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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA<;Ao P0 RTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.0.Dt.° - LISBOA·l - TeleC. 82 393 6
CORRESPUNMNCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA·:! - PURTUGAL
EXPEDIENTE - Ter~as e sextas·Ceiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 As 20 horas
CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZA<;Ao

Con#nenle, excello Lisboa , CIJncelhos limUro/es, "nas e Provincias Ultramarinas.Correspondentes
Juniores. • • •

10 .. $uO por ano
5 0$00 por ano

Brasil •
Es/anlta. •
Dutros ;atses

ou equivalente em moeda local
Cr. 6., por ano
60 Pesetas, por ano
U. S. $2,00., por ano

LlSBOA e Concelhos IimltroCes - ECectivos , •• 15$00 por mas i Juniores. •• 7$5 0, por mas
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DlNHEIRO OU SELOS NOVOS
EM CUR;,O. sAo s6clos JUNIORE~ OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO CLUBE FILA TELl CO DE PORTUGAL
ALCOENTRE - FcHix da Costa IIha.
MADEIRA - M. !d. Louren~o de Gouveia-

ABG~NIL - Manuol Jose do Rusario Casta-

nheira.
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva.
GUIM .o\RAES - Fernando Nogueira Guedes
- Rua de Paivo Galvao, 26.
A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.

Caixa Postal 456 - Funchal.
S

TOME S. Tome.

J080 Paulo Rego Teixeira-

BRASIL - S. Paulo Caixa Postal, 5-398.

Americo Tozzini-

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20. Ca.
lif6rnia.

as comerciantes de selos
e

0

imposto de tronsac~oes

A'entlida, ,ulelfie. e ,edido. nOllo.
Este Clube Filatelico de Portugal fez, ha
poucos meses, uma exposl!;iio a Sua Exce·
lencia 0 Prof. Doutor Marcello Caetano, i1ustre Presldente do Conselho, sobre 0 imposto
de transac!;iio' a pagar pelos comerctantes de
selos, acompanhado de um parecer jurrdico
do Advogado Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, que entio aqui publicamos na Integra,
e do qual fol editada uma separata, a ser
dlstribulda entre os mesmos comerciantes.
Tao fortes eram as razoes daquelas exposi!;iio e parecer, que foram deferidas por despacho de 29 de Malo de 1971, do ilustre 01·

rector Geral das Contribui!;oes e Impostos,
Dr. Victor Ant6nio Duarte Ferreira; nos termos seguintes:

Dispensa de invenhirio inicial
1.° - Dispensar 0 Inventario Iniclal, R que
se refere 0 art. 62.0 do C6dlgo do Imposto
de Transac!;oes, por se verlficRr que multos
comerciantes possllem dezenRs de milhares
de unidades, de qualidades diferentes e de
inventarl~iio Imposslvel.

-
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Liquida~ao

de imposto pelo apuro total diario

2.° - Autorlzar que 0 imposto de transacdas pequenas vend as dlarlas seja liquidado no flm do dia pelo apuro total, em
conformidade com 0 n.o 2 do art. 15.° do Decreto-Iel n.O 237/70, de 25 Malo de 1970.
~oes

Exposi<;ao Filatelica Juvenil
do Distrito de L isboa

Dispensa de flchas
4. 0 - Dispensar a escrltura~ao de flchas
aos vended ores de estampilhas, ao abrlgo da
allnea a) do art. 14.0 do citado Decreto-Iei
n.O 237170.

Nao incidencia do imposto nos selos
em circula~ao

Cancelamento oficioso e dispensa dos
registos

5. 0

Afastar da incidencia do imposto de
transac~oes os selos nacionais e estrangeiros,
enquanto estiverem em circula~ao.

3.°- Cancelar oficiosamente os regislos
ou dispensar deles os pequenos comerciantes
de selos (tabacarais, quiosques, papelarias, etc.) que vendem estampilhas em envelopes, nos termos do § 2.° do art. 57.0 e
art. 50.0 do C6digo respectivamente, a flm
de evitar que deixem de fazer este tipo de
venda, 0 que prejudlcarla os seus fornecedores e cllentes.

Com 0 reconhecimento de que estes cinco
pontos, ora estabelecidos, sao os principais
focados naquele parecer, damos os nossos parabens aos comerciantes de selos, que agora,
e mals uma vez, nos tiveram entusiasticamente consigo, e expressamos a nossa sincera gratidao as entidades competentes, que
souberam compreender e atender a justi!;a
que defendlamos.

Pelo
DR. A. J DE VASCONCROS CARVAL~O

-

(President. da Dlreo9io do Club. Fllat6110.
d. Portug-II

Publicamos, a seguir, 0 prefacio do catalogo desta exposi~lio, e a acta do juri respectivo:
No prosseguimento de 'anteriores e sucessivas realiza~Oes, e no prosseguimento, tanto
de uma muito valiosa ajuda dos C. T. T.,
como no de urna colabora~ao, que se tern
mostrado util e proficua, da Federacao Portuguesa de Filatelia, 0 Clube Filatelico de
Portugalabre hoje as suas portas para esta
«l ExposiCao Filatelica Juvenil do Distrito de
Lisboa~.

Ao anunciar singelamente facto tao significativo, 56 desejamos aorescentar que lamen-

(MR. CORK)
WELCOMES you at

o

AS
CAS A
CORTIC;:AS
(Cork House)

METROPOLIS
(M,r s. Cork's souvenir
shop)

a.lDber Dt PartuIU'"
Chlmb.r Dt Clmm.ra.

4-a-

tamos que os expositores, em vez de oito, nao
sejam oitenta. E nem sequer aqui e de aplicar a frase, vuIgarissima, de que nem oito,
nem oitenta-... Nao! Sabendo-se que e entre
a Juventude que a Filatelia deve comecar,
e dos altissimos beneficios, de otdem moral,
social e econ6mica, que esta pode tel sobre
aquela, e pena que nao sejam oitenta, como
podiam e deviam ser oitocentos, se os dirigentes da Juventude, escolar e nao escolar,
aprendessem e compreendessem 0 que e a
FilateUa que une, mwto acima de todas as
politicas que dividem.
De qualquer dos modos, hoje e agora, cstamos perante esta exposi~ao de jovens. A estes jovens, aos de Lisboa, aos do seu distrito
e a todos os do ,pais inteiro, 56 queremos
garantir que este Clube Filatelico de Portugal nao 56 tera sempre as suas porlas abertas para eles, como estara sempre inteiramente pronto a dar-lhes, sem limites, todas
as colaboracOes.

A acta do Juri

I

EXPORTERS
RET A I L ERa

Eicoll_Pollt6cnici - 8 -10
Tilifoni 32 68 68
Tlllllrimll: ISOLANYEI

RUI . .

L.ISBON-POATUGAL.

WONDERFUL COLLECTION
DF CORK PEOIL TIE
AIIERICA. UPREII CREDIT CARDI HOMOURED KERE

q - - - - -...
- .....- -..- ..- - - - - - ...1"

Aos 22 de Mar~ de 1971., na serle do Clube
Filatelico de' Portugal, reuniu 0 jUri da supracitada Exposicao, constituida pelos Srs.
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Dr. Carlos
Alberto Cardoso Ribeiro e Jose Manuel Castanheira da Silveira, OS quais, depois de verificadas todas as parlicipa~Oes, aprovaram,
por unanimidade, classifica-las do modo seguinte:
GRUPO 1- menDs de 15 anos:
Concorrente n. O 2 - Ant6nio J. Souto Martins - Bronze Prateado:
Concorrente n.O 3 - Eurico G. M. Valadas
Lage Cardoso - Bronze:
Concorrente n.O 5 - Jose A. R. Sousa Ferreira - Prata.

-
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GRUPO IT - dos. 15 aos 18 anos:

Concorrent.e n.o 1 - Alexandre Patricio
Crlluveia - Plrata com felicita~Oes do jUri;
Concorrente n.° 6 - Paulo Rui BarataPrata com feIicita~Oes peIo seu estudo;
ConOOlTente n.O 8 - Manuel iF. Vasques
Dias - Prata.
GRUPO

m-

BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL

FinalIJllente, 0 jUri, ate tendo em atenciio
bratar-se de mna Exposi~iio Juvenil, entende
dever chamar a aten~ao de quase todos os
expositores para as deficifulcias de apresenta~ao e de legenda~ii.o, hoje carla vez mais considerados elementos fundamentais de qua!quer
colec~ao filatelica, nao obstante 0 que reconhece 0 elevado nive! desta Exposi~ao.
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho

dos 19 aos 21 anos:

o jUri resolveu atribuir a cada expositor
urn exempliu' do livro A Coleccao Tematica
na Filatelia, oferecido pelo respectivo autor
Sr. Eng'.o Bello Dias, e urn sobrescrito, tambern a carla, oferecidos pelo Sr. Eurico Lage
Cardoso. Resolveu ainda agradecer estas
ofertas, do mesmo modo que o alto patrocinio
dos CTT e da Federa~ao Portuguesa de FilateIia.

Jose Manuel Castanheira cIa Silveira.

'(- ....--------:.
I GASA A. MOLDER
Tuno PARA FILATELIA

COMPRA-YENDE

I

.:

Rua 1.° de Dezembro, 101-3·°
Telef. ~15I.
LISBO A - 2
..,.....,..............................
......................................

.,I

:::--_. _-'_. . _
. . ._-,_. -w-.-;'-;-~-"'n-s---L-i-"'t;-;C 0 ~k~:f
ORGANIZA<;AO MUNDIAL
DE VIAGENS E TURISMO
LlSBOA

caalC·

- Avenida da Llberdade, 103
- Avenlda de Roma, 4-C
- RUB Rodrigo da Fonseca, 86
PORTO
- Rua Dr. Artur Magalh4es Basto, 12
COIMBRA - Edificio do Turismo, Largo da Portagem
ESTDRIL - FUNUHAL - LUANDA - L .AROUES

£a:pDsi94D 'Filateiica O"te,."aCiD"ai
BUDAPBSTB: 4 a 12 de Setembro de 1971
VIAGEM de 1 a 8 de Setembro de 1971
PI"fO 101' I'ssoo (m{nimo d, IJ participant,s f)iojando (onjuntam".t,) ..
Em quarto duplo com banho •
Suplemento para nolte extra em Budapeste •

.. .......

IniQri96es: at&S 5 de Jnlho

rxposicion Monografica y de Filatelia
PENiNSULA IBERICA

Espana - Portugal· Andorra - Gibraltar
EM VALENCIA

Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro

Conoorrent.e n.O 4 - Maria Gertrudes Vieira
llha - Bronze;
Concorrente n.O 7 -AntOnio Augusto F.
Leal e Cr6 - Prata com feIicita~Oes do juri;
Concarrente n.O 9 - Luis A. Martins Miranda - Bronze Plrateado.

[)

Na grande cldade de Valincla, Espanha,
acaba de reallzar-se a exposic;iio em eplgrafe,
Iniciativa da prestigiosa Socledade Valenciana
de Fllatelistas, e que teve lugar, de 7 a 15 de
Maio, no Palacio Municipal, cujo .. ayuntamiento .. a patrocinou.
Da presidencia de Honra faziam parte os
Minlstros dos Neg6cios Estrangeiros de Espanha e de Portugal, D. Gregorio Lopez-Bravo e Dr. Rul Patricio, alem de outros Ministros, e a IIsta dos .. Colaboradores de
Honor.. era constitulda pelos Srs. D. Jose
Pedro de Rojas Folgueira, chefe de Secc;ao
da Direcc;ao Geral dos Correios, D. Javier
Medina Almenar, Administrador Principal dos
Correios de Valencia, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Filatelico
de Portugal, D. Juan de Porres Sala, Decano
dos Filatellstas de Valencia, D. Carlos Lain
Encinas, engenheiro e publlcista filatelico,
D. Luis Cervera Vera, grande medalha de ouro
na Philimpya, D. Tomas Dasi Gimenez, advogada e grande medalha de prata na mesma
exposic;iio de Londres, D. Juan de Linares,
editor e pUblicista filatellco, e D. Salvador Peris Beniloch, presidente honorario da Sociedade Valenciana de Filatelistas.
A Comissiio Organizadora foi presidida
por D. Manuel Moncaygo, conhecido e Bustre filatellsta, de quem 0 presidente do nosso
Clube teve a honra de receber uma saudaljao
especial, «al Ex.mo Sr. D. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Presidente del Clube Filatelico
de Portugal, y tiene el gusto de adjuntarle
el foileto-programa de nuestra Exposicion
sobre la Peninsula Iberica. AI mismo tiempo,
Ie desea un pronto y total restablecimiento,
en nombre proprio y en el de los componentes de esta Comision, y que pueda reintegrarse a su competentisima y eficaz labor
filatelica». .
A ExposiC;iio teve quatro salas: A primeira, de Espanha, com dez expositores, entre os quais dois queridos amigos nossos:
D. Luis Cervera Vera e D. Jose M." Gomis
Segui. A segunda, de Portugal, com 0 enlinentlssimo Jose Gonzalez Garcia, expondo

Portugal e Moc;ambique. A tercelra, de Andorra, com quatro particlpantes. E a quart..
de Gibraltar, com tres exposltores.
Esta notavel exposic;ao foi completada com
recepc;oes, visitas, conferinclas, homenagem
a D. Jose M.IL Gomis Segul, banquete de encerramento, etc.
Expressando a nossa profunda gratidiio
pelas penhorantes atenc;oes havidas para com
o nosso presidente, Dr. A. J. Vasconcelos
Carvalho, 0 Clube Fllatelico de Portugal e
esta revista ficam inteiramente as ordens dos
i1ustres filatellstas espanh6is em geral, e valencianos em especial, para tudo que respeite
ao intercambio das Filatelias de Espanha e
de Portugal.

