: Tema
tica do mar. 

Felix da Costa Ilha, Alcoentre: Aniversa
ri05 e centenaries de selos. Marcofdlia. 

Com se verifica, uma pequena exposir;ao 
nacional, com participa(;oes todas diferentes, 
e respeitantes a quase todos os ramos filate. 
lkos, portanto cheia de interesse, pelo que, 
aberta somente amanha e depois, esta mostra, 
patrocinada pelos C. T. T. e pela Federar;ao 
Portuguesa de Filatelia, merece ser visitada 
por todos os filatelistas lisboetas. A entrada, 
livre, e feita contra entrega de senhas nume
rad as , para efeito de sorteio de vario mate
rial filatelico entre todos os visitantes, excep
tuados dirigentes e empregados do Clube Fi
latelico de Portugal. 

A Exposloao Fllatellca do Cluba Fllatellco da Portugal 
Despertou 0 maior interesse e obteve 0 

maior exito, a Exposir;ao Filatelica que, con
forme aqui anunciamos, se realizou na nova 
sede do Clube Filatelico de Portugal, em 1 de 
Dezembro Ultimo, «Dia do Selo~. 

Destaque especial, como ja previamos, 
para a bela e valiosissima participa(;ao do 
eminente Jose Gonzalez Garcia, apresentada 
em Arganil pela primeira vez, em Setembro 
passado, e que Lisboa nunca tinha visto. Nada 
menos do que quatro quadros (julgamos que 
metade desta sua· coleccao) de um Unico selo, 
o 25 rs. de D. Luis, fita direita, com profundo 
estudo de cunhos nos denteados 12 1/2 e 
13 1/2, selos excIusivamente novos, em uni
dades, tiras, quadras e blocos maiores, alem 

de cartas com os referidos selo e cunhos, e 
uma extraordinaria dupla-impressao. Na no
ticia publicada neste jomal, no dia seguinte, 
algumas linhas referentes a esta participa(;ao, 
por salto tipografico, ficaram como referin
cio-se it nossa, facto que nos deve ter preo
cupado mais a nos do que a Jose Gonzalez 
Garcia. 

De muito interesse, tambem, todas as de
mais participar;oes, todas muita diferentes, e 
que registamos pela ordem do catalogo: 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Dr. An
tOnio Marcal Correia Nunes, Jose Hip6lito, 
Romano Jorge Calhau da Camara, Florentino -
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Votos fllatellcos para 1970 
Termimi.mos a rubriea «Mundo dos Selos», 

de dnmingo passaoo, com votos de bom e 
feliz Natal. Hoje, pelo contr8.rio, comecamos 
esta sec!;ao com os nassos votos para 1970. 

Evidentemente que 0 nosso voto maior, 0 
nosso voto numero urn, e pelo total, completo 
e definitivo apaziguamento da familia fiIate
lica portuguesa. 

Toanto quanto ' nOs sabemos, em nenhurn 
pais do Mundo ha oa v.aidade, a ambi!;ao e 0 
6dio que entre n6s campeiam. Alguns 00s 
glandes julgam-se imperadores. A maior parte 
dos pequenos, e sobretudo dos mais pequenos, 
julgam-se doutores. Sabem tudo, e tudo po
dem ou querem, sobretudo querem ser presi
dentes. Sao como grande parte dos individuos 
das nossa aldeias: antes querem ser presi
dentes das juntas de f.reguesi:a, do que mem
bros das respectivas Camaras Municipais. 
o que eles querem e ser presidentes. E quando 
nao ronseguem ser presidentes dos grupos, 
nao estao com meias medidas: organizam' 
grupinhos de tres ou quatro, em que urn e 
o presidente, 0 outro vice-presidente, outro 
contrapresidiente, e outro proximo presidente. 
NOs ate temos urn conhecido que hB. dias nos 
comunicou ir fundar urn grupo com ele so
zinho: sera presidente, vice-presidente, secre
tB.rio, tesomeiro e assembleia geraI... Sera 0 
mais simples e independente de todos: nao 
tera que dar satisfoa!;Oes a ninguem. 

