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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

BOLETIM DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL
Redac~lo

e Admini.lra~lo: Av. Almirante Reia, 70.8.0·01.0 - LlSBOA - Telef. 54936
Compo e imp.: Centro Grlilico, Av. Bario de Troviaqueira, 327 - V. N. FAMALICAo

Endere~o

telegrlifico: LUSITANA

Telefone n. O 10 - VALENCA

DIRECTOR:

DE

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

JOS~ G. GONZALfZ, SUC.RA

Conselho Directivo:

Administrador:

Jose Rodrigo Dias Ferreira

Jose Gonzalez Garcia

Edtor:

Brigadeiro J. da Cunha Lamas

Dr. Antonio Silva Gama
Rel);sta mensal, enviada a todos
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RUA DAS ANTAS- VALENc;(A
(PORTUGAL)

socios do Clube Pilat/lieo de Portugal

Oiapenaada de Censura

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

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

FILIA DO NA FEDEI~AC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

CL UBE DE COLECCIONADORES PARA COLECC/ONADORES
SEDE : AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.°-01.° -

LIS BOA -

Telef. 54936

CORRESPONDf.:NCIA:

LISBOA -

PORTUGAL

EXPEDIENTE -

Ter~as

APARTADO 2869 -

A SEVERA

e sextas·feiras, das 2 [ as 24 horas, e sabados, das [6 as 20 horas
RUA

DAS

GAviAS,

BAIRRO ALTO

55·17
•

•
LlSiOA

Tel.,.
•

34006

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Jolio de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal [43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

s.

RESTAURANT TYPIQUE

TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tome.

COL6MBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle18, N.o 7'37 - Apartado A~reo n.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5.2144, Sacramento, 20, Ca1if6rnia.

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO.... A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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flora e fauna de 3. Vaticano S. Marino. 15.

DE PORTUGAL

5095 - Bogdanski Bogdan - ul. Polna 17 m.
ROMENIA - ROUMANIE
ROMANIA

4845 - Ochescu Ion - Com. Osica

de sus,
Raion Bals; Reg. Oltenia - Fr. AI.
In. It. Es. Tc. T. N. 60. 3 em 64.
Tematicos de 3. 90. 96.

4952 - Dr. George Teodoresm - Rua Armasi, 8 - Ploesti - Fr. In. Es. AI.
60. Tematicos. 68. T. C. V.

Pelo
ENOENHEIRO

Yan Mike - Karakoy - ' Tersane Cad. 184 - Istanbul - Fr. T .
N. U. 60. 3. Fauna 90.

90.
5185 - Prof. Simota Aurel - str. Lenin, 1-

Radauti - Suceava - Fr. AI. Compreende In. Es. It. Tematicas de pintura, barcos, fauna, flora, cosmos,
10. Federal. Mancolista. 90. 96.

Ka-

mienigozsk Sta. Voroshiloff 17f19
Kasachstar V. K. O. - (A) In.
Fr. AI. T. N. 60. 1. 2. Angola. 90.
SUECIA - SUEDE - SWEDEN

- Kristianstad 1. 21. 90. 96. 97.

Bokviigen 4 A
Fr. Es. In. T. 60.

VIEIRA

c To become a specialist the collector needs first to have a
sound understanding of the methods used in the laying down
of the plates It •
(Staflley Gibbons, Great Britain.. Specialised Stamp Catalogue)

N. U. seulement 60 de Expositions.
90.

INTRODUCAO

VENEZUELA - VENEZUELA

680 - Gabriel Rodrigues Teixeira -

Edif,
Urdaneta "B" - Chacao-Edo Miranda
- Po. Fr. Es. T. C. V. N . U. 60. 62..
64. 65. 81. 90. 91/1952.

1301- Union Filatelica Venezolana - Apartado, ' 674 - Caracas.
4810 - Julius Katz - Apartado, 9508 - Caracas - (A) AI. In. Es. Fr. 60. N. C.
V. 3. 90.

- San Crsitobal - Tachira. Tematicos fauna, desportos, Kennedy e
C. Vermelha.

3185 - lanis Springis - Suvorova 105-10 Riga 1- Let6nia - Al. Fr. Russo. T.
N. 60. 3. 62. 90. 96. 97.
3649 - Baranovs Helmuts - Brivzemnieka
iela 14/16 DZ 10 - Riga 4 - Al. In.
N. 5. em 64. 90. 96.

•

5781 - Antula Karac;ali - Fermeneciler Cad.
No. 82 - Karakoy - Istanbul- In. Fr.

5028 - Ana Luisa Garcia de Nunez - Banco
de' Fomento Regional Los Andes cIA

ROSSIA

ARMANDO

5040 - Civan

60. 1. 2. 64. 90. 96. 97.

No. 19Oravita - Fr. In. T. Tematica de
. Pin t u r a, Exposi!;oes fila telicas e
Campeonato do Mundo de Futebol.

0

TURQUIA

Dan - Case Postale, 3031Bucarest - 22 - (M) AI. Fr. In. T. N.

5157 - Ciindu Eugen - E. Varga

N,O

estudo dos selos
gravados por Francisco de Borja Freire

Kottelat - 29, Spitalgasse Berne - Negociant en timbres-poste.
Fr. AI. In. It. Timbres classiques du
monde entier. 90. Kottelat.

4953 - Hiottu

4259 - Lennart Nilsson -

Contribui~ao para

1951- Ernest

4765 - Ing. Titus Oradeanu - Casuta Postala 3705 - Bucarest 22 - T. N. U.
60.

AGOSTO DE 1988

ANa XXII

SUtC;A - SUISSE
SWITZERLAND

4716 - Margineanu Nicolae - Str. Peceneaga
nr. 38 B - Bucaresti 25.

4561 - Eng. Jan Beznazd Halpe~ -

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
I
2061

5138 - Lars Ivarsson - Vallgatan 17 - Klippan - In. FDC 60. N. U. 64. 66.

A'rwo~~~~"""""",,.,,.,,,,.-~..-~#Iftt/IIIIII.

_______......... ..

2.a LUBRAPEX

~

I INTENSIFIQUE AS SUA,S I
I TROCAS FILAIELICAS I
I servin90-se dos nossos I
I Anuncios Econ6micos, a I
I
baratos I
I

As qualro primeiras emissoes dos selos de relevo portugueses, desenhadas e
gravadas POI' Borja Freire, apresentam,
como factor com urn, uma identidade de
desenhos das cercaduras, nas mesmas taxas, envolvendo as efigies dos soberanos.
Quer isto dizer que nos primeiros treze
anos depois da adopC;ao dos selos postais
adesivos, se procurou manter a mais per:
feita identidade de desenhos, como ate
das cores, para cada taxa.
Destes, habitUlimo-nos a ver nos catalogos e llteratura da especialidade, diver-

I

pre~os muito

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

FUNCHAL.1968
o Funohal, aoaba de realizar-

N

se, oom notavel exito, a
4<2.a LUBRAPEX, Funchal-198S», simultaneamente
«VI ExposiQao FilaLelioa Naoion8'», oom 0 patrooinio da FederaQio Portuguesa de Fllatelia,
d08 C. T. T. e dos prlnolpais

sos tipos chamados «cunhos», diferindo
mais ou menos uns dos outros em determinados pormenores. Muito se tern escrito sobre cunhos, mas muito falta ainda
descoQrir, dadas as inurn eras duvidas e
os imensos faetos I?ara os quais nao se
encontrou ainda explicaC;ao.
Com efeito, analisemos alguns casos
que, em si, custam a aceitar. Assim, nao
se verifica qualquer proporcional1dade entre 0 numero de cunhos catalogados e as
quantidades de selos impress os pOl' esses
cunhos. POl' outras palavras, e extremamente varia vel a «vida» util de urn cunho.
POl' outro lado, atribui-se a Borja

organism08 administrativos 10oais, e organlzaQio do Olube
Filatelico da Madeira, da pres idenoia do iJustre e prestigioso
Juiz Dr. Frederloo de Morals
Sarmento, nOS80 querido oonsooio.
Porque tal ExposiQio mereoa
mals do que um simples artigo,
reservamo-nos para, no pr6ximo
numero, Ihe darmos justo ralevo, pelas penas de alguns dos
n0880S melhores oolaboradores.