Interessados desde sempre em tal
interdimbio, para ele temos trabalhado
como ninguem. Basta recordar que 0
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho prefaciou, ha muitos anos, um notavel
catalogo de carimbos comemorativos,
editado precisamente em Valencia, por
D. Jose M.a Gomis Segui, um homem
que if especialidade tem dedicado extraordinaria e desinteressada actividade. Que 0 mesmo Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, em Outubro passado, foi 0 primeiro filatelista portugues a ser membro de um juri filafelico espanhol, em Bilbau. E que 0
mesmo nosso presidente, e director
desta revista, foi agora 0 primeiro portugues a fazer parte de uma Comissao
de Honra de uma exposicrao filatelica
espanhola, em Valencia, do mesmo
modo que e 0 unico filatelista portugues a possuir a medalha ccao merito
filatelico», atribuida pela grande revista Valencia Filah~lica .
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GRUPO IT - dos. 15 aos 18 anos:

Concorrent.e n.o 1 - Alexandre Patricio
Crlluveia - Plrata com felicita~Oes do jUri;
Concorrente n.° 6 - Paulo Rui BarataPrata com feIicita~Oes peIo seu estudo;
ConOOlTente n.O 8 - Manuel iF. Vasques
Dias - Prata.
GRUPO

m-
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FinalIJllente, 0 jUri, ate tendo em atenciio
bratar-se de mna Exposi~iio Juvenil, entende
dever chamar a aten~ao de quase todos os
expositores para as deficifulcias de apresenta~ao e de legenda~ii.o, hoje carla vez mais considerados elementos fundamentais de qua!quer
colec~ao filatelica, nao obstante 0 que reconhece 0 elevado nive! desta Exposi~ao.
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho

dos 19 aos 21 anos:

o jUri resolveu atribuir a cada expositor
urn exempliu' do livro A Coleccao Tematica
na Filatelia, oferecido pelo respectivo autor
Sr. Eng'.o Bello Dias, e urn sobrescrito, tambern a carla, oferecidos pelo Sr. Eurico Lage
Cardoso. Resolveu ainda agradecer estas
ofertas, do mesmo modo que o alto patrocinio
dos CTT e da Federa~ao Portuguesa de FilateIia.

Jose Manuel Castanheira cIa Silveira.

'(- ....--------:.
I GASA A. MOLDER
Tuno PARA FILATELIA

COMPRA-YENDE
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Rua 1.° de Dezembro, 101-3·°
Telef. ~15I.
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ORGANIZA<;AO MUNDIAL
DE VIAGENS E TURISMO
LlSBOA

caalC·

- Avenida da Llberdade, 103
- Avenlda de Roma, 4-C
- RUB Rodrigo da Fonseca, 86
PORTO
- Rua Dr. Artur Magalh4es Basto, 12
COIMBRA - Edificio do Turismo, Largo da Portagem
ESTDRIL - FUNUHAL - LUANDA - L .AROUES

£a:pDsi94D 'Filateiica O"te,."aCiD"ai
BUDAPBSTB: 4 a 12 de Setembro de 1971
VIAGEM de 1 a 8 de Setembro de 1971
PI"fO 101' I'ssoo (m{nimo d, IJ participant,s f)iojando (onjuntam".t,) ..
Em quarto duplo com banho •
Suplemento para nolte extra em Budapeste •

.. .......

IniQri96es: at&S 5 de Jnlho

rxposicion Monografica y de Filatelia
PENiNSULA IBERICA

Espana - Portugal· Andorra - Gibraltar
EM VALENCIA

Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro

Conoorrent.e n.O 4 - Maria Gertrudes Vieira
llha - Bronze;
Concorrente n.O 7 -AntOnio Augusto F.
Leal e Cr6 - Prata com feIicita~Oes do juri;
Concarrente n.O 9 - Luis A. Martins Miranda - Bronze Plrateado.

[)
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i1ustres filatellstas espanh6is em geral, e valencianos em especial, para tudo que respeite
ao intercambio das Filatelias de Espanha e
de Portugal.

Interessados desde sempre em tal
interdimbio, para ele temos trabalhado
como ninguem. Basta recordar que 0
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho prefaciou, ha muitos anos, um notavel
catalogo de carimbos comemorativos,
editado precisamente em Valencia, por
D. Jose M.a Gomis Segui, um homem
que if especialidade tem dedicado extraordinaria e desinteressada actividade. Que 0 mesmo Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, em Outubro passado, foi 0 primeiro filatelista portugues a ser membro de um juri filafelico espanhol, em Bilbau. E que 0
mesmo nosso presidente, e director
desta revista, foi agora 0 primeiro portugues a fazer parte de uma Comissao
de Honra de uma exposicrao filatelica
espanhola, em Valencia, do mesmo
modo que e 0 unico filatelista portugues a possuir a medalha ccao merito
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II ;: ~:l~~~br:~~:¥E~ !~!~~U~ES::
V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia).
1.° CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO
1964
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL
DE TELECO~CACOES
1965
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia)
UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGU~S
1965/67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
Com taxa de 1$00. . . . . . . . .

I.

1960

I

I

!
I

Com taxa baixa

. . . . . . . . ..

160$00
250$00

250$00

I
150$00
85$00

50.° DAS APARICOES DE FATIMA
1967
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia)
200$00
V CENT.o DO NASCIMENTO DE PEDRO ;\LVARES CABRAL
1968
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
200$00
1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00

:

I

V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para , cada provincia).
175$00
1.0 CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR
1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00

'II

V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I
1969
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia).
160$00
CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA
1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo!;!ambique Macau - Guine) . . . . . . . . . . . . .
50$00

I

Padldol a:

1
........

I

1111

I
I

I
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o

CUNHO II DO TIPO CERES

I

Por - - - -

PAULO RUI BARATA

Como e do conhecimento geral, 0 cunho
do tipo Ceres foi, em 1923, retocado par Arnaldo Fragoso, 0 que provocou no Continente
o ap!I['ecimento de seIos de cor e taxa iguais,
mas cunho diferente.
Ambos os catalogos Portugueses fazem
referfulcia e listam tais selos. No entanto,
nao catalog am nem fazem a mencao a id~n
ticos casos relativamente ao Ultramar Portugu~. A razao de tal omissao? Provavelmente des conhecimento, porquanto nenhum
estudo profundo do tipo Ceres ultramarino
foi, ate hoje, publicado.
As diferen~as entre os cunhos sao pequenas, mas numerosas. No cunho metropolit.ano
sao, ao que me foi dado ver, em menor quantidade do que no ultramarino. Neste, sao
sete as principais diferen~as, que a seguir
apresento por omem de importancia. Devo
escIarecer que s6 as caracteristicas A e B
sao tipicas do cunho II, e constituem a «diferen~a especifica>. Nos exemplares muito bem
impressos (papel porcelana) do cunho I, aparecem, par veres,as caracteristicas D, E, F
e G do cunho II, enos exemplares mais borrados deste segundo nao aparecem, par vezes,

as caracleristicas C, D, E, F e G. Assim,
sao DE CERTEZA do cunho II todos 01 selos
que tiverem as caracterlsticas A e B CONJUNTAMENTE, independentemente das outras. As diferen~as sao:

CUNHO I

CUNHO II

CUNHO I
ABCDEFG-

Pequeno tra~ branco.
Traco inteiro.•
Ausencia de tra~os.
Tracos curtos.
Linbas grossas e juntas.
Linhas juntas.
&pessura irregular do contomo.
CUNHO II

Ausencia do tra~o.
Tra~o quebrado.
2 Tracinhoso
Tra~os compridos.
Linhas finas e afastadas.
Linhas afastadas.
&pessura maior e regular do contomo.
Coleccionandoapenas Ceres de Mo~am
bique, apresento a seguir uma pequena lista

ABCDEFG-

,i

'I

I
,

I'

I

I BARATA DAS NEVES Apartado 2690 -

,.."..".~....,.""~.,.",..,.."..".f/III!tIIIW1....-

Rua da Trindade, 5_1.0_Do
OI'
Tel. 36 71 33 - LISBOA - 2

_ _ _ _ _ f/III!tIIIW1".",." _ _ _ _ _ _ ,...... _
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I
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PAULO RUI BARATA

Como e do conhecimento geral, 0 cunho
do tipo Ceres foi, em 1923, retocado par Arnaldo Fragoso, 0 que provocou no Continente
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mas cunho diferente.
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estudo profundo do tipo Ceres ultramarino
foi, ate hoje, publicado.
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sao, ao que me foi dado ver, em menor quantidade do que no ultramarino. Neste, sao
sete as principais diferen~as, que a seguir
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escIarecer que s6 as caracteristicas A e B
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impressos (papel porcelana) do cunho I, aparecem, par veres,as caracteristicas D, E, F
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dos que conheco do cunha II. Os da emisdo 1926 EXISTEM uNIOAMENTE COM ESTE
CUNHO. Existe se-tenants com os dois Cunh03,
que se devem considerar variedades do II,
posto que se devem a, em principio, nem
todos os galvanos das chapas terem sido substitufdos pelos novos.

Eis os que conhe!;o:
1924 - Denteado 12 x 11 1/2.
Papel liso: 1/2 C. pret<>.; 10 C. laranja;
15 C. malva; 30 C. oliva; 40 C. turqueza;
60 C. azul; 80 C. rosa.
Se-tenants: 1/2 C. preto; 80 C. rosa.
Papel pontinhado: 1/4 C. sepia; 10 C. laranja; 30 C. oliV1a; 80 C. Il'osa.
1924 - Denteado 12 x 11 1/2.
cVasco da Gama/1924:..

Sobrecarga

Papel lisa: 80 ,C. rosa.
Se-tenant: 80 C. rosa.
1926 - Denteado 12 x 11 1/2.

Papel liso: 2 C. cinza; 24 C. ultramar;
25 C. castanho; 50 C. violeta; 60 C. carmim.
Papel pontinhado: 25 C. castanho.
Papel lustrado espesso: 1 E. azul; 5 E.
bistre; 10 E. rosa; 20 E. turqueza.
1931 - Denteado 12 x 11 1/ 2.

taxa.

Com. sobre-

Papel porce1ana: 70 C. s/ 2 E. violeta;
1$40 E. s/ E. violeta.
1924 - Denteado 12 x 11 1/2. Com sobreoarga cPorteado:. e sobretaxa.
Papel liso: 20 C. s/ 30 C. oliva; 50 C. sl
60 C. azul.

Vai ser lancodo
. a nova
serie de se/os base
com pa;sagens e monumentos nadona;s
Como fomos os primeiros aanunciar, nurn
dos Ultimos niimeros desta revista, foi mandada lan!;ar em circula!;ao, pela Portarla
n.O 266/ 71, cumulativamente com os que estao
em vigor, uma nova sene ordinaria, de selos,
de tiragem ilimitada, destin ada a substiluir
a actualmente em circula!;ao, criada pela Portaria n.O 14 219. As condiC6es respectivas sao
as seguintes:
cA nova sene sera constituida por paisagens e monumentos nacionais; a substitui!;iio
da serie em vigor sera feita escalonadamente
por grupos de valores; 0 lancamento de cada
'urn Mstes grupos, sera precedido de publica!;ao de por-taria, em que se estabelecerao as
caracteristicas de cada valor a emitir e a
data limite de validade dos valores correspondentes da anterior serie; atingida esta data,
serao os selos existentes nos servi!;os. tesourarias da Fazenda Publica e em poder de
entidades particulares. enviados para troca
ao 3.0 depOsito central dos C. T. T., no pram
de noventa dias; findo este prazo e constituida a reserva determinada no art. 42.0 do
Estatuto do Selo Postal dos C. T. T .• procederose-a it destrui!;iio dos selos sobrantes •.
PORTUGAL
A proxima emissiio comemorativa do continente e a do Presidente Salazar.
o primeiro dia de emissiio sell'a a 27 de
Julho.
A serie tera as seguintes tax as : 1$00. 5$00
e 10$00.

0'1. ,.

de 'l}ascDHcelDs Ca,.ualhD

I
I

AOVOGAOO

Uma not6vel confarlncla sobra
PREFILATELIA

palo Coronel Frlncls co Cardosa Salgado
No salao do Clube Filatelico de Portugal,
agora com grandes obras de decora~ao e
embelezamento, 0 Sr. Coronel Francisco Roma
Machado Cardoso Salgado, director do nosso
clube, realizou uma exposi~ao de cartas com
carimbos prefilatelicos, de tarde com extraordlnaria afluAncia de visitantes, e fambem a
noite, em que proferiu uma confereneia.
Presidiu 0 nosso presidente, Dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, dando a dlrelta ao eonferente, de quem teeeu os maiores elogi05,
fazendo, em seguida, resumidas consldera~oes sobre prefllatelia, que disse conslderar
um dos mals interessantes e valiosos ramos
da Filatelia.
o Coronel Cardoso Salgado falou durante

_ _ _ _ _ f/IfItIIWJ

...