S6 os tolos nao percebem 0 mal que tudo 
isto, e 0 que esta e se percebe POI' t!"Bs de 
tudo isto, - esta fazendo it Filatelia portu
guesa. Isto e a ambi!;ao desmedida, escandla
losa, malefiea, de dois ou tres - nao serao 
mais do que dois ou tres! - , que tudo sacri
ficam, tudo, Ii sua vaidade de tudo saberem 
e tudo mandarem, apanharem medalhas, via
jarem e comerem a mais possive!... 

Claro que nlio e facil aeabar com este es
tado de coisas. Mas nos queremos tel' a inge
nuidJade de fazer votos para que 0 ano de 
1970 traga urn pouco de born-senso a cada 
urn de nos. E que todos nos, abatendo ban
deiras, esquecendo malqueren!;as e Odios, nos 
unamos fraternaImente, para defesoa, propa
ganda e prestigio da FilateIia. 

Se este e 0 nosso voto numero urn, e por
que ha ainda, e pelo menos, 0 nUmero dois . 
E este e tao simples e tao facil .. . 

Todos farlio pequena ideia dos montes de 
correspondimcia que nos diliriamente recebe
mos, quel' como advogado, quer como fiIate-

lista, cronisba. e dirigente fiIateIico. Agora 
aurnentada extraordinanamente, com as car
tas e os ca.rtOes de Natal e Ano Novo. Pois 
triste e dize-lo: mais de noventa por cento 
da cornespondencia recebida, mesmo de outros 
filatelistas e de comerci:antes fiIatelicos, 
vem com os famigerados selos do cavaIinho ... 

ConfQrme ja aqui saIientamos no domingo 
passado, vamos ter depois de amanha urna 
serie de quatro selos excepcionalmente beIos, 
c.omelT'.lOrativos do V Centenario do Nasci
mento de Vasco da Gama, e da autoria de 
mestre Martins Barata. Desejamos que ela 
inicie urn periodo de maior beleza e maior 
prestigio dos selos portugueses. E pedimos, 
muito veementemente pedimos, 18. todos os fila
telistas, amadores ou comerciantes, que nAo 
mais usem aqueles selos do cavaIinho, mas 
somente selos d'a proxima nova serie, da sene 
da Madeira e das demais series comemorati
vas, ·anteriores e posteriores, preferindo sem
pre, pedindo, exigindo mesmo, os selos mais 
belos, 0 que ,ainoo tenl a vantagem de COIlS

tituir ·um plebiscito perrnanente, para orlen
ta!;ao dos nossos C. T. T. 

~r;--------------~ 

I:CENTRAL 
I,DA I 

Il~!I~~.. .. R •• ~~.I 
I ! pastelaria fina I 
II restaurante f 
I saUio de chA f 
I !AMBIENTE SELECCIONADO I 
I I Reconhecida oficialmente I I : de uti Ii dad e turistlca 

I 94, Rua Aurea, 98 - Lt'sboa-2 I 
I Tele/oms 320280 - 3 266 74 I 
~=-----------------.-....~:~ 

• 

( 
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Federa~ao P ortuguesa de Filatelia 
NOTJelARIO N.o 9 

Na sua primeira Circular de 1970 - decada 
que se augura de autentica e segura promo!;ao 
e dignifica!;ao doa Filatelia Nacional - a 
F. P . F . tern 0 prazer de anunciar que no 
a,no transacto se federaram 12 agrerniacOes 
filatelioas . 

Colectividades filiadas, em 27-12-68 . 21 
Colectividades filiadas, em 27-12-69 . 33 

Estes numeros inequivOCQS, que justificam 
o acerto duma ac~ao, mostram urn aumento 
espectacular de 60 %. E a bonita media de 
uma agremia!;ao por meso 

Eis a Iista das adesi>es em 1969 : 

Sec!;ao FiIateIica do Circulo Cultural do 
Algarve 

Apartado 139 
FARO. 

Sec!;ao Filatelica da Casa do PessoaI da 
Companhia das Aguas 

A venida da Liberdade, 24 
LISBOA-2. 

Sec!;ao Filatelica do CircuLo de Arte e Re
creio 

Largo Joao Franco, IS-A 
GUIMARAES. 

Seccao FilateIica do Grupo Desportivo da 
TAP 

Aeroporto d:a Portela 
LISBOA-5. 