2
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Freire capacidade para abrir cunhos do
mesmo selo, que entre si so diferem num
pequeno ·pormenor de burilagem e, ao
mesmo tempo, aceita-se que 0 mesmo gravador reproduza cunhos com diferen!;as
tao s ensiveis que poderiam ser tomadas
como «infantis» para quem estivesse empenhado numa copia fiel.
(Caso dos
2 cunhos do 5 rs. D. Luis, La emissao).
Temos tam bern 0 caso de selos que
denotam fendas dos resp ectivos cunhos e
de, posteriormente, aparecerem reimpte.ssoes do mesmo pretenso cunho sem fenda
e, alem dis50, 0 cunho actualmente existente na Casa da Moeda nao apresentar
vestfgios , de retoque.
Verifica-se ainda que, ·em varios cunhos
de urn mesmo selo de burilagem delicada,
apenas existe uma diferen!;a num unico
e sempre 0 mesmo pormenor, como se
o gravador errasse s empre a reproduzi-lo.
Outros cas os se p oderiam citar. Tentames assim, embora no campo das hipoteses, encontrar uma explica!;ao para estas
pretensas anormalidades. Consultada diversa literatura, prin't:ipalmente no que
respeita a processos de gravura e impres-

,;j----------------:r
I A. G(~R~C~RK~ EI S I

I

I
CASA DAS I
CORTIC;AS I
METROPOLIS I
I

WELCOMES you at

I

!
c

(Cork House)

I
I
II

c

I

(Mrs. Cork's souvenir
shop)
EXPORTERS

Mlmbor of Portuguo..
Chlmbu of CommlrOi ... ETA I L E R S

4 - B - Rua da E.CDla PDllt6cnici - 8 -10
Telafonl 32 68 58
Telellramll: ISOLANTES

,

'I
I
I

LISBON-PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK IPECIALTIES
AMERICAN EXPRESI CREDIT CARDS HONOURED HERE

':"""","~~
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SERVIC;O DE CIRCULAC;OES

I

I

II
I ........___________............... I
':pw_
I
I

Inscreva-se neste s e r viC; 0, que
presta 0 nosso Clube, e verificara a
sua utilidade.
Pec;a condiC;lSell de inscric;io.

:r
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LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILArELICO DE PORTUGAL
L1STA DEL SOCI- MIBLlEDERLlSTE - MEMBERS LIST - L1STE DE MEMBftEI

sao de selos, eis as considerac;;oes que se
of ere cern fazer.

ALTERA~DES

1. Os problemo~ do produc;iio dos prhneiros
selos:

ANGOLA.

Se nos situarmos no ano de 1853 e
t entarmos imaginar os problemas que se
levantariam a quem estivesse incumbido
da produ!;ao dos selos do correio, ser a
natural concluirmos qu e, entre outras, se
procurassem satisfazer as seguintes condi!;oes:
- A adopc;;ao de tipos que dificilmente
foss em falsificados;
- A possibilidade de, para os consumos
previstos, se manter, ao longo do
tempo, a maior identidade entre os
selos da mesma taxa, mesmo quando
impressos por cunhos diferentes;
- Que 0 r i t m 0 da produ!;ao nao
pudesse ser afectado por demoras
de qualquer especie, nomeadamente
pelo tempo gasto na abertura de
novos cunhos, sempre que urn cunho
em servi!;o se inutilizasse por motivos mais ou menos imprevistos;
- Que 0 custo de produ!;ao fosse minimo.
Se considerarmos que a impressao era
feita numa maquina accionada manualmente, imprimindo urn selo de cada vez,
nao e de estranhar que, des de 0 inicio,
fossem previstas subtituic;oes dos cunhos
dos selos de maior tiragem (1). Tem-se
admitido ate aqui que 0 gravador, n estes
(1) Oficios de 10/9/1870 e 2/1/1871, dirigidos por F. A. de Campos ao Director
da Cas a da Moeda, sobre os selos de
D. Luis I, «fita direita», publicados no
cGuia do Coleccionador de selos postais» ,
de Artur O. Vasconcelos.

REINIRESSOS - HOVOS SOCIOS
It. PI. AI. Es. T. 60. 10 Ocid. Berlim,

5004 - Alipio de Almeida Proen c;;a - ao
c/Diamang - Dundo SP) Po. Fr. T.;
C. N. U., 60. 2. 94.
5023 - Francisco Antonio Fontes - R. Silva
Porto, 37-4.0 , Apart. 6 - Luanda -(P) Po. Fr. In. T. N. 60. 1. 2. I conografia. 90. 93. 94.

Sarre, Austria, Vaticano, Luxemburgo. Tematicos de desportos, fauna,
flora, Europa, religiosos 4. 90. 96.
4188 - Marek J. Zawadzki - Skrytka pocztowa 203 - Kielce 12 (M) In. PI.
T. N. 2. 64. 81. FDC 90. Minkus.

4247 - Jozef Serdecki - Stowackiego 18 m 15
-Poznan.
5030 - AU. Mil.o Marco Antonio de Sousa _
- S. P. M. 0326 (M) Po. Fr. In. T.
4525 - Boryslaw Zalewski - ul. Zagorska 9,
N. 60. 1. 2. 94.
M. 27 - Kielce - In. Po. T. 60. N.
1. 2. 6. 8. 90.
5099 - Alberto H. Rocha da Silva - C. Postal 60 - Salazar (P) T. C. N. U. 60. 3.
4588 - Marian Pieczko - ul. Bol. Chrobrego
5 - Zary k. Zagania - AI. Fr. T. 60.
N. U. 3. 90. 96. 97.
PERU-PEROU

955 - Association Filatelica
O. Box 1510 - Lima.

Peruana - P.

4596 - Ing. Stanistaw Kostur - skr. 163
Sosnowice - Fr. In. AI. It. E s. Compreende Po. T. 60. N. em 64 de 3.
Mancolista 90.

POL6NIA - POLOGNE
POLAND

4822 - Baran Adam - Debica - uI. Ogradowa 9 - woj. Rzeszow - In. AI. PI.
tematicas de desportos, flora e fauna.

241 - Marian Haydzicki - Skrytk pocze 60
- Tarnow - Fr. In. AI. PI. Tc. T.
68.

4898 - Mar i a Tomaszewska Loch - Wyspian skiego 47 - Szczecin, 1 Fr. In.
AI. Es. T. N. 60. 64. Maximum.
90. 91.

2843 - Dr. Mleczyslaw Lipinski - ul. Gen.
W. Sikorskiego 25 m. 1. - Zielona
Gora 1. AI. Fr. In. T. N. U. FDC
60. 1. 13. 63. 64.
4084 - Bosiacki Buguslaw uI. Koszalinska Nr 2 - Kolobrzeg - In. Fr. AI.
Hv. PI. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3.
62. 64. FDC. Tematicos flora, fauna,
desportos. N. Senhora. 90. 96. 97.
4155 - Romanowiez Ryszard - ul. Wojska
Polsk ege, 51-3 .• - Koszalin, 1- Po.

5072 - Sokol Andrzej - UP. - F M. Mit·
terowie Szczecinek Jeziorns 15/4 PI. Fr. In. AI. T. 60. 3.
5088 - Ginter Sylwester - Malbork 22 Lipca
80a - AI. In. T. 60. Tematicos de
flora, fauna, desportos de inverno:
96.
5091 - Marian Choina - p-ta Brzeznica
K/Debicy woj. Rzeszow - In. AI. PI.
T. 60. N. 64. Tematicos Kennedy,

26
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Albuns e material filatellco. A. Borges
Brito - BARREmO - Portugal - To:!lefone 2272329.
Compro e vendo selos aos melhores
pre~os.
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
VENDO BARATO selos do Ultramar Fr.
Yv . 100 por 200$00. Tambem troco. Rogge
- Van Lennepkade 59 - Amsterdam - Holanda.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bem.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
ENSAIOS, PROV AS, provas de luxe e
de artistas, FDCs, postais rnaxirnos, etc.,
Portugal e varios temas, troco, corn pro e
vendo. Felix da Costa Ilha - Bairro n.O 2
- Alcoentre.
Selos com erros; novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem.
Carta a il Secretaria, ao n.O 22.

i

'II
I
I
I

CASA FILATELICA

J. ELL
NOVIDADES AOS MELHORES PRE~OS

Ru. d. Prlt., 184-2. -EIQ. - Tal.f. 323&08
0

LISBOA-2

COMPRO series completas, novas, sem
charneiras, centradas, com tema FLORESTA.
OFERTAS aD Eng.o A. Bello
Dias - Rua Visconde de Seabra, 2-2.0-Drt.o
- Lisboa-5.
ANTONIO DE ARAOJO OGANDOC. P . 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra selos dos tern as : BARCOS, RELIGIAO, PINTURA; MALARIA e ESCU4~----"""""""""""""""'-""

I
II
I
I
I

"~ ......---""""""*-~....-.............-.-...........----~~".....r-

·i~~RY;;;;;~;;;;;;l

I

ul. Mazurska 66, M. 92
Kielce

" De.ejo 86r1ea

,I

c~~p~~8Nn~~

.. de Mo\,&mblque: borboleta. e pelx.,s. Angola: animal.
e aTe.. 0011 lemitlcos de flora, fauDI, desportos, co~mos, plnlnRs, etc. Catilogo YTert.
Correspondencla em p 0 r I II g II e. 0 IlIglea.
"""""""'~_--""""" _

,.

All Portuguese stamp collectors, who
are interested in a working association
of the history of the stamps of the Portuguese Overseas Provinces, write to
H. Hubner, D-6451 Bischofsheim, Postfach 62, Germany.

casos; procedia da s eguinte maneira: tomava a matriz, gravada em relevo, represen tan do a efigie do soberano, «passava-a» para urn bloco de a!;o macio, onde
fica va reproduzida em cavado e, a sua
volta abria nova cercadura identica a do
cunho gasto ou inutilizado. Uma vez
tempera do, tinha assim novo cunho de
servi<;o.
Porem este processo nao e de molde
a satisfazer as condi<;oes acima mencionadas alem de que era hurnanamente impossivel a urn gravador, mesmo da categoria- de Borja Freire, reproduzir praticamente a "papel quirnico». cercaduras de
recorte delicadissimo e do tamanho dos
nossos selos (2) .