--.....--.....'_~_~

~

CASA FUNDADA EM 1922

f

ELADIO DE SANTOS
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725

I

_ _ _ _ ,.",.""..",,,

eerea de uma hora, de improviso e com excepcional fluencia, sobre os seus earimbo.
expostos, alguns deles de grande raridacte,
e alguns deles, ate, conslderados pe~a. unlcas, usando, frequentemente, de livrol anUgos, portugueses e espanh6is, e de alvara.
integrados ha sua particlpa~ao, para explicar
datas, regioes, taxas, etc.
Depois de prolongada salva de palm as, 0
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho voltou •
falar, para agradeeer a verdadeira lI~ao do
Coronel Cardoso Salgado, e para esclarecer
ou eomentar alguns dos postos expostol.
Foi uma magnIfica noite do Clube FII..
teliea de Portugal, digna de repetir·se, com
este e outros ramos da Filatella.

Cate.logos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis

Agora, provisoriamente: R. de Moc;ambique, 1-3· 0 - D.to, telefs. 833363 II
e 841915, Lisboa-I; e, as 2. 81, 4 a. e 6.&I-feiras, na Associarra.o Lisbo- c
nense de Proprietario9, R. de D. Pedro V, n.O 82·I .o.Lisboa-2,
telefs. 322121 e 322144, das 14,30 as 17 horas.

~~-----"""""--------"""""'_~

9

DE PORTUGAL

No (lube filatelico de Portugal
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posto que se devem a, em principio, nem
todos os galvanos das chapas terem sido substitufdos pelos novos.

Eis os que conhe!;o:
1924 - Denteado 12 x 11 1/2.
Papel liso: 1/2 C. pret<>.; 10 C. laranja;
15 C. malva; 30 C. oliva; 40 C. turqueza;
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Sobrecarga

Papel lisa: 80 ,C. rosa.
Se-tenant: 80 C. rosa.
1926 - Denteado 12 x 11 1/2.

Papel liso: 2 C. cinza; 24 C. ultramar;
25 C. castanho; 50 C. violeta; 60 C. carmim.
Papel pontinhado: 25 C. castanho.
Papel lustrado espesso: 1 E. azul; 5 E.
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taxa.

Com. sobre-

Papel porce1ana: 70 C. s/ 2 E. violeta;
1$40 E. s/ E. violeta.
1924 - Denteado 12 x 11 1/2. Com sobreoarga cPorteado:. e sobretaxa.
Papel liso: 20 C. s/ 30 C. oliva; 50 C. sl
60 C. azul.

Vai ser lancodo
. a nova
serie de se/os base
com pa;sagens e monumentos nadona;s
Como fomos os primeiros aanunciar, nurn
dos Ultimos niimeros desta revista, foi mandada lan!;ar em circula!;ao, pela Portarla
n.O 266/ 71, cumulativamente com os que estao
em vigor, uma nova sene ordinaria, de selos,
de tiragem ilimitada, destin ada a substiluir
a actualmente em circula!;ao, criada pela Portaria n.O 14 219. As condiC6es respectivas sao
as seguintes:
cA nova sene sera constituida por paisagens e monumentos nacionais; a substitui!;iio
da serie em vigor sera feita escalonadamente
por grupos de valores; 0 lancamento de cada
'urn Mstes grupos, sera precedido de publica!;ao de por-taria, em que se estabelecerao as
caracteristicas de cada valor a emitir e a
data limite de validade dos valores correspondentes da anterior serie; atingida esta data,
serao os selos existentes nos servi!;os. tesourarias da Fazenda Publica e em poder de
entidades particulares. enviados para troca
ao 3.0 depOsito central dos C. T. T., no pram
de noventa dias; findo este prazo e constituida a reserva determinada no art. 42.0 do
Estatuto do Selo Postal dos C. T. T .• procederose-a it destrui!;iio dos selos sobrantes •.
PORTUGAL
A proxima emissiio comemorativa do continente e a do Presidente Salazar.
o primeiro dia de emissiio sell'a a 27 de
Julho.
A serie tera as seguintes tax as : 1$00. 5$00
e 10$00.

0'1. ,.

de 'l}ascDHcelDs Ca,.ualhD

I
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AOVOGAOO

Uma not6vel confarlncla sobra
PREFILATELIA

palo Coronel Frlncls co Cardosa Salgado
No salao do Clube Filatelico de Portugal,
agora com grandes obras de decora~ao e
embelezamento, 0 Sr. Coronel Francisco Roma
Machado Cardoso Salgado, director do nosso
clube, realizou uma exposi~ao de cartas com
carimbos prefilatelicos, de tarde com extraordlnaria afluAncia de visitantes, e fambem a
noite, em que proferiu uma confereneia.
Presidiu 0 nosso presidente, Dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, dando a dlrelta ao eonferente, de quem teeeu os maiores elogi05,
fazendo, em seguida, resumidas consldera~oes sobre prefllatelia, que disse conslderar
um dos mals interessantes e valiosos ramos
da Filatelia.
o Coronel Cardoso Salgado falou durante
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ELADIO DE SANTOS
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725
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eerea de uma hora, de improviso e com excepcional fluencia, sobre os seus earimbo.
expostos, alguns deles de grande raridacte,
e alguns deles, ate, conslderados pe~a. unlcas, usando, frequentemente, de livrol anUgos, portugueses e espanh6is, e de alvara.
integrados ha sua particlpa~ao, para explicar
datas, regioes, taxas, etc.
Depois de prolongada salva de palm as, 0
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho voltou •
falar, para agradeeer a verdadeira lI~ao do
Coronel Cardoso Salgado, e para esclarecer
ou eomentar alguns dos postos expostol.
Foi uma magnIfica noite do Clube FII..
teliea de Portugal, digna de repetir·se, com
este e outros ramos da Filatella.

Cate.logos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series completas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis

Agora, provisoriamente: R. de Moc;ambique, 1-3· 0 - D.to, telefs. 833363 II
e 841915, Lisboa-I; e, as 2. 81, 4 a. e 6.&I-feiras, na Associarra.o Lisbo- c
nense de Proprietario9, R. de D. Pedro V, n.O 82·I .o.Lisboa-2,
telefs. 322121 e 322144, das 14,30 as 17 horas.

~~-----"""""--------"""""'_~

9
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o seto de «Taxa de Guerra», de Timor,

de 2 avos 5/1/2 avo, Sepia, tipo « Ceres ))
~

I

.

Para a minha colec~ao especializada do
tipo .Ceres» de Ilhas Adjacentes e Ultramar, tudo me interessa.
H6. tempos, chegou-me as maos u~ selo
do tipo .Ceres», de 1/2 avo, SePla, em
papel porcelana com a sobrecarga .Taxa
i:Ie Guerra», de que adiante falarei, e que
6 diferente da que todos conhecemos, e
que os catalogos mencionam.
Comecei a pesquisar, e a primeira coisa
que notei e que a data de 1 de Julho
de 1919, que 0 catalogo ~imoes F~rreira
indica nao esta certa, pOlS s6 dena ter
sido 'posto em circula~ao cerca de urn
m~s depois.
Os selos que foram POS!OS a
circular em 1 de Julho de 1919, sao os
&clos fiscais com a inscri~ao .Imposto do
Selo - CoI6nias», com a sobrecarga •Taxa
de Guerra». Estes selos circularam ~anto
Da provincia de Macau como na de Tlmor.
Foram criados pelo Decreto n.O 3458, de
13 de Outubro de 1917, publicado no Diario
do Governo n.O 177, La serie, da mesma
data, de que transcrevemos parte:

Decreto n.O 3458
Art. 2.0 'A ·.Taxa de Guerra» ;era paga
pOl' meio de estampilhas de .................. ;
2, 9 e 11 avos nas col6nias de Macau
e Timor.
Art. 7.0 As estampilhas da taxa de
guerra serao as do imposto . do selo
actualmente em vigor nas col6mas, tendo,
por~m, em sobrecargas a legenda "Taxa
de Guerra», impressa na Casa da Moe.da.
§ Ilnico. As sobrecargas serao tmpressas com tintas das cores preta, larania e encarnada, respectivamente, nas
estampilhas de $01, $04 ~ $05 e . das
taxas equiValentes nas col6mas do Oriente.
Art: 10.0 A ~piic~fa~ ~brigat6ri~ das
estampilhas da "Taxa 'de Guerra» electuar-se-a em cada uma das co16nias indicadas no art. 1.0 desde a data que for

Po,

J. MOREIRA BAPTISTA

,

designada em portaria do go verno local,
publicada no respectivo Boletim O/icial.
Em' s~g~id~, ~o ' B~le~i~ Ofi~ial' da' Provincia de Timor n.O 26, de 28 de Junho
de 1919, foi pubJicada a seguintc portaria:
Portaria n.O 207
Tendo 1a sido recebidas na Direcfao de
Fa:zenda desta provincia, enviadas pela
Casa da Moedp, as estampilhas da .Taxa
de Guerra. de 2, 9 e 11 avos, criada por
decreto n.D 3458, de 13 de Oullibro de
1917, a que esta suieita a correspondencia
postal e telegra/ica e bern asstm 0 papel
selado.
Hei por convel/iellte, nos termos. do
Art. 10.0 do citado decreto, determmar
que seia obrigat6ria a aplicafao das estampilhas da .Taxa de Guerra» a que se
re/ere 0 'tnesmo decreto, desde 0 dia 1 do
pr6Ximo mes de lulho em diante.
As autoridades e mais pessoas a quem
o conhecimento e execufao desta competil', assim 0 tell ham entendido e cumpram.
Palacio do Governo em Dili, 26 de
lunho de 1919.
a Encarregado do Governo - Manuel
Jose de Meneses Fernandes Costa.

PORTUGAL-ULTRAMAR
REMESSAS A. ESCOLHA
com selos novos e usados

-
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Por esta portaria se verifica que os
selos que realmertte entraram em circula~iio na provincia de Timor, em 1 de JuIho de 1919, sao os selos fiscais com a
sobrecarga .Taxa de Guerra», mencionadas
em Macau, como Imposto Postal, sob os
.n.'" 1 c 2, respectivamente, de 2 e 11 avos,
e mais 0 de 9 avos, emitido para uso
fiscal. Estes t~m indicado no catalogo a
data da entrada em circula~iio em 11 de
Agosto de 1919, 0 que tambem, na parte
que diz !espeit~ a Timor, _nao es!a ce~to .
E se nao, veJamos se_ nao sera aSSlm,
pois os que deveriam ter entrado em circula~ao em Agosto, sao os selos tipo .Ceres» de 1/2 avo com' a sobrecarga .2 avosTaxa de Guerra», e igualmente 0 de 9 avos,
emitido para uso fiscal, e que foram emitidos de acordo com a seguinte portaria:

Portaria n.O 233
Achando-se esgotadas as estampilhas
da .Taxa de Guerra. e tornando~se urgente salvaguardar os interesses do Estado;
Hei POI' conveniente, usando da autori:zafao concedida por S. Ex.a 0 Ministro

das Co16niaS em telegrama de 9 do
corrente, determinar 0 seguinte:
1.0 - Que a falta de estampilhas da
.Taxa de Guerra. de 2 e 9 avos seia suprida pela aposifao de sobretaxa em
8000 selos postais de 1/2 avo para cada
uma das re/eridas taxas.
2.0 - Que as re/eridas sobretaxas sejam
feitas no [mprensa Nacionol da provincia,
observando-se 0 seguinte:
a) Nos selas postais ser4 tra~ POI'
trafOs a tinta preta bem vislvel 0 antigo
valor do selo e aposto 0 novo valor a
tinta encarnada.
I
b) as selos sobretaxados conteriio a
legenda "Taxa de Guerra, P. P. n.O

., .

1919•.

Palacio do Governo em DiU, 25 tie
Iulho de 1919.
a Encarregado do Governo - Manuel
Jose de Meneses Fernandes Costa.

Esc1arecida a troca de datas da entrada
em circulayao das duas emissOes, vamos
agora ver 0 que se passou com a 2.- emissao de selos de .Taxa de Guerra».

-

jornal
Calxa Po.tal N.· 7022

a colecCao

LUANDA
ANGOLA

FJLATELIA
NUMISMATICA
FILUMENISMO, etc.

Em pagamento, aoeito 8el08 em
quantldade
Pedlr tabela de valorlzaoao e oondlooe8 de troca

Urn novo jornal mensa! (16 paginas) a sair brevemente

Sancho O,orio

ASBinatura aDual - 60500

Apartado

13 I2
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Diz a portaria n.O 233, na aUnea a), que
o antigo valor do selo «sed. tras:ado por
tras:os a tinta preta bern visivel>, e «aposto
o novo valor a tinta encarnada•.
Ora nada disto se fez; nos selos de
2 avos 0 valor antigo nao foi tras:ado.
o novo valor, 2 avos, foi impressa em
cima do antigo valor, 1/2 ava, tudo a
tinta encarnada. Nos selos de 9 avos, ja
o antigo valor foi tras:ado com dais tras:os,
e 0 novo valor, '9 avos, foi impressa a
tinta preta.
As sobrecargas sao assim:

r"

selo ? A sobrecarga tern de altura 24 1/4 mm.
e 0 desenho do selo 25 mm. Se assim e,
e se a tiragem foi razoivel poder-se-Ii
considerar 0 se!o como «nao emitido. ?
Teria havido alguma ordem para substituir a sobrecarga? Em caso afirmativo,
tratar-se-ia de duas emissoes distintas. Nao
consegui descobrir nada a este respeito.
Hi ainda outra hip6tese. Po de ser experi~ncia da sobrecarga, e neste caso entraria na categoria de censaio •.
Nao me foi passive! averiguar mais, e
gostaria de saber a opiniao de algum co·
!eccionador que tenha estudado este selo.