Study and Contactgroup d beria,. 
Postbox 25 
Huizen (N. H.) - HOLLAND. 

Sec!;ao Filatelica do Clube BP 
Praca do Marques die Pombal, 13 
LISBOA-1 

The International Society for Portuguese 
Philately 

465, North 7th street 
Newark, N. J . 07017 - U. S. A. 

Sec!;ao FlIatelica do Clube Recreativo daB 
Minas da Panasqueira. 

MINAS DA PANASQUEIRA (Beira Baixa) . 

Portuguese Philatelic Society 
103 a, Rugby Avenue 
Wembley, Middlesex -, ENGLAND. 

Secl:ao Filatelica do Grupe Dramatico PG
voense 

Rua do Gremio, 14 
P6VOA DE SANTA mIA. 

Nucleo Filatelico de Portalegre 
Rua 5 de Outubro, 105 
PORTALEGRE. 

Nlicleo Filatelico-Juvenil Egitaniense 
Rua Dr. Francisco dos Prazeres, 3-3.0 

GUARDA. 

Co'lItudo, 0 largo programa em curso admite 
e carece ainda dum maior nUmero de tmida
des prontas a servir com leald-ade e jsenr;jo 
os superiores interesses da Filatelia Portu
guesa. 

E, pois, com confian!;a que se aguardam, 
em 1970, adesoes cadenciadas de colectivida
des apbas a colaborar, positivamente, no pre
sente esfor!;o duma Federa!;ao renovada e 
renovadora. 

o esfor!;O para pOI' em pratica as solu!;6es 
exequiveis para as grandes problemas em 
causa TEM DE SER GERAL. 

SECRETARIA DA FEDERACAO - Avenida 
Marconi, 16-r/., porta E - LISBOA-l. 

I--~;;;~~-~~~ AS 1 
I
I A minha eapt'clalidade ~ fornecer I 

mancollatas edUfce1s., inclusive selos I 

I cisolados. de series longas ou caras I 
Envi, a sua mancolistll, flo" ma;s , 

I compllCada q~' stja, a.. I I THE STAMP SHOP I 
I Director: RENE MBSSEN I 
It -58, Fue du Midi I 
' Bruxelles - I - BELGIQUE 
'~ ______ -w _____ --.". __ " 
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LISTA DE S6CIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCI- MIGLlEOERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBREI 

ALTERACOES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

728 - Frederico Vilani - Rua de S. Joa~ 
quim, 6-3.o~Esq.o - LisbQa~2 - (A) Po. 
Fr. In. Al. Hu. T. C. V. N. U. 12. dent. 
14. classicos e falsos. Negocio. Servico 
de Novidades de Portugal e Ultramar. 
Selos raros, selos m&lios novos em 
quanti dade. 90. 91. 92. 93. 94. 96. 

763 - Alberto Abrantes - Abrunbosa do Mato 
- Mangualde - T. N. U. 60. 1. 2. 19. 
21. Monaco, Vaticano, Benelux, 24, 
S. Marino. Cent. do Selo. Tematicas 
de pintura e religiosas, so par manco
lista. 90. 94. 

801 - Luis Franco Duarte - Peniche - (M) 
T. C. N. U. Po. Fr. Es. 1. 2. 10. 19. 
21. 60. 90. 

861- Gines Lopez - Rua Dr. Manuel de 
Arriaga, 3-1.°~Frente - Loures - T. N. 
U. 3. 60. 

1095 - Major Heider Jose Fran!;Ois Sarmento 
- Torres F-1.°~Frente-Esq.o - Oeiras. 

4584 - Joao Tavares Franco de Campos - Rua 
Duarte Galvao, 17~7.o - Lisboa-4 - (A) 
In. Fr. Es. Ep. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
Israel. ONU. 28. Russia, Cosmonautica 
90. 93. 

4673 - Eng.o Carlos Mira da Silva - Rua 
D. Francisco Xavier de Noronha, 27~ 
~1.°~Dt.o - Almada. 

4839 - Joao Amaral Gomes da Costa - Rua 
de Santa Sofia, Lote G-1.°~Esq.o, Cruz 
Quebrada - (M) Po. Fr. In. T. C. V. 
60. 1. Continental (N e U) Mocambique 
(U) 10 (U) 16 (U) 90. 93. 