~~"""""---------------""'h

I
!

2. 0

_ ~#JWIf/I# _ _ ""'~

~1:~:::~:~;;:;::;~~7
trangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0
material filatelico

I
I
I BASTOS • CAMPOS, L. DA

I

R.MARIAANDRADE,55-Telef.834108

LlSBOA

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

(PORTUGAL)
~"."",.-.-.."""""""',.",.",.~~.".",.".."""",.".:,

TISMO. Somente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos· ternas. Da s elos de ANGOLA,
isolados e em series, NOVOS.

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

1Iof _ _

.-.-.....-~.·.

Une annonce dans notre BOLfTIM rapporte
An advertisement in our BOLfTIM will pay
fine Anzeige in dem BOLfTIM lohnt sich

..

1
I

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

1. 0 gravador abre, em relevo, sobre
urn cilindro de a!;o macio, a efigie
do soberano, ap6s 0 que aquele e
temperado.
2.

Por process os mecfmicos de encalcamento (prensa), e esta efigie passada a tantos cilindros de a!;o macio quantas as taxas previstas para
a emissao, ficando reproduzida af
em cava do.

3. Em

cada urn destes cilindros e
aberto pelo gravador, tambern em
cavado, a volta da efigie, todo 0
desenho das cercaduras, inscri!;oes,
etc. Em seguida cada urn destes
blocos e tempera do.

metodo de impressiio com relevo:

Conhecendo-se sobejamente a influencia tnglesa no espirito de Borja Freir e, nao
custa a aceitar que os processos seguidos
naquele pais fossem tam bern de perto
adoptados entre nos pelo gravador portugues.
Com efeito, alem oda aprendizagem com
William Wyon, gravador dos selos de J.'I eleva ingleses, ambos eram funcionarios
das respectivas Casas da Moeda, dispondo
de maquinaria semelhante: prensas para
a cunhagem de moedas que serviram tambern para a prepara!;ao dos cunhos. Ate
no que diz respeito a impress aD com relevo dos s elos, foi por nos encomendada
e recebida urna cmaquina propria para
estamparos selos de relevo» da firma
Dryden-Brother, de Lambeth, certamente
sernelhante a que, da mesma origem, estava i nstalada na Somerset House desde
1841 para a estampagem dos envelopes,
e que foi posteriormente aproveitada para
a impressao dos s elos de relevo ingleses.
Posto isto, poderemos reconstituir as

I

seguintes fases; necessarias a produ!;lio dos
selos de relevo:

Agora dois casos se podem dar:
- Taxas para as quais se preve muito
pouco consumo.
- Taxas para as quais se preve muito
consumo.
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _"""'"

':~fIIIIIII'W

I

~

~

GUIN~

I

Emissoes locais de Ass£stencia
e Difesa

o,f••• - Cruz Br.nd, - 2.1'
,50, t,OO, 5,00 e 10'00

, AIII.tlncla -lmp"•• lo local

I

, ••, ,50, ••50, 5,00 e

to,o.

I A•• I,tlncla-1988
,50,1.00,.,OO, •• 50,5,OOel.,OO

t

(2) Da «Hist6ria do Selo Postal Portugues» ; vol. I, pag. 113, de Oliveira Mar-

ques, descreve-se a pv.oposito da passagem
dos selos de D. Luis I de «fita curva»
a «fita direita»\ 0 protesto do 1.0 gravador
da Cas a da Moeda, F . A. de Campos, encarr ega do de reformar 0 5 cunhos de Carlos
Wiener :
.. . cafirmando que toda a c6pia, por
mais parecida que fosse, teria necessariamente algumas difer.en!;as do original» . . .

' AIII.tlncla -1988 - Blaca
A.,I.tAncla -1988 - Sabreeargal
,50 _, ••00 e tliOO -/ . ' . 0

I

A venda na A. G. U. enos comerciantes ,
filatelicos
,"
IDlorma"ue_ ,

I
,

"",aLOS .... "",aDOSO alBElao

Pra\'& Ralnba Santa, 5·6.' Fr.
Tel. 79 .. II -

Llsboa·S

, :... ,.,.,.",...,."".,.,.,.",....,...,."".,."".."~".",..,,,A#IW ................................................

I
IF

No prirneiro caso; 0 bloco assirn grava do, estaria pronto a ser adaptado Ii
maquina de irnprirnir.
No segundo caso, para do cUindro ser
possivel obterem-se divers as r·eproduc;t'ies,
proceder-se-ia do seguinte modo:
4. Toma-se cada urn destes cilindros
temperadose passa-se para tantos
cilindros de ac;o macio quantas as
taxas de previsto grande consumo.
Ai ficam gravados em relevo. Em
seguida temperam-se.
5. Cada urn destes llltirnos cilindros,
comprimldo agora sobre novos blocos de ac;o macio, deixa neles aberto,
em cava do, to do 0 desenho do selo.
6. 0 gravador tom a entao cada urn
destes blocos, verifica-os, tira pro-

•

'tIfItttIIIttII."".,.~~"...,..,

I DOMinlo,
II
I

. . . . . ."""".. . . . . . . . . . ._.""".",. . . . . . . . . . -...=.
do Sacramento

(Mercado Filatelico de Lisboa)
Rua do

C"uc;f;~oJ
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Pun~iIo reproduto1' originaL: cilindro de
ac;o temperado onde foi aberto a mao,
em relevo, a 'efigie do soberano;

Telefone 3:14891

LISBOA 2

I
III

-+

••

Portugal

Selos Nacionais e Estrangeiros
Albuns e Ma:rial Filat6lico

I

List. de olert.. em diltribai910
'I...,..............""",.~~"",.",.".",.,."""........ ~ ...........""""..#wv",....lp

Matriz: cilindro de ac;o temperado para
onde foi passada a efigie do monarca a
partir do punc;ao reprodutor original e no
qual foi aberta pelo gravador, tambem
em cava do, a cercadura e restantes ·e lementos (antes da tempera);
PU'n!;iio reprodutor: obtido do anterior,
e ainda urn cIlindro de ac;o tempera do,
apresentando, agora em relevo, 0 desenho de determinado selo;

4~""""""""""---fllWlW",.",..fi/I1IItIIIIIIt~~~_~tIIt=.

I
I «Notfeias F.ilatilieo,)
A.SINE

I

II
I

I

I

EXCELENTE MENSARIO DA ElPECIALIDADE

Redac;lo e Admlnlstra<:lo I

Ru. d. Flgu.'ra d. Fal, 128·8.0

eOIMBRA

perado,
deixou
foram ou nao retocados pelo gravador;
Contra-cunho: placa de sola moldada

Assinaturas anuais,'
Contlnenta, IIhas, Bralll , Elpanha
Proylncla. Ultramarlna. II outrol
pallel • • • • • • • • • •

servi~o: blocos de ac;o temnos quais 0 punC;ao reprodutor
gravado, 0 desenho do selo, e que

Cunhos de

II

I

'!I .........................,,--........----~..................#IIIIfIW ................ ~........................:~

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

vas e, a mao, caso seja necessario,
procede aos retoques nos pontos
em que 0 encalcamento nao foi
satisfat6rio. Em seguidaestes blocos sao temperadosj estando aptos
para s erem adaptados a maquina
de impressao.
7. E' moldada uma placa de sola a
partir do bloco adaptado Ii maquina, que ficara com 0 relevo inverso daquele.
8. Inicia-se a irnpressao dos selos.
Propositadamente, nao se deu ainda
qualquer designaC;ao aos diferentes blocos
de ac;o e a sola, quer para nao estabelecer confusao com as denominac;oes consagradas; mas principalmente para nos socorrermos da nomenclatura em voga, pelo
menos alguns anos depois .
Baseados assim no oficio atras citado,
de F. A. de Campos, poderiamos estabelecer:

pelo cunho de servic;o. (A matriz, se for
paralelipipedica, poderia ser adaptada a
maquina de irnprimir e trabalhar como
cunho de servic;o).
3. Interl.'retac;iio de eoso! eonereto!:
Vejamos; a titulo exemplificativo, como
se poderiam interpretar; nesta base, alguns
casos concretos.
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Vende-se urn grande stock de selos nacionais, ultramarinos e estrangeiros. Satis·
fazem-se listas de faltas com descontos apreciaveis, tanto de selos novas como usados.
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a prc!r0s
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro,
24-1.o-D. - LISBOA.

J

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e troco Correia Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedro Iva, 3-3.0 ·EF - Lisboa·5.