"~""'2, AVOS

11,5 mm

TAXA.

L........... ou:u

r-......... Avo7
t ....... --- G~
~

19 1/" rnm

'.tAXA.

Tambem a alinea b) diz que as selos
cconterao a legenda Taxa de Guerra, P. ·P.
0 .0 ...... 1919..
Ora tal nao acontece nos
selos que os catruogos mencionam. No entanto, existem selos que estao de acordo
com 0 estabelecido na Portaria n.O 233.
Como no principio deste artigo digo, hli
tempos obtive urn selo cuja sobrecarga e
diferente dos selos catalogados, e esta quase
de acordo com a Portaria n.O 233. A sobrecarga e como segue:

e

Agora, pergunto, que selo
este?
Se
esta e a sobrecarga orden ada pela Portaria 0. 0 233, por que nao foi impressa em
todos os selos? Poi abandonada por ser
muito grande e encher demasiadamente 0
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Por

UNS & OUTROS

SfXlflLIPO
Organizada pelo Nucleo de Filatelia da
SecCiio Cultural do Centiro de Actividades
Circum-Escolares do Liceu Normal de D. Manuel II, de colaboraciio com 0 respectivo Centro de Actividades da SecCiio de Matosinhos,
foi inaugurada em 21 de Abril, numa das
salas daquele estabelecimento de ensino, a
n ExposiCao Filatelica Licea! do Porto.
Entre outras entidades, estiveram presentes
it cerim6nia os Srs. Drs. Ant6nio Almeida
Costa, Manuel Gouveia Casais, Ant6nio Ruivo,
respectivamente, reitor e vice-reitor do refe·
rido liceu; Dr. Vasco Rodrigues, reitor do
Lioeu Nacional de Garcia de Orta; Coronel Guedes de Magalhiies, Dr. Chaves e Cas·
'tro, Dr. Augusto Lopes, delegado distrital
da M. P.; consules da Belgica e da Suica,
profess ores e muitos alunos, etc.
o certame, em que estavam represent ados
muitos coleccionadores, esteve patente ao
publico ate ao dia 26.
De realcar 0 magnifico trabalho levado a
efeito pelos elementos da comissao executi\'a
de que e presidente 0 jovem aluno do 6. 0 ano
de Ci~ncias, de 15 anos, Carlos Jose Vitor
Mota, e de que fazem parte Jose Manuel Fi·
gueiredo, Ant6nio Carlos Taveira, Alvaro Da·
niel Braga, Ant6nio Augusto Rei, Alfredo
Ireneu Vitor Mota, Augusto Castilho, Luis
Filipe Gomes e Fernando Jose dos Anjos Fer·
reira, os quais foram orientados pelo Dr. Ma·
nuel Barbedo.
Na classe de honra, figuravam partes das
coleccOes Austriacas de Paulo de Oliveira SA
Machado, Drs. Pereira Leite e Jorge de Mela
Santos Vieira.

Jose Gonzalez Garcia

,

Ja aqui escrevemos, ha meses, que 0 eml·
nente fllatellsta Jose Gonzalez Garcia, nosso
consoelo benemerlto e queridrssimo Amigo,
foi condecorado pelo Senhor Presldente da
Republica, Almlrante Americo Tomaz.
Acrescentamos agora que a condecora!;iio
concedida fol a comenda da Ordem do In·
fante D. Henrique, e que esta Ihe sera entregue, solenemente, pelo Sr. Eng. o Rui Sanches, i1ustre Ministro das Obras Publlcas e
das Comunica!;oes, no proximo dia 30 de
Junho, durante a inaugura!;iio oficial das novas e magnfficas Instala!;oes do grande Clube
FilateIico de Portugal, na Av. de Almirante
Reis, 70, 5. 0 (com elevador).
Have'ra outros actos solenes e altamenle
signlficativos, que em detalhe notlclaremos
no proximo numero desta revista, em especial dedicado ao acontecimento.

Paulo Rui Barata
Inicia-se neste numero a colabora{;iio do
nosso querido consocio e amigo Paulo Barata,
que se apresenta com um artigo do genero
daqueles de que todos nos carecemos, desejamos e procuramos.
Jovem de 17 anos, jd niio e um simples
principiante, mas um autentico e entusillsta
estudioso no campo da filatelia nacional. pois
foi medalhado diversas vezes, entre elas as
duas ultimas Nacionais, com Bronze Prateado
em 69, e Prata em 70, tendo ainda ganho uma
medalha de Prata com felicita{;oes pelo estudl),
na recente Exposi{;iio Distrital Juvenil, crrganizada pelo Clube Filatelico de Portugal.

Saudando-o par tal, e expressando os na&sos parabens aos nossos prezados leitore8,
formulamos votos muitos sinceros pela assiduidade , nestas colunas da colabora,iio de
Paulo Rui Barata.

Juiz Dr. Morais Sarmento
Esteve em Lisboa, e tlvemos 0 grato prazer da sua visita e do seu abra!;o amigo, 0
Dr. Frederico de Morais Sarmento, ilustr.
juiz do Tribunal de Trabalho no Porto, e dlstinto filateIista c"ssico e tematico.
Enquanto, anteriormente, exerceu 0 mesmo
cargo no Funchal, 0 Dr. Morais Sarmento fol
presidente da D1rec!;iio do Clube Filatelico
da Madeira, cargo que desempenhou com
grande brilhantismo e notavel Axito, designadamente com a reaIiza!;iio de grandes exposi!;oes filateIicas, a ultima das quais fol •
.11 Lubrapexl), que, por todos os motivo-.
deixou profundas saudades, nao sendo de es-
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r"
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Tambem a alinea b) diz que as selos
cconterao a legenda Taxa de Guerra, P. ·P.
0 .0 ...... 1919..
Ora tal nao acontece nos
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e

Agora, pergunto, que selo
este?
Se
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Por

UNS & OUTROS

SfXlflLIPO
Organizada pelo Nucleo de Filatelia da
SecCiio Cultural do Centiro de Actividades
Circum-Escolares do Liceu Normal de D. Manuel II, de colaboraciio com 0 respectivo Centro de Actividades da SecCiio de Matosinhos,
foi inaugurada em 21 de Abril, numa das
salas daquele estabelecimento de ensino, a
n ExposiCao Filatelica Licea! do Porto.
Entre outras entidades, estiveram presentes
it cerim6nia os Srs. Drs. Ant6nio Almeida
Costa, Manuel Gouveia Casais, Ant6nio Ruivo,
respectivamente, reitor e vice-reitor do refe·
rido liceu; Dr. Vasco Rodrigues, reitor do
Lioeu Nacional de Garcia de Orta; Coronel Guedes de Magalhiies, Dr. Chaves e Cas·
'tro, Dr. Augusto Lopes, delegado distrital
da M. P.; consules da Belgica e da Suica,
profess ores e muitos alunos, etc.
o certame, em que estavam represent ados
muitos coleccionadores, esteve patente ao
publico ate ao dia 26.
De realcar 0 magnifico trabalho levado a
efeito pelos elementos da comissao executi\'a
de que e presidente 0 jovem aluno do 6. 0 ano
de Ci~ncias, de 15 anos, Carlos Jose Vitor
Mota, e de que fazem parte Jose Manuel Fi·
gueiredo, Ant6nio Carlos Taveira, Alvaro Da·
niel Braga, Ant6nio Augusto Rei, Alfredo
Ireneu Vitor Mota, Augusto Castilho, Luis
Filipe Gomes e Fernando Jose dos Anjos Fer·
reira, os quais foram orientados pelo Dr. Ma·
nuel Barbedo.
Na classe de honra, figuravam partes das
coleccOes Austriacas de Paulo de Oliveira SA
Machado, Drs. Pereira Leite e Jorge de Mela
Santos Vieira.

Jose Gonzalez Garcia

,

Ja aqui escrevemos, ha meses, que 0 eml·
nente fllatellsta Jose Gonzalez Garcia, nosso
consoelo benemerlto e queridrssimo Amigo,
foi condecorado pelo Senhor Presldente da
Republica, Almlrante Americo Tomaz.
Acrescentamos agora que a condecora!;iio
concedida fol a comenda da Ordem do In·
fante D. Henrique, e que esta Ihe sera entregue, solenemente, pelo Sr. Eng. o Rui Sanches, i1ustre Ministro das Obras Publlcas e
das Comunica!;oes, no proximo dia 30 de
Junho, durante a inaugura!;iio oficial das novas e magnfficas Instala!;oes do grande Clube
FilateIico de Portugal, na Av. de Almirante
Reis, 70, 5. 0 (com elevador).
Have'ra outros actos solenes e altamenle
signlficativos, que em detalhe notlclaremos
no proximo numero desta revista, em especial dedicado ao acontecimento.

Paulo Rui Barata
Inicia-se neste numero a colabora{;iio do
nosso querido consocio e amigo Paulo Barata,
que se apresenta com um artigo do genero
daqueles de que todos nos carecemos, desejamos e procuramos.
Jovem de 17 anos, jd niio e um simples
principiante, mas um autentico e entusillsta
estudioso no campo da filatelia nacional. pois
foi medalhado diversas vezes, entre elas as
duas ultimas Nacionais, com Bronze Prateado
em 69, e Prata em 70, tendo ainda ganho uma
medalha de Prata com felicita{;oes pelo estudl),
na recente Exposi{;iio Distrital Juvenil, crrganizada pelo Clube Filatelico de Portugal.

Saudando-o par tal, e expressando os na&sos parabens aos nossos prezados leitore8,
formulamos votos muitos sinceros pela assiduidade , nestas colunas da colabora,iio de
Paulo Rui Barata.

Juiz Dr. Morais Sarmento
Esteve em Lisboa, e tlvemos 0 grato prazer da sua visita e do seu abra!;o amigo, 0
Dr. Frederico de Morais Sarmento, ilustr.
juiz do Tribunal de Trabalho no Porto, e dlstinto filateIista c"ssico e tematico.
Enquanto, anteriormente, exerceu 0 mesmo
cargo no Funchal, 0 Dr. Morais Sarmento fol
presidente da D1rec!;iio do Clube Filatelico
da Madeira, cargo que desempenhou com
grande brilhantismo e notavel Axito, designadamente com a reaIiza!;iio de grandes exposi!;oes filateIicas, a ultima das quais fol •
.11 Lubrapexl), que, por todos os motivo-.
deixou profundas saudades, nao sendo de es-
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q uater a serie de lelol, extraordlnillriamente
bela, dedlcada ill Madeira, j6 completamente
esgotada.
Ao seu abra~o, aqul correlpondemol com
outro abra~o, igualmente multo amigo.

Alves Pinheiro
o

grande ;ornalista brasileiTo Alves Pi1lheiro, um dos brasileiros mais amigos de
portugal, redactor de 0 Globo, e autor da
aecr;ao Portugal de Hoje, recebeu, em cerimtSnia efectuada no auditOrio da Associar;ao
Brasileira de Imprensa, as insignias de «Merito Jornalist~, que, a ele e ao jornalista
Pizarro Loureiro, redactor-chefe de A Voz
de Portugal, foram coocedidas pela Ordem
dos Velhos Jornalistas.
A Alves Pinheiro, velho e querido Amigo,
as 1IOSSas mais 'Vivas felicitar;lies, com profunda gratidao poT tudo quanto tem feito
par Portugal e pelo 11OSS0 mtramar.

cO Filatelista», de Eladio de
Santos
Com a periocidade costumada, recebemos
mais urn numero de 0 Filatelista, 6rgao de

BOLETIM DO CLUBE FILATJ!:LICO DE PORTUGAL

propaganda do Escrit6rio Filatelico de Eladio
de Santos" E 0 n.O 264, referente a Novembro/Dezembro de 1970. Ano XXXI. Tiragem
de 4 000 exemplares. E merece que lhe acrescentemos aqui: R. Bernardo Lima, n.O 27,
Lisboa. E tambem acrescentamos: Sempre
igual a si mesmo, isto e, sempre cada vez
meIhor, como verificamos e como the desejamos, par muitos anos e bons!

Eis urn nome a fixar: Joao Moreira Baptista. E um novo colahorador, que hoje faz
a sua estreia na nossa. revista, e cuja ass!duidade' muito apreciamos. Porque, alm de
ser coleccionador muito distlnto, e urn estudioso, proficiente e profundo, como bem prova
pelo seu artigo de aparfulcia simples, mas
abordando, singeIamente, e certo, urn assunto
digno do maior interesse.
Por isto, e porque Joao Moreira Baptista
levou a sua gentileza ao ponto de nos levar
o seu artigo a nossa· casa', aqui 1he deixamos,
tambem,apertado abra~.

FUNDADA EM 1940
pre~os

Material filatellco HAWID, LEUCHTTURM e SAFE
7.000

series diftrmtes de t(Jdo

0

Mundo

Series completas novas de Portugal e Ultramar
Ruo do Proto, IB4-2."-Esq.