5000 - Dr. Frederico de Morais Sarmento
Tribunal do Trabalho - Porto - (A) 
60. 1. 15. 

5270 - Padre Joaquim Simoes Correia Serra~ 
lbeiro - 1.0 Torrao, n. ° 10 - Trafaria 
- (M) T. C. N. U. 60 .1. 2. 93. 

5388 - Francisco Jose Gomes dos Santos -
Rua do Funchal, 19 - Caldas da Rai~ 
nha - (M) Po Es F .. U. 60. 1. 2. 3. 

5392 - Joaquim Jacinto dos Santos - Rna 
Diogo Cristina, 63 - Olbao - (P) T. Co 
N. U. 60. 1. 2. 3. 

5393 - Justino Espada - Alcacer do Sal - (P) 
Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

5394 - Francisco AntOnio da Costa Rameiras 
- Santana da Carnota - Alenquer -
(M) C. N. 60. 1. 2. 64. 

5395 - Joao Cesar Semedo - Rua da Estrela, 
37~3.o - Lisboa - (P) T. N. U. 60. 3. 
94 .Torrens. 

5396 - Jose Carlos Saldanha Lopes - Calcada 
da Ajuda, 86 - l.°~Esq.o - Lisboa -
(M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. Angola. 
10. Oc. 15. 19. 21. 90. 

5398 - Joaquim da Silva Pereira - Aguada de 
Baixo - (P) Po. 60. U. N. 

5400 - Eng. ° Antero Antunes Dias Lopes 
Complexo Agro-Industrial- Cachao 
Tua II - (M) T. C. V. N. U. 60. 1. 
2.94. 

5401 - Jose AntOnio Correia Rocha - Rua Ci~ 
dade de Malanje, Lote 178-7.o~A (Oli~ 
vais Sul) - Lisboa - (P) T. N. U. P. 
U.94. 

ANGOLA 

3287 - Antonio Leandro de Almeida Figuei
redo - S. P. M. 8736. 

5030 - Marco Antonio de Sousa - Alferes Mi~ 
liciano - S. P M .. 0326 - (M) Po. Fr. 
In. T. N. 60. 1. 2. 94. 

CABO VERDE 

5397 - Salvador Barbosa - Rua Dr. Lereno, 
n.O 8 - Praia - Santiago - (M) Po. 

In. T. C. N. U. 60. 1. 2. 90. 94. 

M09AMBIQUE 

5399 - Manuel Cordeiro - Rua Pero da Covi~ 
lba, 777~2.o-Esq.o - Matacuane - Berra 
- (A) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 1 2 .. 
Tematicos. 90.94. --

• 
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"---------------------------------------------------~ 
5 CRONICAS DO 

i)iario ~~ tiG()O 
A naclonal «Llsboa-60,., atraves de 
um livro da malor raridada l2) 

Dedicamos a nossa cronica anterior ao vo
lume da mais alta raridade que, encadernado 
a verde, tem 0 titwo de Album da V Exposi~ 
~iio Filatelica Nacional, Lisboa~60, e do qual 
foram feitos 25 Unicos exemplares, numerados 
e assinados, oferecidos a entid'ades oficiais e 
filatelicas, cuja relacao consta dos arquivos 
do Clube Filatelico de Portugal. 

Claro que tal livro, pleno de interesse, tern 
pano para muitas mangas, mas, de momento, 
importa apenas salientar os principais pre
miados aas classes de competi!;ao. 

Classes classicas: Grande Premio, Dr. An
tonio de Almeida Dias; medalhas de DurO: 
Dr. Mar!;al Correia Nunes e Hernani dos San~ 
tos Viegas; medalhas de prata dourada: Dr. Ar~ 
tur Beja, Dr. AntOnio Henrique Rodrigo de 
Oliveira Marques, Dr. Roberto Vaz de Oliveira 
e Prof. Dr. Fernando de Freitas Simoes; me
dalhas de prata: Dr. Montenegro Carneiro, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Jose Hi~ 
pOlito, Capitao Sidonio Bessa Pais, Francisco 

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

IF. Castel-Branco & Filho I 
I II LIMITADA 

~ Apartado n.o 44 Tsisfons 22020 I 
, VIANA DO CASTELO , 

I Grande sortido de series temliticas de todo I, 
, 0 Mundo. Selos clli~sico8 de Portugal , 
I e Ultramar 

Horta Raposo, Jose Cohen eManuel Perinhas 
Sena. 