Troco e venda selos do Cont. e UUr.
NoVOiS e usados. Tenho stock destes llltimos e Alemanha. Compro selos antigos
ou Blocos da Suic;a sobre carta. Artur
Real Bordado da Silva - Rua Penha de
Franc;a, 256-2.o-Esq.o-Telef. 833878-Lisboa.
Par 190500 venda 0 late seguinte de selos
usados: (Portugal- 363/64, 453, 552, 641/44,
786/88, 804, 878, Avi:io 9 e Angola 378)
e de selos novos (Portugal - 257/272, 859/60,
879/80). Pedidos c/ a quanti a, a Ant. B.
Cunha - Rua Bazilio Teles, 28.1.
LAGOA - ALGARVE.
0

SELOS
Compro em pequenos ou grandes quantidades, de Portugal, Ultramar e Suic;a.

e) Porteada, incluindo a correspondencia de R. S. F.;
1> Destinada a localidade nao servida
por distribuiC;ao domiliciaria;

-

COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novas au usados. Tambem vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2."-Drt. o,
telef. 784816 - Lisboa·4.

g)

Com pro series novas completas de Por·
tugal, scm charneira, desde 1934 a 1959.
Eventualmente, aceito trocas. Ofcrt as detaIhadas a Tabacaria Peterfil, Av. Almirante
Reis, 62-A - Lisboa.

i)

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

Nao marcada, por lapso, pela estac;ao de origem;
h) Destinada a PC ou PCTF. A marcac;ao far-se-a na ultima estac;ao
que the der transito;
Reexpedida ou devolvida; no momento da reexpediC;ao ou da devo·
luc;ao.

Os chefes de servic;o extern os pod em,
porem, ordenar, quando as circunstfmcias
o aconselharem, que se proce"da a marcac;ao temporaria de todas as correspondencias em relac;ao a determinadas estac;oes.
Esta Ordem de Servi!;o anula e substitui a n.O 6001,4 e a circular n.O 5605,44/E.

Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco;
ou compro; pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
SELOS -MOEDAS -MEDALHAS-etc.
Compro e venda. (Trocas 96 fa!ro em base
Comercial SO %). - A. DA COSTA - P. do
Municipio, 13.1.o-Esq.o - SANTAR£M.

Arq. 205/1/40, DSC2.
15 de Fevereiro de 1968. - 0 Administrador-Adjunto; Henrique Pereira.

Compro, Troco e Vendo selos clasaicos;
todas as series Tematicas; novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
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Pun~iio

reprodutor original (efigie)

Matrizes
(eflgie e eereaduras)

+

Admlnlstrlvlo-Garll dos Corralos, Tal6grl'os

Suprlssio da

marca~io

da
a chagada

I

correspDndenc~a

A marcacao a chegada nao se executara, pais, nas estacoes, salvo quando se
trate de correspondencia:
a)

De posta restante ou em dep6sito
(lista); inc 1 u i n d 0 a oficial da
classe A;

b) Destinada a habita!;oes colectivas
au a consulados e agencias (circular n.O 5506,62/E);
c) Com '1 pr6prio:o ;
d) Mal encaminhada;

•

+

Impressiio
com
relevo

ri
•

•

I;/1\ I IGI I I
I
IIII
IIII
,
,
t
••
••
Ii I I III I I
~

Tala'ona.

ORDEM DE SERVIQO N.o 6802,6

Com 0 fim de simplificar quanto possivel os trabalhos preparat6rios da distribuiCao postal, foi publicada a Ordem
de Servi r;o n.O 5.108,16, que, a titulo experimental, suprimiu a marcacao das correspondencias ordinarias a chegada.
o tempo decorrido ap6s a publica!;ao
da referida Ordem de Servi!;o permitiu
conduir que a medida tom ada e de adoptar com caracter definitiv~ em relacao a
Correspondencia ordinaria, considerando,
todavia, as excep!;oes que a pratica revelou de manter.

t

I

I

1. D. Pedr o V, 1856/58, cabeLos aneLados,
burilagem de Linhas dupLas, 25 rs.

Catalogados 6 tipos, diferindo apenas
num pormenor da burilagem junto ao
canto inferior esquerdo. Todo 0 restante
dQ desenho, identico.

~

,I

Pun~oes

reprodutores

~

Cunhos
de serviwo

t

Contra-eunhos

Explicacao: existencia de urna (mica
matriz. PunC!io reprodutor deficiente (sem
o relevo necessario) junto ao canto inferior esquerdo. Cunhos de servi!;o: obtidos seis a partir do puncao reprodutor
que, devido as deficiencias deste, tiveram
de, a mao, ser retocados no mesmo ponto
e, dar, as diferencas de impressao.

6
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D. Luis I, 1862/64, 25 r s.

2.

Sete cunhos diferindo num pormenor
de burilagem junto ao canto inferior direito.
Explica!;80 identica a anterior. Quanto
a burilagem junto ao canto superior direito tezrlQS 5 cunhos identicos e 2 diferenciados, sendo porumto 3 os tipos diferentes neste ponto : possivel mau trabalho de encalcamento destes dois cunhos
de servi!;o pelo pun!;ao reprodutor, pelo
que tiveram tam bern de ser retocados
neste ponto.

vavelmente, aberto it mao no cunho de
servi!;o, afastado do seu local pr6prio,
para ai se pro ceder a regulariza!;ao da
superficie que teria de se tornar plana
para receber a tinta de impressao.
De notar-se aqui a existencia de fen das de alto a baixo, quer no tipo I, quer
no tipo II, que, por si so, deveriam ter
causado a inutiliza!;ao dos respectivos
cunhos de servi!;o.
4. D . Maria II, 1853, 5 r s.

Dois tipos conhecidos : com a efigie
natural e outro de tamanho mais pequeno,
com tran!;a do cabelo diminuida e pequenas diferen!;as nos ornatos. Entre urn e
outro tipo, quanto ao aspecto e dimensoes da efigie e tran!;a, ha uma serie de
tamanhos intermedios (colec!;ao Tapling,
segundo descri!;ao de Oliveira Marques,
no seu artigo publicado a pags. 404/405
do n.O 100 da revista Mercado FHatelico).
Muito se tern diseutido sobre a existeneia de mais ' de 1 cunho, ou se os

D . Luis I, 1862/64, 5 rs.

3.

Dois tipos catalogados (I, II), diferindo na coloca!;ao do algarismo 5, sendo
os demais pormenores de semelhan!;a surpreendente.
Explica!;ao: existencia de apenas urn
pun!;ao reprodutor, 0 qual nao deixou
correctamente aberto no conhecido tipo II
o algarismo 5, pelo que teve de ser, proit-~*""""W

I
I

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

~,.~, PAGAM 0S BON S PRE COS

par S~RIES, ISOlAOOS, MISTURAS, PACOTES, AD QUllO

I

PARA 0 NOSSO NKG6clO DE RIETALHO, tambem desejamos comprar
quanUdad" mall pequenas e soloa om drlos, de pro90 medlo I mals
elevado. Como somos a malor casa fIIall:llca da America, estamos cona·
tanlemenle a comprar grandes quantldades de &alos de tod .. as part"
do Mundo. Actualmenle, eslamol partlcularmeale lulerossados em
comprar:
8E.. 08 EIII stalES, D, valor baixo e Dledlo. Comple·
las eu Incomplelas, novas ou usadas.
8E..08 ISO.. &U08, Varledades baralas e alracUns.
P&(:8TE8, Fellos culdadolamenle, com selol perfelloB.

IC
II
I

-

r

-

C
I
C

I
I

II
I

-

-

GIl&IWDE8 QII&IWTID&DE8 E
• 8TOl:K.8 t de lodos os generos.
1II18TIlIl& (&0 QIlILO) Bobre 0 papel.

II

Do •• a DOYa lI.ta de

o.

pre~o_. I

melbore. pre\!o. por .elo. do. E.t_do. IlDldo. e l:aDad.

VENDA AO MAJOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO

I

£,H. E. HARRIS &
BOSTON, Mass. 102117 U. S. A.

...

IlBI!IT08 DE

Qu,;ra mandar-nos a sua !isfa de ofertasJ ¥ue mereelr(/. a nossa pronla e cuidadosa aten;ao
Ga.{TI8, & PEDIDO,

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

•

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

c.~,

~"...,,""""""'f/IIIIIIIW

II
I
(

II
C
I
I
C

II

I
I
II
C

I

I

Telegramas: HARRISCO BOSTON
f/IIIIIIIW ..............
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I Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com-

I pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis
II ~U;LU~ ~ UlLDUUU~

I ELADIO

I
I
I

CASA FUNDADA EM 1911

I

I

DE SANTOS

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 25

LISIOA-'

I

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p

XII Congresso da F. P. F.
No passado dia 28 de Junho, reuniu 0
Congresso da Federa!;ao Portuguesa de
Filatelia.
Todos os assuntos da cOrdem do Dia»
foram devidamente analisados e aprovados.
Para os Corpos Gerentes 1968/1969, foram eleitos os filatelistas abaixo indieados:
MESA DO CONGRESSO:

Presidente - Prof.
Trincdo;

Dr.

Viee-Presidente - DT'.