Te/efone 32 35 08

Lisboa-2

o processo «Lubrapex 70»
(Cdndu.siio)

E evidentemente que urn intento desta envergadura s6 podera ser levado a cabo com
a indispensaveI e generosa ajuda material
da Administracao-Geral da Empresa de CorLisboa, 31-1()'970
reios e TelecomunicacOes de Portugal- CTT.
Ex.mo Senhor
Nesta conformidade, expomosa V. Ex.a 0
Engenheiro Manuel G. Grac a
nosso projecto, solicitando se digne informarnustre Director dos Servi~s
-nos se sera possivel ·a concessao do subsldio
Industriais dos CTT
necessario para lev.ar a efeito em Lisboa, em
1972, a 4.a LUBRAPEX. Estamos convenciLisboa
Assunto: Prevlsiio da concessiio de subsfdio dos que sim, dadas a ·releviincia desta Expopara efectiva~iio em Lisboa da uLUBRA- sicao e a forma sempre pronta como os GTT
PEX-72 .. , sob organiza~iio da F. P. F. r e da tern atendido as nossas solicitacOes.
Esta Direccao, como Comissao Org·anizaemissiio de uma serie comemorativa do
dora, inicia desde ja os trabaIhos preparamesmo acontecimento
t6rios - atendendo a que 0 periodo de dois
Ex.mo Senhor Director,
anos nao e demais para organizar com desComo e do conhecimento de V. Ex.a, a velo, urn tal evento - e, no oaso de poder
Exposic ao Filatelica Luso-Brasileira, LUB~ contar, em principio, com auxilio dessa EmPEX, representa urn a~ cultural, uma ~l presa, estara habilitada a apresentar a
ciativa util para estreltamento das relacoes V. Ex.n um orcamento concreto logo em Feluso-brasileiras. Um laco fraternal entre a vereiro de 1971.
LembT>amos que, em virtude da existfulcia
Filatelia das duas patrias de lingua comum.
A manifestacao teve lugar em 1966 n~ de 2000 quadros-obra prestimosa d;a,F. P. F.,
Rio de Janeiro, em 1968 no iFunchal - I!_qw com quanti a acordada pelos CTT pam 0
com magnAnimo apoio materiral dos CTT- efeito - a verba para quadros, sempre vultosa, ja nao tera de figurar no citado cMe em 1970 de novo no Rio de Janeiro.
Consciente das inconJtroversas vantagens culo de despesas.
Para completar este primeiro esquema,
dum intercambio filatelico entre portugueses
e brasileiros, a myel apropriado, e conhece- sugerimos e solici1Jamos tamMm desde agora
dora do acoNio tacito que existe para efecti- a inclusao no Plano de Emiss5es de 1972 de
vacao de uma LUBRAPEX, de dois em dols urna sene comemoramva do importante Cel"anos ,alternadamente em cada urn dos paises tame.
Agua:rdando com natural interesse as vosenvoividos, esta Direccao, em sua reuniao
semanal de ~ do corrente, como consta da sas prezadas noticias sobre tao importante
respectiva Acta, constituiu-se Comissao Orga- assunto, subscrevemo-nos com a mais elenizadora da 4.8 LUBRAPEX, a reaIizar em vada conside1"acao e estima.
Lisboa no decurso do ano de 1972. Resolucao
Assinado: Cap. F. Lemos da Silveira, Prede acordo com a ralinea c) do Art. 21.~ do
sidente.
nosso Estatuto.
Nesta data se da conhecimento dos nossos
designios it congenere Brasileira (Clube Fila- t-s--I--c;;;;;';-cie-;:;:- troco d~"'1
Rdssla, Po16nla, ~heco.lovilqnla
Ulico do Brasil), de quem se espera franca e
e Hdngrla, em sorle. completa. I
entusiastica cooperacao - que pretendemos se
I
nova. e u •• da ••
traduza em colabo1"acao efectiva em todos os
I
Combinar
primeiro.
I
trabaIhos - e it Direccao da F'ederaclio Internacional de 'F ilatelia (F'.1. P.) ulna vez que
A. SILVA
I
I
ambas as entidades empenhadas no empreenR. Polal. S. Bento, 89·4 •
LIS BOA - 2 I
dimento nela estao filiadas, representando
daB 19 horas em dlante ~
I Telel. 878819
Portugal e Brasil, respectivamente.

GUESA DE FILATELIA

Casa Filatelica l. ELL
Em stock mais dt

Federaolo Portuguesa de FUatelia

Oficia n.O 412/70 da FEDERACAO PORTU-

Jose Moreira Baptista

Novidades sempre aos melhores
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O/icio n.D 393/70/LS cia FEDERA9iiO POR-

TUGUESA DE FILATELIA

whoa, 31-1(}'970
Ex.mo Senhor Presidente da Direccao
do Clube Filatelico do Brasil
Rio de Janeiro - Brasil
Assunto: 4.a Exposit.Bo Filah!lica Luso-Brasileira "LUBRAPEX-72"

Ex.mo Senhar,
Os nossos cumprimentos.
Pe1a presente temos a honra de informal'
V. Ex.a que, plenamente consciente das incontroversas v:antagens dum intercAmbio filatelico entre portugueses e brasileiros, a nivel
apropriado, e conhecedora doacordo tacito
que existe para efectivacao de uma LOORAPEX, de dois em dois anos, alternadamente
em cada um dos paises envolvidos, resolveu
esba Direccao, em sua reuniao semanal de
T1 do corrente, como consta da respectiva
Acta, constituir a Comissao Organizadora cia
4." LUBRAPEX, a realizar em Lisboa, no decurso do ana de 1972.
o illegulamento das ExposicOes Filatelicas
Portuguesas:., em vigor desde 29-2-56, nao
refere especificadamente Exposicao Bi-Nacional - como e 0 caso desta. Mas determina
que a Comissao Organizadora de Exposicoes
Internacionais reaIizadas no Pais (Art. 2.°), e
de ExposiCOes Nacionais .(Art. 3.° e 20.°)
seja a Direccao da iFederacao Partuguesa de
Filatelia. Deduz-se fAcilmente que, numa Bi-Nacional- estadio intermedio entre as especificadas - 0 procedimento tera de ser iden·
tieo. Alias a aIinea c) do Art. 21.° do nosso
Estatuto e bern claro ao afirmar - «Compete
a Direccao promover e regulamentar ExposiC6es:.·
Resumindo : esba Direccao, como Comissao
Organizadara, inicia desde ja os trabalhos
preparatarios para a 4.a LOORAPEX - atendendo a que 0 periodo de dois anos nao e
demais pal"a por de pe um evento desta
envergaqura - certa de que contara com 0
indispensavel apoio material da Administracao-Geral da Empresa de Correios e Telecomunicacoesde Portugal - CTT - sempre
pronta a 'atender as nossas solicitacOes, e a
quem nos dirigimos nesta data.
Como e 6bvio, contamos com a franca e
entusiastica cooperacao da nossa congenere
(Clube Filatellco do Brasil), no prop6sito de
que, nao s6 a legislacao em vigor em Portugal, mas tambem a em vigor no Brasil, possam ser escrupulosamen1le aplicadas.

Cooperacao que pretendemos se traduza em
patrocinio efectivo e colahoracao em todos os
trabalhos (escolba de datas, elaboracao do
Regulamento Privativo do certame, nomeacao
do corpo de jurados b:r:asileiro, etc.).
Como ambas as entidades envolvidas no
empreendimento estao ·filiadas na Federacao
Internacional de Filatelia (F. I. P.) - onde
representam Portugal e Brasil - e como, naturaImente, alm das legislac6es nacionals ji
referidas, temos de ter em consideracao a
do organismo maximo da Filatelia, nesta data
se dlt igtiaImente conhecimento dos nossos designios it Direccao da F . I. P.
Agual'dando com natural interesse as vossas prezadas noticias sobre tao important&
assunto, subscrevemo-nos enviando os nossoa
respeitosos cumprimentos.
Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secrehlrio~
Cap. F. Lemos da Silveira, Presidente.
Oficio n.O 1262 do CLUBE FILATtLICO DC)
BRASIL

Rio de Janeiro. 29 de Dezembro de 1970
Sr.
Cap. Lemos da Silveira
M. D. Presidente da Federacao
Portuguesa de Filatelia

n.mo

Lisbaa - Portugal

Em sessao da Directoria do Clube Filat&lico do Brasil realizada em 22 do corrente fot
tomada ciencia do oficio 393/70/LS dessa Federacao, s6 chegado a nossas maos em 19 de
Novembro p. p.
Estamos plena mente cientes dos seus dizeres e justificamosa demora na resposta pela
ausencia de alguns de nossos Directores, inclusive 0 Presidente, que encontravam-se fora
do Brasil, participando da «Exfilca 71b realizada em Caracas, Venezuela.

-
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Fazendo votos de urn .ano novo repleto de
proveitosas reaIizac6es para a Federacao Portuguesa de Filatelia, aproveitamos 0 ensejo
para apresentar nossas
Cordiais Sauda~oes .
Assinado: Dr. Carlos Nery da Costa, Secretario; Gen. Mirabeau Pontes, Presidente.
Olicia n.D 607 do CLUBE FILATELICO DO
BRASIL

Rio de Janeiro, 2 de Junho de 1970
Sr.
Cap. F. Lemos da Silveira
Presidente da F. P. de Filatelia

n.mo

Lisboa - Portugal

",Temos 0 grato prazer de comunicar-vos
que a Comissao Executiva da «Lubrapex-70»,
considerandoa posiCiio que V. S. ocupa na
filatelia portuguesa, e os relevantes servicos
que, pessoalrnente, vern the prestando, indic:lU
o vosso nome para Membro do Corpo de Jurados dessa ,ExposiCao.
Outrossim informamos que os outros convidados foram: os Srs. Eng.o Manuel Marques
Gomes, Cel. Alexandre Guedes Magalh1i.es e
Dr. A J. de Vasconcelos Carvalho.
Confiando em que V. S. aceitara a indica~o solicitarnos enviar-nos, com a brevidade
passivel dais retratos.
Aproveitarnos a oportunidade para reiterar
nossos protestos de elevada estima e distinta
consideracao».
Assinado : Dr. Carlos Nery cia Costa, Secretltrio-Geral : Gen. Mirabeau Pontes , Presidente.
Carta particular do Ex.ma Sr. Cap. F . Lemos
da Silveira

Lishoa, 17 de Julho de 1970
Ex.mo Senhor
Presidente da Comissao Executiva
da LOORAPEX-70
Caixa postal 195
Rio de Janeiro - Brasil

Ref.a - alicia n .D 607, de 2/61970.
Ex.mo Senhor,
Com os meus agradecimentos pe10 amavel
convite formulado no oficio em referencia,
eumpre-me comunicar a V. Ex.a nao me ser

passivel fazer parte do Corpo de Jurados da
LUBRAPEX-70.
Aproveito 0 ensejo para enviar a V. Ex.·
as melhores saudac6es filatelicas.
Assinado: Cap. F . Lemos cia Silveira.
Oficio n.O S/FJl4 do CLUBE FILATELICO DO
BRASIL

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 1970
n.mo Sr.
Cap. F . Lemos da Silveira
M. D. Plresidente da Federacao
Portuguesa de Filatelia
Lisboa - Portugal

«Em mao vossa estimada carta de 17 de
Julho p. p., em que nos comunica deciinar
do convite para compor 0 corpo de Jurados
da Lubrapex-70.
Lastimando nao peder contar corn a sua
presenca, valemo-nos dill oportunidade para
reiterar-vos nossos protestos de consideracao
e apreCO:t·

-

Assinado: Dr. Carlos Nery cia Costa, Secretmo Geral.
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O/icio n.D 393/70/LS cia FEDERA9iiO POR-

TUGUESA DE FILATELIA

whoa, 31-1(}'970
Ex.mo Senhor Presidente da Direccao
do Clube Filatelico do Brasil
Rio de Janeiro - Brasil
Assunto: 4.a Exposit.Bo Filah!lica Luso-Brasileira "LUBRAPEX-72"

Ex.mo Senhar,
Os nossos cumprimentos.
Pe1a presente temos a honra de informal'
V. Ex.a que, plenamente consciente das incontroversas v:antagens dum intercAmbio filatelico entre portugueses e brasileiros, a nivel
apropriado, e conhecedora doacordo tacito
que existe para efectivacao de uma LOORAPEX, de dois em dois anos, alternadamente
em cada um dos paises envolvidos, resolveu
esba Direccao, em sua reuniao semanal de
T1 do corrente, como consta da respectiva
Acta, constituir a Comissao Organizadora cia
4." LUBRAPEX, a realizar em Lisboa, no decurso do ana de 1972.
o illegulamento das ExposicOes Filatelicas
Portuguesas:., em vigor desde 29-2-56, nao
refere especificadamente Exposicao Bi-Nacional - como e 0 caso desta. Mas determina
que a Comissao Organizadora de Exposicoes
Internacionais reaIizadas no Pais (Art. 2.°), e
de ExposiCOes Nacionais .(Art. 3.° e 20.°)
seja a Direccao da iFederacao Partuguesa de
Filatelia. Deduz-se fAcilmente que, numa Bi-Nacional- estadio intermedio entre as especificadas - 0 procedimento tera de ser iden·
tieo. Alias a aIinea c) do Art. 21.° do nosso
Estatuto e bern claro ao afirmar - «Compete
a Direccao promover e regulamentar ExposiC6es:.·
Resumindo : esba Direccao, como Comissao
Organizadara, inicia desde ja os trabalhos
preparatarios para a 4.a LOORAPEX - atendendo a que 0 periodo de dois anos nao e
demais pal"a por de pe um evento desta
envergaqura - certa de que contara com 0
indispensavel apoio material da Administracao-Geral da Empresa de Correios e Telecomunicacoesde Portugal - CTT - sempre
pronta a 'atender as nossas solicitacOes, e a
quem nos dirigimos nesta data.
Como e 6bvio, contamos com a franca e
entusiastica cooperacao da nossa congenere
(Clube Filatellco do Brasil), no prop6sito de
que, nao s6 a legislacao em vigor em Portugal, mas tambem a em vigor no Brasil, possam ser escrupulosamen1le aplicadas.