Classe tematica: Grande Premio, Capitiio 
F. Lemos da Silveira; medalha de ouro, D. Ma
ria da Conceicao Hernandez de Sousa; me
dalhas de prata: Dr. Anibal Aleada de Paiva, 
Dr. Abel Salazar Carreira, Eng.o Jose de Al~ 
meida d'Avila e D. Maria Elvira Semedo Pi
mentel Saraiva. 

Mais elucidativa e a rela!;ao dos exposito
res da Classe de Honra daquela V Exposieao 
Filatelica Nacional, Lisboa-60: Eduardo Cohen, 
Dr. Almeida Dias, Herman Ulrich, Prof. 
Dr. Carlos Trincao, Correa JUnior, Coronel 
Vitorino Godinho, Jose Gonzalez Garcia, Ma
nuel Marques SeILa, Coronel Alexandre Gue
des de Magalhaes e Dr. AntOnio Fragoso. 

Duvida nao resta die que podemos e deve
mos concluir como oa nossa cronic a anterior: 
Que saudade dos ja falecidos! Que saudade 
de tudo isto! 

Tudo isto fOO no Palacio Galvetas, e com
preendeu, alem a a -inauguraeao, com os 
Srs. Presidente da Republica, dois ministros, 
etc., etc., mais 0 almoco da Imprensa, ban
quete oferecido a Sir John Wilson, «garden~ 
~party> na Estufa Fria, banquete de encerra~ 
mento, etc... etc. 

E tudo isto com urn subsidio de, apenas, 
cem mil escudos, dando urn prejuizo de vinte 
e cinco mil escudos, coberto par urna letra 
aceite por nos e pelo Coronel Cardoso Sal~ 
gado, sendo certo que daquele subsidio foram 
pagos os quadTos, propositadamente construi~ 
dos. Portanto, cento e vinte e cinco mil es~ 
cudos deram para tudo, excepto 0 «garden~ 
-party~ , oferecido pela Camara Municipal de 
Lisboa, e os dois Grandes Premios, oferecidos 
pela Comissao Nacional das Comemorac6es do 
Infante D. Henrique. 
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-
Filatelica Paulista, a sua pessoa foi focalizada. 
A expectativa era geral, e foi com grande 
alegria que se recebeu notrcia do seu retorno 
as lides diarias. 

Assim... sejam as minhas primeiras pala
vras um pedido: Defenda a sua saClde ... 
procure nao mais adoecer... fa~a um esfor~o 
para evitar a sua aus~ncia. A Filatelia muito 
necessita de suas actividades, e nao nos prive 
de admiraveis e vigorosos escritos. 

Voc~ e uma dessas pessoas que nlio mais 
se pertence... Voc~ e nosso, e n6s necessita
mos de Voc~; assim, lan~amos este apelo 
para que se cui de e defenda. 

Este foi um assunto que nao podia ser de 

maior importllncia para 0 reinfcio de minhas 
cr6nicas, e espero que 0 pedido seja aten
dido. 

.:: ............... ------....... -- ..... -_.--_-----............... :. 
t 

Selos de Portugal e Ultramar. Es
trangeiros. Novidades. Tematico8. 
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0 

material filat6lico --

BASTOS & CAMPOS, LID. 
R. MARIA ANDRADE, 55-Telef. 834108 

LISBOA (PORTUGAL) 
.. -----""".-......,~.....----""",.".,."IP 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL . 2'1 

ANUNCIOS ECON6MICOS 
Tenho 23 anos de idade. Estou interessado 

em discos (pop-music). Desejo postais colo
ridos de rosas e estrelas de cinema. Corres
pondencia s6 em ingles. Victor Noodapera. 
Parnu, Aia 14-6 - ESTHONIA (U. S. S. R.). 

Troco senes completas. Desejo Portugal e 
Espanha (nao Ultramar). Dou Alemanha e 
outros paises. Igual valor. Toda a seriedade. 
Achim Steffin, Dorf Pries 25. Kiel 17 - Ale
manha. 