Carlos

Ant6nio

Mar~al

Correa Nunes;

Tesoureiro - Coronel Francisco R. Cardoso Salgado;

SecretariO' - Dr. RomanO' Caldeira Cdmara;

Vogal - Dr. Ant6nio SHt'a Gama;
Substituto - Henrique Mantero.

de Vas-

Presidente - Eng. Adriano dos Santos
Macedo ;
Relator - Dr. Mont enegro CarneirO';

1.0 Seeretario - Jose Rodrigo Dias Ferreira;

Vogal - Eng. EmiLio
de Almeida;

2.· Seeretario - Dr. Anlbal

Substituto - Dr. Ant6niO' de

Paiva .

Pinto

CONSELHO FISCAL:

Presidente - General Mario Nogueira ;
Vice-Presidente - Dr. A . J.
concelos Carvalho;

DIRECCAO:

Al~ada

de

FigueiredO'.

Cesar

Monteiro
Almeida
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NOVA EMISsAo
DA AGENCIA GERAL DA COROA

WESTERN SAMOA
DIREITOS DO HOMEM
Primeiro dia de circulac;ao, 12 de Agosto de 1968

ST LUCIA
IN ME M 0 R I AND R. MAR TIN L U T H F R KIN G I 1,929 - 68

Primeiro dia de circulac;ao , 4 de Julho de 1968

exemplares com menores dimensoes de
cabe!;a deverao ser considerados como «aspectos graficos das ultimas impressoes".
Continuam, porem, par explicar as diferen!;as de tamanho da effgie.
Se entretanto considerarmos 0 metoda
descrito, a expHca!;ao podera resl1ltar
simplese imediata.
Com efeito, consideremos a existencia
do pun!;ao reprodutor referente ao selo
em questao onde este se encontra reproduzido em relevo.
Suponhamos ainda que a partir deste
foram obtidos varios cunhos de servi!;o:
se a opera!;ao de encalcamento destes nao
tiver sido feita nas mesmas condi!;oes de
pressao au se as blocos de a!;o fossem
de dureza diferente, result aria deste facto
que a relevo nao seria transportado para
as cunhos de servi!;o com a mesma profundidade.
Dado a tipo de relevo da
efigie, a cada profundidade corresponde
urn contorno diferente, tanto menor quanta
menos profundamente tenha sido reproduzida.
Muito simplificadamente e 0 que se
passa com urn cone que se introduz a
partir do vertice mais au menDs profundamente num material moldavel, deixando
nele abertos drculos de- diiimetro tanto
maiores quanta mais funda for a sua penetra!;ao.
POde..:'se alias fazer uma experiencia
muito sugestiva com uma moeda de prata
de 1000 rs. de D. Maria II (1844); comprimindo-a contra uma superficie plana
de plasticina a pressoes diferentes ve-se
que deixa nela moldadas diferentes contornos da efigie da soberana, em especial na regiao do puxo ·e tr~!;a do cabelo.
Desta maneira, poder-se-ia conduir
que teria existido mais de urn cunho, explicando-se par este processo a diferen!;a
de tamanhos da efigie e, devido a sim""
pIes retoques, as diferen!;as notadas nos
respectivos ornatos.
5. D. Luis I, 1862/64.

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

As iniciais F. B. F. (Francisco Borja
Freire), gravadas no pesco!;o das efigies
dos diversos soberanos, aparecem-nos nas
emissoes de:

D. Maria II . . . . . . . .
D. Pedro V, cabelos lisos . .
D. Pedro V, cabelos anelados

em relevo
em re1evo
em cavado

..

---~-----.".--------:it.

I
I

A

II

II CENTRAL

I DA
I
I BAIXA
I
I ., P T . It. 0 8 t: B v • ~ 0
I
I
paste Ie ria fjna
I
restaurante

I
I
I
I

II

D .:

satao de cha
AMBIENTE

I 94,

SELECCIONADO

Reconhecida oficialmenle
de utili dad e luristica

Rua AU1'ea, 98 - Lisboa-2
f Tete/ones J2 02 80 - J2 66 7-1

I
I
I
I
I
I
I
I

!
I
I
I

I
I

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

Contudo, na emissao em epigrafe, verifica-se que aparecem:
Nas taxas de 5, 25 e 100 rs.
Nas taxas de 10 e 50 rs.

em cavado
em relevo

Atendendo a que a pun!;ao reprodutor original (efigie de D. Luis) e a
mesmo para todas as taxas, condui-se
que, neste, as iniciais nao poderiam ter
sido gravadas.
Uma vez que numas taxas aparece em
relevo e noutras em cavado, sendo 0
mesmo relevo da efigie, pode-se tambem
concluir que as iniciais, nurn e noutro caso,
for am. gravadas em cavado, mas em pun!;oese matriies respectivamente.
.
Sendo assim, nas taxas de 10 e 50 rs.
poderiam ter side gravadas au nas matrizes au nos cunhos de servi!;o; parece
no entanto terem sid a gravadas nos primeiros, pois nao se conhecem diferen!;as
de selo para selo, ou entao apenas houve
urn s6 cunha, au ainda nao se passou
da matriz, is to e, esta foi utilizada directamente na impressao dos selos.
Quanta as taxas de 5, 25 e 100 rs., (Dao
ha por onde escolher: as ihiciais, para aparecerem em cavado, s6 poderiam ter sido
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----------------~-gravadas, em cavado, num relevo, ou seja,
nos respectivos pun~oes reprodutores, provando-se assim a existencia destes.
4. Conclusiio:
Muitos outros exemplos se poderiam
citar e muito mais se poderia escrever
sobre a materia.
Fica entretanto ao cuidado dos filatelistas mais sabedores e aos conhecimentos dos tecnicos especializados 0 dizerem
a Ultima palavra sobre as hip6teses que
deixamos apresentadas.
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N. R. - E ste excelente artigo foi publicado no Catalogo da Exposi~iio FiLateLica
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Fernandes Vieira; 1 000 000 de 3$50, dedicados aos bordados ; 500 000 de 4$30, com
a efigie de Gon!;alves Zarco; e 500 000 de
20$00, dedicados a Muschia Aurea.

Salao de Filatelia
do XIV dia do Selo

Os selos foram fabricados na Casa
Moe. d a , com as ldimensoes de
29,25
40 mm, e 0 denteado 11 3/ j , em
folhas de 50 selos.
da

REGULAMENTO
Art. 1.0 0 Clube Filatelico de Portugal
realiza, ·e m 1 e 2 d1! Dezembro, urn «SaLao de Filatelia», mostra de pura divulga!;ao Filatelica.
Art. 2. 0 Os convidados podem participar nas seguintes classes e sec!;oes :

':#ftIIIIIItI.,.".,.".~

r

1- Marcofilia: a)

Especies pre-filatelieas; b) Oblitera!;oes postais.

No -dia 17, os C. T. T. lan!;al,'am em
circula!;Ao urna emissao de selos dedicada
II Madeira. 0 plano da emissao e 0 seguinte: 9000000 de $50 (vinhos); 9000 000
de 1$00, alusivos a passagem do ano;
1 500 000 de 1$50, dedicados a paisa gem ;
1000000 de 2$80, com a effgie de Joao

II - Colec!;oes a man e ira classica :
a) Portugal; b) Ultramar; c) Estrangeiro.

III - Aerofilatelia:
cumentos.

0)

Selos;

Emissao dedicada
it Madeira

b) Do-

IV - Colec!;oes de assunto e de tEma:
a) De assunto ; b) De tema.

___

~

_________:.

IF. Castel-Branco &Filbo

I

L-IMITADA

• Apartado n.o 44

I
I

II

Tllefan. 22020

III

I

VIANA 00 CASTELO

II

Grande sortido de s~ries tematicas de todo
0 Mundo. Sel05 clissicol dll Portugal
e Ultramar

I

J

~=----------~------:r

V - Inteiros postais.

VI - Maximafilia.
Art. 3.0 Os expositores poderao perten{:er nao 56 ao Clube Filatelico de Portugal, mas tambem a qualquer outro Clube
federado, e as suas participa!;oes serlio
solicitadas por convite.
Art. 4.0 A distribui!;ao equitativa dos
quadros pelos concorrentes sera feita pelo
Clube Filatelico de Portugal, em lun!;ilo
do seu nUrnero e da quanti dade de material seleccionado.

; ____""""'* _ _ #lll!lllV _ _ _ _ _ _ _ _ _ '"

Art. 5.0 A participa!;ao e gratuita e 0
material entregue na sede do Clube Filatelico de Portugal ate tres dias antes da
sua inaugura!;ao, e levantado pelo participante ate tre& dias depois do encerramento.

VENOEM-SE
011 Portugal II Ultramar, Aillmanha AUltrla,
BIIlgloa, BraSil, Cheoollov6qula, Olnamarca,
Elpanha, EltadOI Unldol da America, Franva,
Gri·Brlltanha, Gracia, Holanda, Hungrla,
Ilralll, Ilalla, Llohenstelnt.lUllemburao, Mel.
naco, Narueaa, Palelnl~1 "Uslla, S. Marina,
Sullcla, Sulva, yatlcana, etc.