Cooperacao que pretendemos se traduza em
patrocinio efectivo e colahoracao em todos os
trabalhos (escolba de datas, elaboracao do
Regulamento Privativo do certame, nomeacao
do corpo de jurados b:r:asileiro, etc.).
Como ambas as entidades envolvidas no
empreendimento estao ·filiadas na Federacao
Internacional de Filatelia (F. I. P.) - onde
representam Portugal e Brasil - e como, naturaImente, alm das legislac6es nacionals ji
referidas, temos de ter em consideracao a
do organismo maximo da Filatelia, nesta data
se dlt igtiaImente conhecimento dos nossos designios it Direccao da F . I. P.
Agual'dando com natural interesse as vossas prezadas noticias sobre tao important&
assunto, subscrevemo-nos enviando os nossoa
respeitosos cumprimentos.
Assinado: Dr. A. Silva Gama, Secrehlrio~
Cap. F. Lemos da Silveira, Presidente.
Oficio n.O 1262 do CLUBE FILATtLICO DC)
BRASIL

Rio de Janeiro. 29 de Dezembro de 1970
Sr.
Cap. Lemos da Silveira
M. D. Presidente da Federacao
Portuguesa de Filatelia

n.mo

Lisbaa - Portugal

Em sessao da Directoria do Clube Filat&lico do Brasil realizada em 22 do corrente fot
tomada ciencia do oficio 393/70/LS dessa Federacao, s6 chegado a nossas maos em 19 de
Novembro p. p.
Estamos plena mente cientes dos seus dizeres e justificamosa demora na resposta pela
ausencia de alguns de nossos Directores, inclusive 0 Presidente, que encontravam-se fora
do Brasil, participando da «Exfilca 71b realizada em Caracas, Venezuela.
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Fazendo votos de urn .ano novo repleto de
proveitosas reaIizac6es para a Federacao Portuguesa de Filatelia, aproveitamos 0 ensejo
para apresentar nossas
Cordiais Sauda~oes .
Assinado: Dr. Carlos Nery da Costa, Secretario; Gen. Mirabeau Pontes, Presidente.
Olicia n.D 607 do CLUBE FILATELICO DO
BRASIL

Rio de Janeiro, 2 de Junho de 1970
Sr.
Cap. F. Lemos da Silveira
Presidente da F. P. de Filatelia

n.mo

Lisboa - Portugal

",Temos 0 grato prazer de comunicar-vos
que a Comissao Executiva da «Lubrapex-70»,
considerandoa posiCiio que V. S. ocupa na
filatelia portuguesa, e os relevantes servicos
que, pessoalrnente, vern the prestando, indic:lU
o vosso nome para Membro do Corpo de Jurados dessa ,ExposiCao.
Outrossim informamos que os outros convidados foram: os Srs. Eng.o Manuel Marques
Gomes, Cel. Alexandre Guedes Magalh1i.es e
Dr. A J. de Vasconcelos Carvalho.
Confiando em que V. S. aceitara a indica~o solicitarnos enviar-nos, com a brevidade
passivel dais retratos.
Aproveitarnos a oportunidade para reiterar
nossos protestos de elevada estima e distinta
consideracao».
Assinado : Dr. Carlos Nery cia Costa, Secretltrio-Geral : Gen. Mirabeau Pontes , Presidente.
Carta particular do Ex.ma Sr. Cap. F . Lemos
da Silveira

Lishoa, 17 de Julho de 1970
Ex.mo Senhor
Presidente da Comissao Executiva
da LOORAPEX-70
Caixa postal 195
Rio de Janeiro - Brasil

Ref.a - alicia n .D 607, de 2/61970.
Ex.mo Senhor,
Com os meus agradecimentos pe10 amavel
convite formulado no oficio em referencia,
eumpre-me comunicar a V. Ex.a nao me ser

passivel fazer parte do Corpo de Jurados da
LUBRAPEX-70.
Aproveito 0 ensejo para enviar a V. Ex.·
as melhores saudac6es filatelicas.
Assinado: Cap. F . Lemos cia Silveira.
Oficio n.O S/FJl4 do CLUBE FILATELICO DO
BRASIL

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 1970
n.mo Sr.
Cap. F . Lemos da Silveira
M. D. Plresidente da Federacao
Portuguesa de Filatelia
Lisboa - Portugal

«Em mao vossa estimada carta de 17 de
Julho p. p., em que nos comunica deciinar
do convite para compor 0 corpo de Jurados
da Lubrapex-70.
Lastimando nao peder contar corn a sua
presenca, valemo-nos dill oportunidade para
reiterar-vos nossos protestos de consideracao
e apreCO:t·
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Assinado: Dr. Carlos Nery cia Costa, Secretmo Geral.
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0

Sr. Engenheiro Manuel Marques Gomes,
recebemos do Federo~lJo Portugueso de filotelio, com
o pedido de publico~CJo, 0 tomunicodo seguinte:

Llsboa, 10-3-71
143/71/AF
Ex.·o Senhor Presidente da Direc~iio do
CFP. 'e Director do Boletim do Clube
Filatelico de Portugal
Apartado 2869
LISBOA
Ex.'"o Senhor:
Sob 0 titulo cA Lubrapex-70 - Divisao
tematicalt inseriu 0 Boletim que V. Ex.a
dirige e que, como publicar;ao do Clube
Filatelico de Portugal, agremia~ao tederada, e 6rgao ojiciat da Federar;ao (Artigo 35.0 do Estatuto), um artigo do Sr.
Eng.o Agron. M. R. Marques G 0 me s
(Nos. 232-233, pag. 27).
Nesse escrito, 0 artlculista, parece que
em nome da Cortesia, da Dignidade, da
Civilidade e doutras virtudes que apregoa, dirige aos Directores desta Federa~ao certo nlimero de insinua~oes ou afirma~oes mais ou menos tendenciosas. Fala
o articulista em catitude anti-patri6ticalt.
em cdecisao pessoab, em cabuso do pod£r»; e refere-se. muito vagamente, ao
autor ou autores de tais delitos, os qums
autores ou autor - afirma - toda a gente.
de ca e de la, sabe quem e ou quem
sao. A n6s nos parece que, ao usar de
semelhante linguagem - sem clareza, sem
limpidez, sem precisao -{) articulista comer;a justamente por nao usar, para consigo pr6prio, da conveniente e indispensavel Cortesia.

Sobre

0

Antes de escrever certas palavras OU
comentarios, melhor fora que 0 articulista prudentemente comer;asse p~r nao
expressar conceitos antes de averiguar a
razao real e profunda de palavras ou
atitudes do seu semelhante. Daquela sua
maneira apressada ou leve, 0 articulista
arrisca-se a causar, a pessoas ou institui~oes, prejuizos materiais ou, sobretudo.
prejuizos morais que, decerto, nAo estariam no desejo do seu espirito, actuando
de maneira reflectida e ponderada.
Assim, e p~r for~a do disposto na aUnea aJ do art. 21.0 do Estatuto, est a DirECr;ao chama a atenr;ifo do jederado Cluhe
FilattHico de. Portugal para a existoocia.
·nos seus quadros, dum s6cio cujos acta.
sao contrarios aos objectiuos desta Federar;ao ; e tern a certeza de que 0 prestigioso Clube Filatelico de Portugal, de cuja
Direcr;ao V. Ex.a e ilustre Presidente, tomara todas as providencias para que tais
actos se nao possam repetir.
Agradecendo 0 obsequio da publicar;llo
deste oficio para conhecimento dos s6cios
do Clube Filatelico de Portugal e leitores
do seu Boletim, aproveitamos 0 ensejo
para apresentar a V. Ex.a os nossos cumprimentos.
Pela Direcr;ao,
Cap. F. Lemos da Silt;eira.
(Presidente)
Dr. A. Silva Gama.
(Secretario)

Sr. Cor. Alexandre Guedes de Magalhaes,
recebemos do
o pedido de

Federo~oo Portugueso de Filotelio, com
publico~tJo, 0 comunicodo seguinte:

Lisboa, 10-3-71
144/7l/AF
Ex.'"o Senhor Presidente da Direcr;ao
do CFPe Director do Boletim do Clube
Filatelico de Portugal
Apartado 2869
LISBOA
Ex.Dlo Senhor:
Com 0 titulo cLubrapex-70» publicou 0
Boletim que V. Ex.a dirige um artigo da

autoria do filatelista eminente Sr. Cor. Alexandre Guedes de Magalhaes (N.o· 232-233,
pags. 19-20).
Nele 0 ilustre articulista divide os filatelistas portugueses em dois grupes.
Coloca Dum primeiro grupo os cfilatellstas portugueses que sabem os que devem
a sua Patria», motivo porque «acorreram
a chamada particular que lhes fol feita»;
e implicitamente coloca em segundo grupo
aqueles filatelistas portugueses que nao
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conhecem 0 que devem· a sua Patria,
por lamentavel incompreensao do seu
dever de cexplorar em profundidade os
exit{)s anteriormente obtidoslt, como algumas linhas antes escrevera.
A prop6sito de tBis insinuar;oes de anti-patriotismo, contidos no artigo do Sr.
Cor. A. Guedes de Magalhaes, bern como
no arUgo do Sr. Eng.o Agr6n. Marques
Gomes, a que noutro local nos referimos,
julgamos oportuno recordar 0 seguinte:
Em 1955, muito antes, portanto, da feliz
iniciativa das Lubrapex, um dos autores
desta actual Direcr;ao publicou urn artigo
justamente a respeito de Filatelia Luso-Brasileira. 0 referido artigo terminava
assim: - «Com este sing'elo escrito me
associo a tao justa homenagem (ao Presidente Cafe Filho), estendendo a minha
saudar;ao entuslastica so glorioso Brasil,
que ja tive a fortuna de visitar, e saudando, de maneira muito especial, os
filatelistas brasileiros que em 1953 nos
honraram com a sua luzida e menwravel
embaixada a Exposir;ao Filatelica Internacional de Lisboa.lt - cEste artigo causou
tao projunda impressaOlt nos filatelistas
brasileiros, que logo foi transcrito, na
integra e em lugar de honra, pela importante revista BRASIL FILATI:LICO, 6rgllo oficial do prestigioso Clube Filatelieo do Brasil.
Esta Direcr;ao que, como todos os observadores imparciBis tl!m podido notar, nlio
se empenha em CINDm e, bern ao contrario, prossegue na tarefa, por vezes
delicada, de UNm os filatelistas num ambiente de tolerancia, de conc6rdia e de
trabalho, nlio pode deixar de lamentar a
infeliz declarar;ao do vosso colaborador
- dectaracao que cumpre repudiar como
tooolmente destituida de bases serLas.
Esta Direcr;ao aproveita 0 ensejo para
corrigir outra inexactidlloO contida no

mesmo artigo do Sr. Cor. A. Guedes de
Magalhaes.
Assevera 0 articulista que na «Lubrapex-70lt foram - e pela primeira vez em
certames jilateLic08 - concedidas medalhas:
em vez de simples diplomas, aoOS pJ.rticipantes da classe cLiteraturalt.
Ora tal pratica e regulamentar, em
Exposir;oes Internacionais des de 1964.
o Boletim do Clube Filatelico de Portugal,
p~r exemplo, ja conquistou vanas dessas
medalhas, nomeadamente por intermedio
da sua rubrica tecnica e r.egular, "Pagina
de Aerofilatelia», facto que nAo deve ter
passado despercebido ao seu nustre Director. E em Portugal, !!la VII Exposi~lle
Filatelica Nacional (Coimbra, 30 iie Novembro a 9 de Dezembro 1969) - mamfestar;ao em que participou como expositor 0 Sr. Cor. Alexandre Guedes de Magalhaes - foram atribuidas medalhas na
Divisao G (Literatura Filatelica).
It deveras lamentavel que 0 Sr. Cor.
A. Guedes de Magalhaes, com as suaa
responsabilidades de filatelista eminente
e de conceituado publicista filatelico, se
tenha esquecido de factos tao recentes.
Agradecemos a V. Ex.a 0 obsequio da
publicar;llo deste oficio para conveniente
esclarecimento do s nlimeros os s6ci06
do Clube Filatelico de Portugal, e leitores
do seu Boletim, e aproveitamos a oportunidade para apresentar os nessos melhores cumprimentes.
Pela

Direc~llo,

Cap. F. Lemos do SUveira.