J6vem filatelista belga, doente, solicita se
los que constituem a sua Wrica distra~ao. 
Ofertas a Coenen Louis Steenbergstraat 9. 
Anvers 1 - Belgique. 

Procuro selos de Portugal usados (carim
bos inteiros sobre selos). Ofereco selos da 
Alemanha, usados, Rep. Fed. e Berlim, no
vos,a partir de 1960. Trocas it base de cata
logos. Enviar mancolistas. Franz Josef En
ning. Dipl. Ing. - 41 Duisbug. Straubinger 
Strasse 33 - Alemanha. 

PERMUTO e compro selos de Portugal, 
tod~ 0 Ultramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas. 

- BRASIL 

4665 - C. L. Hazar - Caixa Postal, 20.880-
Shopping C. 19uatemi - Sao Paulo
(M) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 90. 64. 
Temas: desportos, flores, 'animais, cos
mos e pintura. 3. 

5390 - Maria do Socorro Rocha - Rua Jun
diai, 436 - Natal- R. G. Norte. 

5391 - Aloisio Soares da Silva - Caixa Pos
tal, 20.514 - S. Paulo 9, S. P. - Po. 
Compreende In. Es. T. 60. 72. Dinheiro 
(Cedulas). Postais. 

ALEMANHA OCIDENTAL 

5389 - Lutz Hohensang - Wolliner Str. 56-
2 Hamburg 73 -In. Al. 60. T. 1. 93. 96. 

RuSSIA 

5369 - Victor Noodlapera - Parnu, Aia 14-6 
- EstOnia. 

COMPRO cHist6ria do Selo Portu~ 
Oliveira Marques. Felix Gomez. Apar-
tado, 454. Malaga. ESPAfil'A. 

FILATELlSTAS! Desejo Portugal novos, 
dou todo 0 Mundo. Tambem desportos, A&
trofilatelia, pinturas de paises socialistaa. 
A. CINTAS. C/Sierpes -15 Sevilla - Espanha. 

COMPRO carimbos de estacao expedidora. 
porte, etc., anteriores 1853 (prefilatelia) de 
Portugal. Felix Gomez. Apartado, 454. MA
laga. ESPMl'A. 

Desejo Portugal e Provincias Ultramarinas. 
AstronllUtica. Dou Italia, Vaticano, S. Marino 
e tematicas: desportos, flores, cosmos, am. 
mais. Somente novos. 

Grasselli Angelo. S. M. degli Angeli Q. 
6088. P. Perugia. 

CanjirOes antigos e candeelroB e can.
delas de azeite, desejo, pagando bem, em 
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e mtramar. Carta a 
Secretaria, ao 0.0 22. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e mtramar, compro, pagando bern. 
Cartas a Secretaria, ao n.O 22. 

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

Compro e venda selos de Portugal 'e 
mtramar. Novos e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando Silva - Telef. 56994 - Santo TIde
fonso, 444 - Porto. 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rfodo post-invasao (1962), com selos in
dianos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obliterados com mat
cas portuguesas. Compro qualquer quan
tidade, ou troco par material a escolbal 
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LISBOA (5) 
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COMPRO. F . D. C., provas, ensaios, etc., 
rel.acionados com os temas o:Vefcul:>s Moto
rizados .. , «Guerra» e «Refugiados... Enviar 
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do 
Sol, 162 - PORTO. 

Inter<!sted in Yemen mint unhinged 
early issues Yvert Catalogue n.·· 1 to 24. 

Roamania nudes & blocks. M. Rech<iny 
118-16 84 tho Ave, KEW GARDEr-IS, N. Y 
1415. USA. 

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

Cambio serio todos los palses, series 
completas. Deseo corresponsales cambLr 
novedades, doy Espan!l, Gibraltar, Marrue
oos y Provincias Espanola'>. Especialmante 
PGrtugal y Ultramar. Cas a RUBIO. Sobe
rania Nacional n.O 32. CEUTA (Africa). 

Compro, Troco e Vendo selos claS'3icos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Prvcuro selos de pacotes. V<!nd:> 
ilbuns e material filatelico . A. Borg-'!s 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
tone 22'72329. 