I

Tratar
NO

com Joiio

ClUBE

luis

de Medeiros

FILATELICO DE PORTUGAL

Art. 6.0 A cad a participante sera
cedida uma medalha de prata.

I

I

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

',..

\

COD-

Art. 7. 0 Embora (a!;a quanto em si
caiba pela sua conserva!;ao e guarda, 0
Clube Filatelico de Portugal nao se responsabiliza pelo material exposto, que podera ser seguro pelos s eus proprietluios.

(Reprodu~(jo

cutorizadc pe/os C. T. T.)
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I fxposic;:ao Filatelica do Urge

MA.RCOFILIA
PORTUGAL

XIII ACAMPAMENTO NACIONAL DE
ESCUTAS E V JAMBOREE PORTUGUES - Portalegre, 17 de Agosto de
1968. Posto de correio no Perimetro
Florestal da Serra de S . Mamede.
ROMARIA D'AGONIA - Viana do Ca stel o.
18 de Agosto de 1968.
II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE
ANESTESIOLOGIA - Estoril. 1 de Setembro de 1968. P osto de correio no
Hotel Estoril Sol.

Canmbos comemorativos
II EXPOSICAO FILATJ!:LICA LUSO-BRASILEIRA- cLUBRAPEX-68,. e VI EXPOSICAO FILATELICA NACIONALFunchal. 17 a 24 de Agosto de 1968.
Posto de correio na Escola Industrial
e Comercial do Funchal.

9

Integrada nas comemora(,;oes de aniversario do Futebol Clube do Ufge, realizou 0 Cfrculo Cultural a sua 1.8 Exposi(,;lio. que esteve aberta ao publico desd e
o dia 25 de Maio a 2 de Junho.
Esta exposi(,;ao foi inaugurada por Suas
E xcelencias 0 Intendente do Distrito do
Ufge e pelo Presidente da Camara Municipal de Carmona, que se mos traram bast ante interessados no certame exposto e
louvaram a iniciativa tomada.

lamento: Selos d e P orttlgal, Selos Estrangeiros e Tematicas, cujos premiados foram, respectivamente, Candido Ferreira
Leite da Concei(,;ao, Maria Isabel Iglesias
e Mario da Silva.
o juri foi cons tituido pelos Ex ...•• Senhores Dr. Custodio Pereira Gomes, Pardo
de Oliveira e Jos e Manuel dos Santos
Marques.
Esta Exposi(,;ao teve 0 valios o patrocfnio do Clube Filatelico de Portugal. que

6 ~ EXP os

,.E

fi
!'O~

'2t

DIA DA CIDA or

0

o ~
~;~.
"j A£05toA~
" T.
..1...
de '
<l

~ T.

o

SA

.

10 de -;.
'"

i968 ()

A
O{l.. BANDEIRA

ANGOLA

Carimbos comemorativos
FESTAS DE N.B S.B DO MONTE - Sa da
Bandeira,' 4 de Agosto de 1968.
VI EXPOSICAO FILATELICA DE N.D S .•
DO MONTE - Sa da Bandeira, 10 de
Agosto de 1968.
DlA da CIDADE - Luanda. 15 de Agosto
de 1968.

M09AMBIQUE

Canmbo comemorativo
66.0 CONGRESSO DA ASSOCIACAO SUL-AFRICANA PARA 0 AVANCO DAS
CmNCIAS - Louren(,;o Marques. 1 de
Julho de 1968.

1 5- 6 - 9 6 6

GRUPO

II

A~11GOS

('

~

1,1

DE
LUANDA
C,T,T,

REMESSAS A ESCOLHA
S.loll.olado. novo. e uladol - 50 % Dlloonto
SERIES NOVAS - 40 % Dllconto

I
I Para psgamento, aceito selos usados em
I
quantidade
I Pedir tabela de valoriza~iio e condi~oes
I
de TROCA
I
SANCHO OSORIO
I
TeleloDt! •• 08.5
I
ApsrtadoI312-LISBOA-I
PORTIlGU.
I
i=_f#IItIIW ____

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

.iI

0

LUANDA

,

.

1 f;

m

I
I
I
I

I
I
I!'

.

~gJf./l

II
II

~

PJJ8
R.O II

t-;;~;::;;~;~;;.-:r

II

.

..!.

li'I

Urn aspecto do
Os expositores foram os seguintes:
1 - Candido Ferreira Leite da Concei(,;80 - Selos de Portugal;
2 - Eduardo Rolando Pinto - SeLos de
AngoLa e Estrangeiro;
3 - Fernando Rui Gomes Alves das
Neves - Selos do Ultra mar;
4 - Julio Tito Aniceto da Silva - Selos
Est·r angeiros;

5 - Maria

Isabel Iglesias - Selos Estrongeiros e Sobrescritos;
1\ - Mario da Silva - Temdticas;
7 - Rui Novo da Silva - SeLos de AngoLa e Estrangeiro.
Os premios atribuidos for am divididos
nas seguintes classes e conforme regu-

Expos;~ao

mais uma vez, em terras de Angola, mostrou todo 0 seu interesse na realiza(,;ao
de sta Expo si~o. Pois aqui ficam os mais
profundos agradecimentos ao tao prestigioso CLUBE FILATJ!:LICO DE PORTUGAL.

I-~-;;~-;:;~-:;-~~-i
I SELOS PARA COLECyC)ES

I

I

Ca/~ada do Carmo, 25-S/L.E

LIS B OR - Te/efone 35207

I
I

I

'!:..,...",---..~---------~,.".=!'
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Selol de lodo

o

Mundo

Para 0 encerramento das cerimonias
do cinquentenario das apari!;oes, reuniram-se em Fatima, durante 0 mes de
Maio, colec!;oes de selos marianos vindas
dos mais afastados paises do Mundo, numa
participa!;ao internacional de F i 1 ate 1 i a
crista, como jamais se viu em Portugal.
Do acontecimento desejamos real!;ar
dois pontos: como divulga!;ao l filatelica,

Detalhe da rubrica cFundo 80clab

•

vleram a Fatima

Saldo existente em 3Ilxalxg66. .. . • •
• . . . • • • •
Saldo apurado no exerclcio de 1967
. • • • • • • •
Saldo que passa ao exerclcio seguinte

I

- - - - - - - Por - - - - - - - .
ARTUR SANTA BARBARA
manha, da Rolanda e da BIHgica, a par
de outros de paises muito ao sul do
Equador, como 0 Brasil, a Colombia e a
Argentina, esta com uma «presen!;a» a
desafiar os primeiros lugares, s e tivesse

Deposito

mos tramos a milhares de pessoas alheia;;
Filatelia ate qu e nivel pode subir uma
colec!;ao de selos e, quando estudada, a
contribui!;ao qu e proporciona no campo
cultural da arte, da geografia, da his toria, da religiao; como mani'fes ta!;ao religiosa, mostramos a milhares de filatelistas, alheios a cultura cri:;ta, 0 interesse
de profundar urn tern a aliciante e belo,
o que: e 0 culto de Maria nos seus mais
variados e misteriosos aspectos, s em 01vidar a verdade historica alicer!;ada em
lljll1a fortis sima doutrina, mais do que
nunca, oportuna e actual.
Fatima, classificada de «a 1 tar do
Mundo», parece estar colocada num .c entro de divulgaqao crista privilegiada, pois
neste acontecimento filateli co podemos
constatar a participa!;ao de 53 cole ccionadores da Sue cia, da Dinamarca, da Ale-

havido competi!;ao. Mas, neste certame,
prc;positada e crista mente, nao houve
competi!;ao, e as recompensas foram iguais
para todos os participantes - urn diploma,
uma medalha, publica!;oes e material filatelico relacionado com 0 tema exposto.
Termos destacado primeiramente os
aspectos mais s alientes e brilhantes, nao
significa que pretendamos esquecer os
pontos que deverao ser eliminados nas
proxima ; exposi c;oes. Queremo3 referir-nos
a certas participac;oes de pessoas ainda
no grau infantil oU juvenil da Filatelia,
que nao deveriam ser admitidas a certames de certo nivel. 0 emprego exagerado de motivos decorativos nas folhas
expos tas e as legendas em tipos de letra
enormes, de vem ser motivo de reparo
quando da admissao dos candidatos. E, por
ultimo, consideramos de pouco interesse,

a

326$ 1 5

130~$~

13378$38

Ordem:
Montepio Geral

Devedores e Credore.:

r

Um ospecto do inouguror;ao

-a
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r,

J Ilstificado conforme Balancete Respectlvo
\

Sob a presid~ncia, proficiente e sensata, do seu presidente, 0 Hustre advogado
Dr. Fernando Baptista da Silva, reuniu-se a Assembleia-Geral do Clube Filat~lico de
Portugal, para discussio e a.prova~io das Contas da Ger~ncia de 1967 e do parecer do
conselho fiscal, e para elei~io dos corpos gerentes para 1968.
Presentes um namero razoavel, mormente em noite de calor excepcional e de tourada transmitida pela televisio, e dhHogos do maior interesle .e ntre os Srs. Dr. Silva
Gama, Eng. Belo Diu, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Dr. AntOnio de Almeida
Figueiredo, Dr. Fernando Baptista da Silva, etc.
As contu da ger~ncla anterior e 0 respectiv~ parecer do conselho fiscal foram
aprovados por unanimidade.
Depois procedeu-se a elei~io para os corpos directivos de 1968, que, qualle tod.oll
por unanimidade, e dois 00 tr~1I por unanimidade menol um voto, ficaram BlllIlm
conlltituldos:
Ass,mh/,;a G,,.al- Dr. Fernando Baptilta da Silva, Dr. AntOnio de Almeida Figueiredo, Rolando Alvaro de Mendon~a e Mario RosArio Calltanheira Nunell.
COlIsliho Fiscal - Dr. Agostinho Joaquim Pires, Dr. JOBe Ferreira Gomes da COllta,
Dr. Jorge Melo Vieira, JOio Luis de Medeiroll e Ernesto Patricio Franco.
D;,.,c~iJo - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Coronel Francisco Roma Machado
Cardoso Salgado, Eng. Emmo Cesar Monteiro de Almeida, Jos~ Manuel Castanheira da
Silveira, Eng. Fernando da Costa Velez, Edgar PilO e Miguel Jos~ F. E. da Silva Peuanha.
De salieIitar elites dois alUmos ngmes, pois muito ellperamos da sua actoa~io de
novoll directores, em prol do rejuvenescimento e do recrudellcimento das actividadell do
nosso Clube.
De salientar, tambem, as palavras sensatas e dellasllombradas daquele Eng. Belo
Dias, de proteslo contra as porcarias filat~licas, e de apelo aos comerciantes filatelicos,
para que nelas nao colaborem. Na IInha de rumo que sempre, mas sobretudo ultimamente, aqui vimos acentuando como niaguem, e claro que damos ao Eng. Belo Diu 0
nosso mais entusilistico aplauso .
.Iv_ _ _ _ _...-_ _
•

.I CASA

(:....-...................~----------....--:.«

I TUDO

A. MOLDER

PARA FILA TELl A

I III SELOS.
f

I

II COMPRA-VBNDE11

I

Rua 1. 0 de Dezembro, 101
Telef.

32151 <4-

LISBOA

I

'1 .........-~-.....--",."".~---------~=~

I
I
I
II.
I

~_~._.....:

D~E

PORTUGAL, ULTRAMAR E KSTRANGEIRO, CLASSICOS,
SERIES, ETC.

II

I
I
Con suIte a coso
I
H. SANTOS VIEGAS I
I
It 1. deDezembr045-3. LlSBOA I
Tele40ne 35852
I
para COMPRA OU VENDA

0

·I--~-

O

-""":~
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PASSIVO

para uma exposi!;ao de tematica, as participa!;Oes «sem tema» e «sem esquema".
a nao ser para, dai. escolhermos e retirarmos as pe!;as necessarias a urn tema ... .
Entre as participa!;Oes estrangeiras, vamos vincar, em primeiro lugar, a presen!;a vigorosa e magnifica da equipa da
ARGENTINA, comandada por Jose Antonio Brovelli, e r.epresentada por Carlos
Alberto Altieri, Guilherme Ahinet e Enrique Oscar Buttini; da equipa da ALEMANHA, com 0 P. Clement Anheuser, on de
notamos uma pobreza, urn tanto ou
quanto franciscana, valorizada com os
quadros de August Vogt e Heinrich Hart;
da equipa da B£LGICA, 0 conjunto de
quadros sobre "Piedade e Calvario", de
Ida Van De Gender, primoroso; a «Vida
doce e santa de Maria" , de Bossuyt Orner, impecavel, e a participa!;ao muito
feminina de Soeur Marie Alena, agradavel e subtil.
A vizinha ESP ANHA esteve connosco
mas, Antonio Benet Montagut, com "matasellos marianos», sem tema, na~ nos

Exigivel:
Devedores e Credores

Valoras a Ra.liz., :
Quotiza~lo (em cobraD~a)
Boletlm (8noncI08)

881~$20

621 $90

Amortiza~oas :

Rendaa caucionadaa
M6vei. e UtensUios

1350 $00
3 0626 $7 0

Situ.~io Liquid. Active:
Fundo ASloclatlvo .

.

13378$38
114 0 78 $40

DETALHE DA OONTA DE RESULTADOS
CONTAS

DESPESA

Quotas
Boletim • • . •
Percentagem, cobranc;as, gratlflcac;oes
Donativol • • • . .
Material Fllatillico .
Diversoll . • • • •
Servic;o de Circulac;oes
Rendas de casa (sede)
Portes de Correlo
Telefones (chamadas e mensaUdades)
Transportel e Outros.
Luz. agua, etc..
•..•.
Artigos de expedlente e impressos
Cambiais . • • • . . .
F. D. C.
. .....
Contribui~oes e Impastos
Repara,.l5ell
•
Jornail, Catalogol e RevistBl.
Propaganda
Indemnizac;oes e Prejulzos

1661S2$80

.

16200$00
10600$75
1884$3 0
161 4$00
4 600$40
9 23 2$60

.

.

.

com pec;as boas numa apresenta!;ao pouco
limpa.
A SU1CA chegou a Fatima com a fama
e 0 prestigio d e Eduardo Ruttimann, veterano da Filatelia crista, que, apenas
com 0 tema «Anuncia!;ao», dirigiu urn
curso de Filatelia tematica de grande
dasse, aos que apenas conhecem 0 panorama nacional. Para refor!;o da participac;ao do «mestre» vimos com muito
agrado a colec!;ao sobria, «Consolatrix
aflictorum», de Lorenz Tanner Bergstr,
com selos novos, sobrescritos do primeiro
dia e fotos alusivas, numa harmonia insupenl.vel.
A ITALIA na~ esteve plenamente em
Fatima - temos conhecimento das frequente.; exposi!;oes de Filatelia crista realizadas naquele pais - ; contudo, a representa<;ao do P. Vitorino Fumagali, com 0
seu tema «Maria Santissima na arte italiana", proporcionou imagens de grande
beleza.
Da AUSTRIA, Karl Kristiams enviou-nos 0 seu estudo mariana num quadro

99740 $10

33~o$1o

6 671~65

.

RECEITA

11

26852 $20
775$20
24 22$50

6125$22
2200$00
74 0 $40
1688$40
2272$50
30$00

f\
Vista do recinto da Exposirrco

AMORTIZAr;DES
Amortizac;lio de m6veis por depreciac;ao

__3340 $60 -----;--117 263$72
130 3 i 5$95

Saldo do exerc[clo que se trans[ere para a rabrica

FUNDO SOCIAL
Soma

'

13 05 2 $23 \ - - - - - - 130 3 1 5$95

convenceu ; todavia, Jose Luis Garcia Corredor, com «TempI os espaiioles dedicados
it Assunsion», e Jose Perez Hernandez,
com «Edificios religiosos», deram-nos uma
representa!;ao digna e filatelicamente bern
exposta. Registamos as 36 folhas coordenadas por Antonio Santos Vallejo, com
"Nuestra Senora en los sellos postales",

com 10 folhas com iluminuras, onde 0 valor dos desenhos se equiparou ao valor
dos selos.
A DINAMARCA fez-se representar pelo
«tnestre» F. Hallundsted, possuidor de inumeras medalhas em certames congeneres,
autor do tema «A arte religiosa e os s€us
mestres», desenvolvido em 40 folhas 'rigo-

12

SOLICITAM

Calendario para 1968 das
Exposi<;oes filatelicas
Portuguesas
FUNCHAL, 17 A 24 DE AGOSTO :
II Exposi!;ao Filatelica Luso-Brasileira
«Lubrapex 1968».
ESTORIL, 12 A 20 DE OUTUBRO:
IV Exposir;ao Filatelica do Estoril.
LISBOA, 27 DE OUTUBRO A 2 DE NOV.:
II Exposi!;ao Filatelica da Tematica era
Propriedade Urbana.
LISBOA, 1 de DEZEMBRO :
14.0 Dia do Selo.
PAlO PIRES:, 1 A 5 DE DEZEMBRO :
III Exposi!;ao Filatelica.
A VEIRO, 1 DE DEZEMBRO:
Exposi!;ao do 14.0 Dia do Selo.
DATAS A FIXAR
PORTO - II Autopex.
MIRANDA DO DOURO - II Exposi!;ao de
Divulga!;ao.
BARREIRO - Jogos Juvenis do Barreiro.

~ETiQuE"s-oEF(j;FOl;o;;f
Reunioes para trocas todos os sl!.bados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede

Av. Almlr.nt. Rail, 7D-3.o-Dt.o
LlSIOA

I
I
I
I

q-~---------------......--:!I

rosa mente certas nas regras de apresentar
ao publico selos de correio seleccionados
para divulga!;ao duma mensagem.
Num dos pr6ximos numeros daremos
urn apontamento sobre a representa!;ao
nacional na Exposi!;ao Internacional em
Fatima. Gente da casa com quem temos
de conversar longamente sobre as possibilidades da presen!;a de Portugal em
competi!;oes estrangeiras, apoiados ao JIlovimento «Gabriel», em grande actividade
nos parses cat6licos do Mundo.
Conversas de homens teremos que as
ter em mesa redonda, numa colabora!;ao
franca e leal. A tematica crista exige
'que sejamos amigos, antes de mais, pOis
que oportunidades nao faltarao para que
fa!;amos divulga!;ao da Filatelia na cristandade.