(presidente)
Dr. A. Silva Gama.
Secretano)

r~t~
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Sr. Engenheiro Manuel Marques Gomes,
recebemos do Federo~lJo Portugueso de filotelio, com
o pedido de publico~CJo, 0 tomunicodo seguinte:

Llsboa, 10-3-71
143/71/AF
Ex.·o Senhor Presidente da Direc~iio do
CFP. 'e Director do Boletim do Clube
Filatelico de Portugal
Apartado 2869
LISBOA
Ex.'"o Senhor:
Sob 0 titulo cA Lubrapex-70 - Divisao
tematicalt inseriu 0 Boletim que V. Ex.a
dirige e que, como publicar;ao do Clube
Filatelico de Portugal, agremia~ao tederada, e 6rgao ojiciat da Federar;ao (Artigo 35.0 do Estatuto), um artigo do Sr.
Eng.o Agron. M. R. Marques G 0 me s
(Nos. 232-233, pag. 27).
Nesse escrito, 0 artlculista, parece que
em nome da Cortesia, da Dignidade, da
Civilidade e doutras virtudes que apregoa, dirige aos Directores desta Federa~ao certo nlimero de insinua~oes ou afirma~oes mais ou menos tendenciosas. Fala
o articulista em catitude anti-patri6ticalt.
em cdecisao pessoab, em cabuso do pod£r»; e refere-se. muito vagamente, ao
autor ou autores de tais delitos, os qums
autores ou autor - afirma - toda a gente.
de ca e de la, sabe quem e ou quem
sao. A n6s nos parece que, ao usar de
semelhante linguagem - sem clareza, sem
limpidez, sem precisao -{) articulista comer;a justamente por nao usar, para consigo pr6prio, da conveniente e indispensavel Cortesia.

Sobre

0

Antes de escrever certas palavras OU
comentarios, melhor fora que 0 articulista prudentemente comer;asse p~r nao
expressar conceitos antes de averiguar a
razao real e profunda de palavras ou
atitudes do seu semelhante. Daquela sua
maneira apressada ou leve, 0 articulista
arrisca-se a causar, a pessoas ou institui~oes, prejuizos materiais ou, sobretudo.
prejuizos morais que, decerto, nAo estariam no desejo do seu espirito, actuando
de maneira reflectida e ponderada.
Assim, e p~r for~a do disposto na aUnea aJ do art. 21.0 do Estatuto, est a DirECr;ao chama a atenr;ifo do jederado Cluhe
FilattHico de. Portugal para a existoocia.
·nos seus quadros, dum s6cio cujos acta.
sao contrarios aos objectiuos desta Federar;ao ; e tern a certeza de que 0 prestigioso Clube Filatelico de Portugal, de cuja
Direcr;ao V. Ex.a e ilustre Presidente, tomara todas as providencias para que tais
actos se nao possam repetir.
Agradecendo 0 obsequio da publicar;llo
deste oficio para conhecimento dos s6cios
do Clube Filatelico de Portugal e leitores
do seu Boletim, aproveitamos 0 ensejo
para apresentar a V. Ex.a os nossos cumprimentos.
Pela Direcr;ao,
Cap. F. Lemos da Silt;eira.
(Presidente)
Dr. A. Silva Gama.
(Secretario)

Sr. Cor. Alexandre Guedes de Magalhaes,
recebemos do
o pedido de

Federo~oo Portugueso de Filotelio, com
publico~tJo, 0 comunicodo seguinte:

Lisboa, 10-3-71
144/7l/AF
Ex.'"o Senhor Presidente da Direcr;ao
do CFPe Director do Boletim do Clube
Filatelico de Portugal
Apartado 2869
LISBOA
Ex.Dlo Senhor:
Com 0 titulo cLubrapex-70» publicou 0
Boletim que V. Ex.a dirige um artigo da

autoria do filatelista eminente Sr. Cor. Alexandre Guedes de Magalhaes (N.o· 232-233,
pags. 19-20).
Nele 0 ilustre articulista divide os filatelistas portugueses em dois grupes.
Coloca Dum primeiro grupo os cfilatellstas portugueses que sabem os que devem
a sua Patria», motivo porque «acorreram
a chamada particular que lhes fol feita»;
e implicitamente coloca em segundo grupo
aqueles filatelistas portugueses que nao
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conhecem 0 que devem· a sua Patria,
por lamentavel incompreensao do seu
dever de cexplorar em profundidade os
exit{)s anteriormente obtidoslt, como algumas linhas antes escrevera.
A prop6sito de tBis insinuar;oes de anti-patriotismo, contidos no artigo do Sr.
Cor. A. Guedes de Magalhaes, bern como
no arUgo do Sr. Eng.o Agr6n. Marques
Gomes, a que noutro local nos referimos,
julgamos oportuno recordar 0 seguinte:
Em 1955, muito antes, portanto, da feliz
iniciativa das Lubrapex, um dos autores
desta actual Direcr;ao publicou urn artigo
justamente a respeito de Filatelia Luso-Brasileira. 0 referido artigo terminava
assim: - «Com este sing'elo escrito me
associo a tao justa homenagem (ao Presidente Cafe Filho), estendendo a minha
saudar;ao entuslastica so glorioso Brasil,
que ja tive a fortuna de visitar, e saudando, de maneira muito especial, os
filatelistas brasileiros que em 1953 nos
honraram com a sua luzida e menwravel
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Direc~llo,

Cap. F. Lemos do SUveira.

(presidente)
Dr. A. Silva Gama.
Secretano)

r~t~

I

Se/os para co/aCtoes

I,-------,-----------~~:,~R~'f:' ':N~:
..
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PORTUGAL
Cerimbo d.

t. 0

die de circule~io

EUROPA-71- Lisboa; Servi~os Filatelicos,
Rua General Sinel de Cordes, 9-1. 0 3 de Maio de 1970. Carirnbos idE!nticos
em COimbra, Porto (Batalha) e Funchal.

Cerimbos domemor,e tivol

Dr. Joiio Roma Machado
Cardoso Salgado
Em principios de Abril, faleceu 0 Sr.
Dr. Joao Roma Machado Cardoso Salgado,
Presidente do Conselho da Administra!;ao
e Administrador-Delegado da Companhia
de Seguros Bonan!;a e Director da Cidla.
=---~------

o extinto, licenciado em Cit~nclas Econ6micas e Financeiras, era irrnao do Vice-Presidente do Clube Filatelico de Portugal, Sr. Coronel Francisco Cardoso Salgado.
Ao nosso dislinto e querido Colega e
Amigo, assim como a toda a sua Excelentissirna Familia, apresentamos as nossas
sinceras condolE!ncias.

-....-.....-_------_. . -------------==
Especialidade e selos classicos
de Portugal
1/

Salicite as nossas ofertas que

ti\rina, 147-1.0 •

remetemos gratuitamente

Fi lalelia

Eugenio
FUNOAOA

'I
I

EM

Llach, S. L.
1915

Av. del Generali88imo, 489
(BSPANHA)

Barcelona, 15

PRIMEIRO VOO TAP LISBOA-LAJES
Aeroporto de Lisboa, 7 de Abril de 1971.
PRIMEIRO VOO TAP LAJES-BOSTONEsta~Ao de Correio da Base Aerea da
llha Terceira, 7 de Abril de 1971.
PRIMEIRO VOO TAP LAJES-LISBOA Esta!;iio de Correio da Base Aerea da
llha Terceira, 8 de Abril de 1971.
I MOSTRA FILAn:LICA DO CLUBE DE
SANTO ANTONIO DOS CA VALEIROS Lisboa, 11 de Abril de 1971. Posto de
Correio na Pra~a D. Miguel I, n.O 1 c:v.
S. Ant6nio dos Cavaleiros.
EXPOSICAO FILAn:LICA - SEXFILIPO
- Porto, 21 de Abril de 1971. Posto de
Correio, no Liceu Nacional de D. Manuel n.
XV ANIVERSARIO DA FUNDACAO DA
CASA DA BEIRA ALTA - Porto, 26 de
Abril de 1971. Posto de Correio na
Cas a da Beira Alta - Rua de Santa Ca-

I

QUEIMA DAS FITAS DA UNIVERSIDADE
DO PORTO - Porto, 26 de Abril de 1971.
Posto de 'Correio na Faculdade de Letras. Largo da Escola Medica.
VISITA DO ROTARY CLUBE DHENDAYE
AO ROTARY CLUBE DA COVILHA CovllhA, 1 de Maio de 1971. Posto de
Correio no Nl1cleo Filatelico e Nwnismatico da Covilha. Pra~a do Municipio,' n.O 88-2.0 •

II

Note sobr. cerimbol comemoretivos

.1.

Os c. T. T. tl!m acompanhado 0 desenvolvimento recente da marcofilia, emiUndo os carimbos que sAo solicitados por

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

entidades variadas, e acompanhando essas
erniss5es de avis os individuais aos coleccionadores que para isso pediram a
sua inscri!;ao. Estes avisos, s ervi~o gratwto mas considerado 11tH pelos C. T. T.,
por racilitar aos coleccionadores a oportuna aposi!;ao dos carimbos durante curto
espa!;o de tempo i:lisponivel para tal, come!;8rarn 'por servir as escassas duas centenas de coleccionadores inscritos nos
Servi!;os Filatelicos. Em pouco tempo,
porem,estas inscri~5es atingiram a ordern das dezenas dt' milhnr, e os pedidos
de emissiio de carimbos aumentaram em
rapida progressao.
Resulta deste facto a dificuldade crescente encontrada pelos Servi!;os dos
C. T. T., de reproduzir, policopiar, dobrar, endere!;ar e expedir, em prazos que
se contarn por poucas horas uteis, dezenas
de milhar de avisos.
Nos cas os em que os carimbos sao pedidos com grande antecedE!ncia e em que,
portanto, as avis os podem ser expedidos
mais cedo, passamos a enviar mais do
que urn aviso na mesrna expedi~ao; com
surpresas tem-se verificado que os marcofilistas que se quei~avam de os avis os
chegarern tarde demsis, se queixavam
entAo que chegavam com demasiada antecedencia, 0 que os l!evava a esquecerem-se
das datas anunciadas.
o carimbo comemorativo destina-se fundarnentalmente a ass1nalar datas ou eventos que nao justificariam pela sua importancia ou opartunidade a emissao de
urn selo. E' com alguma apreensao que
os C. T. T. encaram 0 assedio de pedidos
de carimbos celebrando factos de projec~ao discutivel, mas tE!m seguido a politica, que julgam favoravel aos marcofilistas, de aceitar essa tendfulcia.
Perante a infla~ao de pedidos de carimbos a que estao submetidos, e dadas
as falhas que da1 advem, geradoras de
crfticas 'que, embora em certa medida
pertinentes, nao temos meios de evitar
sena'o pela recusa i:ie os satisfazer. Verno-nos na necessidade de, a contra-gosto;
cessar .aquele servi~o de aviso individual;
continuando no entanto a enviar para a
Irnprensa diarla e especializada; como

-
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PERMUTO e compro selos de Portugal,
todo 0 U1tram~, moedas e medalhas militares de Portugal"'':'' Apartado n.D 6, EIvas.

Llltl del Socl - MlgUederlist. - Members List - Llste de Membre.
ALTERAr;OES -

REINGRESSOS -

5642 - Luis Filipe dos Santos Leitao - Rua
de S. Domingos de Benfica, 8-2. 0 -Drt.o - Lisboa - (P) Po. Fr. In. T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 15. 90. 94.
5643 - Maria Helena Feliciano Belo de
Azevedo Lim a - Rua Saraiva de
Carvalho, 171-2.0 - Lisboa - (P) Po.
Es. Fr. T. 60.
5644 - Maria Margarida Gomes Ramos.
Rua Actor Vale, 16-1. 0-Drt. o - Lisboa-1- (P) Po. Fr. In. C. N. 60. 1. 2.
5645 - Jose Manuel Correia de Brito - Rua
da Miseric6rdia, 18 - Beja - (P) Po.
T. 60. 1. 2.
5646 - Ant6nio Paulo Baptista Coelho Dias
de Amaral - Rua Cidade Bolama,
lote 386-8.0 -Drt.o - Olivais Sul
Lisboa- (P) Po. Fr. In. C. N. U. 60.
1. 2. 94.
5653 - Maria de Lourdes Coelho BarreirO
Nunes - Rua Rodrigo da Fonseca,
74-r/c.-Esq.o - Lisboa.
. .
5652 - Prof. Dominique de Olivelra,..- Rua
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 21.
1.0 de Maio, 146-5.0-Drt.0 - Lishoa (M) Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60.
1. 2. 21.

NOVOS SOCIOS

Porto Alexandre - (P/M) Po. Es. Fr.
T. C. V. N. E. 60. 1. 2. 19. Tematicas
da Hist6ria de 1. Angola. Olimpiadas. 90. 94.

PORTUGAL

BBRASIL

5639 - Dr. Djalma Garcia' Campos, Ru,a
Juiz de Fora, n.O 1394 - Bela Honzonte - Minas Gerais - (MIA) Po. In.
T. C. V. N. 1. 15. Classicos de 1. 15.
em N. U.
5641 - Irmar Pinto Ferreira - Rua indio
Piralgibe
99 - Joao Pessoa - PB.
Po. Fr. 'In. Es. T. 60. 72. Postais,
Cedulas.
5647 - Hermes Isleb - C. P. 668 - Blumenau - S. C. (M) Po. AI. Es. In. T.
N. U. 50. 3. Tematicas de desportos
e aeronautica. 90.
ESPANHA

5649 - Santos Sanchez Garcia - Calle Division Azul, n.O 2 - Malaga - Es. Fr.
T. 60. 1. 2. 19. 24. Israel 90.
JUGOSLAVIA

5638 - Marijan N. Segedin. 41000 Zagreb,
Boskoviceva 24. In. T. 60. 64. 3.
90/71.