Campro selos ao cenb, comemorahv1s 
do Continente, eaves, animais, peixes e 
borboletas do Ultramar. Informe pre!;os e 
quantidades para M. do Nascimento
Apartado 112 - FARO. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos au usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Antonio Nobre, 43-2.0-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

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

PORTUGAL E ULTRAMAR - campro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LIS
BOA-5. 

Estou interessado em selos novos sem 
charneira, d3S primeiras emissoes do Y-e
men. Catalogo Yvert n.o· 1 a 24. 

Da Romenia, nus e blocas. M. R_
chany 118-16 84 tho Ave, Kew Gardens, 
N. Y. 1415. USA. 

ENSAIOS, PRO V AS, provas de luxe e 
de artistas, FOC, postais maximos, etc., Por
tugal e varios temas, troco, com pro e vendo. 
Tenho para venda catalogo Yvert 69 e 
Maestros c/ 3 sup. - Felix da Costa I1hn 
- Bairro n.O 2 - Alcoentre. 

Com pro selos novos, carimbos comemo
rativos, FOC, provas, ensaios, ffamulas, ca
rimbos mecanicos e Qutras pec;as relacionadas 
com 0 tern a PETROLEO. Carlos A. Car
doso Ribeiro, Pr. Rainha Santa, 5-6.0-Fr., 
telef. 792281 - Lisboa-5. 

GUINE 
Assistencia -1970 

Em Abril/M aio, a nova serie de selos de Assistencia: $50, 1$00, 2$00, 
3$00, 4$00, 5$00, 10$00, 20$00 e 50$00 (s6 para fms fiscais) 

Tiragens de 200.000 a 700.000 

Venda em todos os comerciantes filatelicos 

Informofots .. CARLOS A. CARDOSO RIBEIRO 
P. RalDha SaDta, 5-6 ooFr. LIS BOA - 5 

• 
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l e A DO 

Dr. 
o Filafelisfa 

Vasconcelos Carvalho 
Acabo de ser convocado pelo meu grande 

amigo Vasconcelos Carvalho para reiniciar 
minhas cr6nicas para 0 Boletim do Clube Fi
latelico de Portugal. 

Nao tenho possibilidades de n~o atender 
iI chamada, tal a amizade que por ele tenho, 
e tal e 0 meu entusiasmo por Portugal, seus 
problemas e sua Filatelia, e 0 meu reconhe
cimento pelas inumeras distin~oes que tenho 
recebido. 

De imediato, me dispus a tarefa, entretanto 
diffcil foi saber como e onde iniciar. Os nu
merosos assuntos tumultuavam, e entao re
salvi alinha-los. Em 10 minutos, tinha reu
nido nada menos de 21. Qual seria 0 pri
meiro? Nada menos de 10 deram um passo 
a frente. Fiz a segunda escolha, safram dois, 
e na terceira somente mais tr€ls. Os ultimos 
cinco nao chegaram a um acordo; entao re
solvi que a minha primeira cr6nica niio ti-

I 

Por 
HUGO I=RACCAROLI 
Vlce.Pre.ldent. do Clubs Ftlat6ltoo do Br •• 1t 

vesse como assunto a Filatelia, mas um Fi
latelista. 

Vasconcelos Carvalho nao tem ideia do 
seu prestfgio no- Brasil, oriundo do seu es
for~o, dedica~ao e trabalho em favor da Fi
latelia de Portugal, da ansiedade com que se 
aguardavam notfcias a seu respeito, e da 
admira~ao e amizade que numeroso grupo 
de filatelistas brasileiros Ihe dedica. 

Constantemente me perguntavam se ti 
nha recebido suas notfcias. Todos estavam 
sempre ansiosos por informa~oes. Por duas 
vezes, em reuniOes realizadas na Sociedade 

----
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AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

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

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

MACAU - Guilherme Lopes da Silva - Pa
lacio do Governo -Macau. 

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

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

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle 
18. N° 7-37 - Apartado Acreo n.o 859, 
Santa Marta. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 49 II , 15th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Ca
lif6rnia. 

FABRICA DE ART£FACTOS DE BORRACHA 

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

DE 

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENyA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calgado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
RUA DAS •• bus, 55-57 

BAIRRO ALTO • LISIOA 
• 

• 
T. I • I. 34006 

PORTUGAL 

RESTA URANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

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