5650 - Jacinto Correia Rodrigue.;; GuerraRua Cerveira Pereira C. P. 45 Cubal
_ Angola - (M) Po. In. T. C. 60. 1.
2. Tematicas Fauna de 3.60 P para
64. U. avulso da Metr6pole e Angola 94 - Torrens.
5651 - Alexandrino da S i I v a Fernandes
Amem - Porto Alexandre, C. P. 13
a/c. Banco Comercial de Angola-

Par amavel deferencia da RadioteleVlsao
Portuguesa, passarao tambem a. s~r anunciados com regularidade no notiClario das
19 30 esperando-se tam bern em breve cornpl~t~ a cobertur<;,- in.fonnatiya, ~om informacao nos noticilirios radiof60lcOS.

Exchange Large Size Stamps 100 for 100.
Buy also.
Troco selos de grande formato 100 por
100. Tambem compro. Ed. Peterson - 1265
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90029

COMPRO. F. D. C., provas, ensaias,
relacionados com as temas cVeiculos
torizados», cGuerra» e cRefugiados».
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Dueita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

Compro quadras novas sl charneira numeros 828, 830, 837, 838', 855, 856 e 857
Indicar pre~o a Jaime
cat. S. Ferreira.
A. Ferreira - Rua de Mo~ambique, 17Beja.

Compro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. Novas e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Telef. 56994 - Santo ndefonso, 444 - Porto.

Desejo trocar Portugal e Ultramar. Dou
VRSS. Arkadio Norinski-C. P. 929-19006
Leninegrad. Russia.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
ou compro, pagando bem. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bem.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

5640 - Waclaw Drozdek Slowacki.e ge, 26
c. 6. Piotrkow - Trvb. WO]. Lodz.
In. T. 60. 64. 3. Tematicas 1. 72. 96.

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado,
R. Dueita das Campinas, 33 - PORTO.

sI::

,f/!IftI/IW~

YETiQUETAS DE FOSFOROS
I Reunioes para trocas todoa oa a6bados,

I

das 17 As 19 horas, na nossa lede

Ay. Almlr.ntl Rill. 70-I.o-ot.o

n~""'"

LISBDA-1
.-...tI/ItIIIfIItI-'"

... . - -

-n

Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas ou uaadas. Pr.1curo selos d~ pacotes. Vend:>
Albuns e material tilate1ico. A. Bargas
Brit.) - BARREmO - Portugal - Telefone 2272329.

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e traco Correio A~reo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedro Iva, 3-3.0-EF - LISBOA-5.

POLONIA

LIECHTENSTEIN

5648 - Wightman, Robert - .Appart.eshaus
Meier 38. F1. 9495 Tnesen. In. AI.
Fr. T. 60. nes de l'Egee, S. Tome e
Principe. Nepal.

___

~e se tern feito, os anuncios respectivos.
.

Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta a Secretaria, ao n.· 22.

INDIA PORTUGUESA - Cartas do perlodo post-lnvasAo (1962), com selos 1ndlanos e carimbos portugueses, e tamb~m
aerogramas indianos obllterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco' par material a escolha do fornecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro iva, 3-3."-EF - LISBOA-5.

ANGOLA

23

COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novas ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREmA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. o-D.D,
telef. 784816 - Liaboa-4.
Selos nacionais e estrangeiros aos melhores pre!;os. Enviamos llsta de ofertas.
A.. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira.

-U. S. A.

Selos us ados comemorativos Portugal, VItcamar e Europa Ocidental, formato grande,
lavados, compro ou troco por selos Portugal e Vltramar, novas e us ados do meu
stock.
CataIogo Eladio.
Transac~Oes s6
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Peters.
Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - Lisboa-1.
Envienme 100-200 sellas diferentes conmemorativos Portugal recibini igual Espanacambio F. D. ' C. - SANTOS SANCHEZ
GARCIA - Divisi6n Azul, n.O 2 MALAGA
(ESPANA) C. F. P. n.O 5649.

Desejo trocar selos de Espanha com
Portugal e Brasil. Base Yvert. Colec!;80 media. Fernando Aranaz del RioFrancisco Silvela 47, Madrid 6 - Espanha.
Desejo trocas. Dou Pol6nia, Dantzig e
Alemanha. Emilia Nurkowioz - Gdansk 12,
W. Polskiego 44 - Po16nia.
cDeseja contactar correspondentes de
Africa, Media Oriente e Asia para permuta selos usados. Eduardo RibeirO, Avenida Afonso Henriques, 276, Guimaraes».
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JUGOSLAVIA

5638 - Marijan N. Segedin. 41000 Zagreb,
Boskoviceva 24. In. T. 60. 64. 3.
90/71.

5650 - Jacinto Correia Rodrigue.;; GuerraRua Cerveira Pereira C. P. 45 Cubal
_ Angola - (M) Po. In. T. C. 60. 1.
2. Tematicas Fauna de 3.60 P para
64. U. avulso da Metr6pole e Angola 94 - Torrens.
5651 - Alexandrino da S i I v a Fernandes
Amem - Porto Alexandre, C. P. 13
a/c. Banco Comercial de Angola-

Par amavel deferencia da RadioteleVlsao
Portuguesa, passarao tambem a. s~r anunciados com regularidade no notiClario das
19 30 esperando-se tam bern em breve cornpl~t~ a cobertur<;,- in.fonnatiya, ~om informacao nos noticilirios radiof60lcOS.

Exchange Large Size Stamps 100 for 100.
Buy also.
Troco selos de grande formato 100 por
100. Tambem compro. Ed. Peterson - 1265
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90029

COMPRO. F. D. C., provas, ensaias,
relacionados com as temas cVeiculos
torizados», cGuerra» e cRefugiados».
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Dueita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

Compro quadras novas sl charneira numeros 828, 830, 837, 838', 855, 856 e 857
Indicar pre~o a Jaime
cat. S. Ferreira.
A. Ferreira - Rua de Mo~ambique, 17Beja.

Compro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. Novas e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Telef. 56994 - Santo ndefonso, 444 - Porto.

Desejo trocar Portugal e Ultramar. Dou
VRSS. Arkadio Norinski-C. P. 929-19006
Leninegrad. Russia.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
ou compro, pagando bem. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bem.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

5640 - Waclaw Drozdek Slowacki.e ge, 26
c. 6. Piotrkow - Trvb. WO]. Lodz.
In. T. 60. 64. 3. Tematicas 1. 72. 96.

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado,
R. Dueita das Campinas, 33 - PORTO.

sI::

,f/!IftI/IW~

YETiQUETAS DE FOSFOROS
I Reunioes para trocas todoa oa a6bados,

I

das 17 As 19 horas, na nossa lede

Ay. Almlr.ntl Rill. 70-I.o-ot.o

n~""'"

LISBDA-1
.-...tI/ItIIIfIItI-'"

... . - -

-n

Compro, Troco e Vendo selos classicos,
todas as series. Tematicas, novas ou uaadas. Pr.1curo selos d~ pacotes. Vend:>
Albuns e material tilate1ico. A. Bargas
Brit.) - BARREmO - Portugal - Telefone 2272329.

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e traco Correio A~reo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedro Iva, 3-3.0-EF - LISBOA-5.

POLONIA

LIECHTENSTEIN

5648 - Wightman, Robert - .Appart.eshaus
Meier 38. F1. 9495 Tnesen. In. AI.
Fr. T. 60. nes de l'Egee, S. Tome e
Principe. Nepal.

___

~e se tern feito, os anuncios respectivos.
.

Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta a Secretaria, ao n.· 22.

INDIA PORTUGUESA - Cartas do perlodo post-lnvasAo (1962), com selos 1ndlanos e carimbos portugueses, e tamb~m
aerogramas indianos obllterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco' par material a escolha do fornecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro iva, 3-3."-EF - LISBOA-5.

ANGOLA

23

COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novas ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREmA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. o-D.D,
telef. 784816 - Liaboa-4.
Selos nacionais e estrangeiros aos melhores pre!;os. Enviamos llsta de ofertas.
A.. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira.

-U. S. A.

Selos us ados comemorativos Portugal, VItcamar e Europa Ocidental, formato grande,
lavados, compro ou troco por selos Portugal e Vltramar, novas e us ados do meu
stock.
CataIogo Eladio.
Transac~Oes s6
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Peters.
Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - Lisboa-1.
Envienme 100-200 sellas diferentes conmemorativos Portugal recibini igual Espanacambio F. D. ' C. - SANTOS SANCHEZ
GARCIA - Divisi6n Azul, n.O 2 MALAGA
(ESPANA) C. F. P. n.O 5649.

Desejo trocar selos de Espanha com
Portugal e Brasil. Base Yvert. Colec!;80 media. Fernando Aranaz del RioFrancisco Silvela 47, Madrid 6 - Espanha.
Desejo trocas. Dou Pol6nia, Dantzig e
Alemanha. Emilia Nurkowioz - Gdansk 12,
W. Polskiego 44 - Po16nia.
cDeseja contactar correspondentes de
Africa, Media Oriente e Asia para permuta selos usados. Eduardo RibeirO, Avenida Afonso Henriques, 276, Guimaraes».
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BOLETIM DO CLUBE FILATtLICO DE PORTUGAL

Wilhelm Brathe - Heintzmanustr. 26-43
Essen. Alemanha. Coleccionador avangado
em Portugal Continental (Medalha de
prata) deseja enriquecer a sua colecgao
de cartas prefilatelicas portuguesas. Dil
em troca selos da Alemanha. Correspond~ncia em alemao.
GUIGUE, 86 rue St. Fuscien, 80 Amiens.
France. Deseja trocar selos da Europa,
fauna, motivos religios05 e trajes.
ATEN<;AO: COMPRO qualquer quantidade selos usados comemorativos ou vulgares com ou sem pape1. SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Drt.°,
LISBOA-4, Telefone 784816.
Estou interessado nos selos usados de
Portugal 116-117-118-120 e 121 "C. Eladi.o,.,
dando em troca selos isolados e series
novas e usadas de Portugal e Ultramar.
Artur Alves Miranda - Lufrei - Amarante.

.

.. .•..•...•..••..•...•......•...•..•..•..•
~

-

~,

...._ _ _ _..n

SOLICITAM
TROCAS
Ellcrevem-nos varios
coleccionadores estran·
gelros que pretendem
relaclonar-,e com co·
leccionadores portulUese" entre e1es:
MlROSLAV LEGAT - Studentbyen Hatleberg C-104 - 5000. Bergen - Noruega.
PIERRE SPROCKEELS - 16, Avenue Ikon
Darte - Heverle-lez-Louvain 3030 - Belgica.
RICARDO H. Molinelli - Florida 1221 Paysandu - Uruguay.
SRT.a DIVANEI DA SILVA - Caixa Postal, 68 a/c. de Srt.a Dulcenea da SilvaSao Paulo - Capital- Brasil.
L . SCHLEGEL - 1035 Berlin-Simon DachStr. 56 - Alemanha .
NATALIO R. FAUR - Virrey Liniers 71Buenos Aires - Argentina.
MARINESCU ION - Str. Dejugatoarei Mr. 4
- Sectorul 1 - Bucuresti 3 - Romenia.
H. M. MEYER - 15, Kugelgasse - A 6460
IMST - Tirol- Austria.
FELIX M. RITTA - Alameda Rio
Branco, 92 - Blumenau S. C. - Brasil.
HANS KRUSE - 2 Hamburg 67 - Duvenwischen 33 - Alemanha.
HERMES ISLEB - Caixa Postal, 88 Blumenau - Santa Catarina - Brasil.
ANT6NIO CARLOS MARTINS SIMIONE
- Caixa Postal, 161 - Adamantina - Estado de Sao Paulo - Brasil.
CELSO FERNANDO LAETANO - Rua Teresa Lopes, 108 - Sorocaba - Est. de Sao
Paulo - Brasil.
MARLENE FARIA GUIMARAES - Rua
Carlina, 72 (Olaria ZC. 22) - Rio de Janeiro - GB - Brasil.
DR. TULLIO MAGLIOCCHETTI - Via Merulana, 38 - Roma - Itillia.

FABRIC~ DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
Endere~o

telegrafico : LUSIT ANA

Telefone n. O 10 - VALEN<;A

DE

JOSE G. GONZAL~Z, SUC.RA
RUA DAS ANTAS- VALEN<;A
(PORTUGAL)

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

A SEVERA
IUA

DAS G!VlAs. 51-57

BAIRRO ALTO

•

•

L1S106.Z

hie'. 1.4006
•

PORTUGAL

RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Riproduoio autorlzada pllos C. T. T.
Viana da Motta. Taxa de 1$00, folha
de 40 exemplares que apresentam a deslocagao de denteado que se pode observar oa quadra. Venda pela maioroferta.
Resposta a Secretaria do Clube ao n.O 400.

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

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO.... A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUlT

•

OPEN ALL NIGHT
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Fados e Guitarradas
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OUVERT TOUT LA NUlT
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NA CIDADE

NA ESTRADA
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FORA DA ESTRADA
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UM PNEU PARA CADA SERVICO
PARA SERVI<;:OS ESPECIAIS, CONSULTE -NOS