TROCAS
Escrevem-nos vl!.rios
coleccionadores que pretendem relacionar-se
com coleccionadore3
portugueses, entre eles:

17
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PAAEOER DO OON8ELHO

FISCAL

PREZADOS CONSOCIOS:
No cumprimento das suas obrigac;i5es estatutarias, 0 Conselho Fiscal verificou que
toda a actividade da Dlrecc;io fol de molde a merecer 0 aplaueo dos prezados Cons6ciol.
Quanto ao R elat6rlo e Contas da

Ger~ncla

de 1967.

~

do seguinte

PARECER

F.

PAROULEK - Husova 144/11 - Pedebrady - Checoslovaquia.
LUtS ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA Rua Dr .• Ursulina Lopes Torres, n.O 46
- Sorocaba - Estado de Sao Pall~ o 
Brasil.
HORST HUBNER - Postfach 62 - D-6451
Bischofsheim - Alemanha.
SARA SALMAN - Tulipan 563, 2 do Piso.
- c/Ermita y Ayuntamiento - Ayestaran - Habana - Cuba.
CLA UDIONE BORGES DE SOUSA - Seminario Colegial Sao Luis - Sao Luis de
Montes Belos - GO. - Brasil.
RUDOLF WEIDEMANN - D 4019 Monheim
- TegeLerstr. 26 - Alemanha (D. D. R.).
LUCIANO EUSTAQUIO CABRAL -- Bua
Ant6nio Olin to, 791 - Sete :..agoas-M. G. - Brasil.
WOLFGANG PRUFER - 74 AltenburgjLeipzig - Friedr. Ebert. Stl'. 31 - DDR/Alemanha.
NILSON J. F. ALVES - Caixa Postal 744
~ Sao Jose do Rio Preta - Est. S. Paulo
- Brasil.
INZ. ANDRZEJ MICHAJLOWSKI - Piotrk6w Trybunalski-ul. Sienkiewicza 24Po16nia.
WULF SCHIRGEL - H a u s EikboomDDR - 2563 Heiligendamm""":: Alemanha
(D. D . R).

SANDO V AL JOSe MONTES JR. - Rua
Stacolom 231 - Araguari - L. G. - Brasil.
ACHIM STEFFIN - Dorf Pries 25 - 23 Kiel
- Alemanha.

• • •
Este enderer;os sao indicados sem compl'Omisso nem responsabilidade da nossa parte.
The . above addresses are given without
any obligation or responsibility on our part.
Ce~ adresses sont d o nnt~s sans engagement ni respomabilj te de notre p ~rt.

Que

0

Relat6rio e Contas de 1967 merecem a aprovacrio da Ex.rna Allemblela-Geral.

Lisboa, 1 de Julho de 1968.

o

Conselho Fiscal:

D,. Agostinho Joaquim Pi,"
D,.. Josi P,.,d,,.ico GomlS da Costa
E,.",sto Pat,.lcio F,.anco
r
fOilo Luis d, M,d,i,.os

Balan~o-Geral

em 31 de Dezembro de 1967
ACTIVO

Disponivel :
Caixa • . . . . .
Dep6sitos a Ordem .
Valores a realizar:
Devedores e Credores.
QuotizaC;io . . .
Boletim (anlincios)

63~46$oo

881 3$20
6 ~18$90

---

Bens e Usos:
M6vels e Utenslllos

34 406$60

Imobilize~oes Finenceii'as:

Rendas adiantadas . .
Colecc;io do Clube. •

1350 $00
1$00

16

(ap. F. Lemos da Silv~ira

Boletim

o

Boletim continua a ser publlcado com a nossa ctradicional» irreguladdade, mas
temos procurado regolarizar a soa salda. Continoamos a lutar com faltall de todo 0
genero: colabora.,ao de interesse e andncios. Porem, no seu conteddo, 0 Boletim nao e
melhor nem pior do que 011 publicados ~m lingua portuguesa. Entre todoll, e, mesmo,
considerado 0 melhor.
Se nio fOlie a maioria dos andncios serem concedidos a Utulo de amlzade aos
nossos directores, all dlficuldades sedam muHo maiores.

Por extravlo em casa do director desta revist.a, nio aaiu, no
numero de MaiO, 0 excelente ar_
Ugo do n0880 prezado con800io
e preatigioso colaborador Sr. Oapltio F. Lem08 da Silveira, do
que Ihe pedlm08 multa de8culpa,
e maior alnda a08 n08a08 prezados lelt.ore8.

Act.ividade cultural
No ano transacto, uma das exposi.,5es reallzadas pelo nosso Clube fol a do
cXIII Dla do Selo~ . Nao pudemos realizar outrall, adiando·as para este ano, por motlvos
de varia ordem. Porem, patrocinAmos divenas, e demos a nOllla colabora.,io e ajuda
moral a muitas que se realizaram, e alnda a outras que estio em prepara.,io. FomentAmas organizadores, e podemos dizer que neste campo trabalhamos imenso.

Sede
Sabre 0 futuro da lIede do n0880 Clube, podemos dizer algo de encorajador. Devido
aos bans oflcios e rela.,5es entre alguns director'es e 0 senhorio, e multo provAvel qoe
venhamos a ter uma sede nova. De facto, com os contactos que tivemos, tudo Ie encaminha para esse fim. Assim, podemos' informar os nOlilioll Cons6cios que, nellte momento, esta em estudo uma nova e am pIa lIede, com grandes salas, no mesmo predio, e
ainda outros melhoramentos, como sejam luz; na escada e elevador. Diremoll mesmo
que 0 CallO esta pendente dall entidadell oliciais, e tudo Ie encontra bem en~aminhado.
Se a Direc.,io nio tlvesse feilo mais nada, s6 elite ass unto da sede,' que foi devidamente acarinhado, justificaria os seus bons trabalhos. Uma sede nova serA a pedra de
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Para seu interesse, carD consocto
Frequente as reumoes filatelicas - do
nosso Clube, todas as ter!;as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e todos os sabados, das 16 as 20 horas, pois nelas
podera, num ambiente de franca camaradagem filatelica, efectuar as suas permutas sem perdas de tempo, sem gastos de
portes e sem perigos de extravio de
cartas.
Quanto maior for 0 numero de socios
presentes nas 1J0ss as reunioes, mais serao

Clube Filatelico

-

os stocks que todos teremos a nossa disposi!;ao, bem como mais numerosos ser ao
os conhecimentos que uns aos outros transmitiremos.
Alem das vantagens referidas, 0 simples facto de comparecer habilita-o a um
premio, em selos novos, sorteado entre os
assistentes a cada reuniao.
Portanto, no seu proprio interess e, nOD
jaUe as reunioes fHateUcas do nosso Cl1lbe.

-

de

15

Portugal

RELAT6RIO DA GERE:NCIA DE 1967
PREZADOS CUNSOCIOS:

\

A Direcciio, no eumprlmento do seu dever, vem subm~ter ~ apreclaCiio dos Cons6cios 0 Relat6rio ~ as Contas da Gerencla flnda, esperando que mereCam a aprovalj'ie
Indlspenss.vel.
•
Seguidllmente, di-se, muito resumldamente, a explicaClo dos divenos alsuntos,
resnmindo-os por capltulos, para uma melhor elucldaCiio e mais convenlente eompreensiio.

Act.lvidade directiva e administ.rativa
Sobre 0 pretexto de um ano de trabalho Intenso, podiamos dizer que se tinha
crlado uma situaCiio nova para a FllatlSlla, mas tal niio sueedeu. Por~m, os responsivels
pelo Clube nio IIbandonaram as suas aetivldadelJ, e durante 0 ana transaeto nlo po de ser
eontestado um retrocesso. Numa altura em que as dlfieuldades slo tio grandes, e as
lImitaCoes de toda a ordem, podemos dizer, no entanto, que alguma coisa se fez.

Corp08 Sociais
A DirecCio eaforCou-se grandemente pelo presUglo do Clube, para 0 que nio Ie
poupou a trabalhos. Desde reunl6es de rotina as mals dis pares actividadell, os Cons6eios encontraram sempre da soa parte a melhor boa vontade de servir.
Logo de inicio, a DirecCiio foi deafalcada com a auseneia de um director em servico
milltar, e outros, por motivos de doenCa e afazeres profissionals, nio puderam dar 0 sen
precioso esforCo, que tanto l5eria de desejar. lnfellzmente, nio dis po mOil de um escol de
filatellstas com tempo e pacienc!a, para a renovaCio dos quadros directivos, e, asslm,
tivemos que veneer varias diflculdades, e cumprir 0 serviCo 0 melhor que soubemos
e pudemos.

Movimento -de 80ci08

o num~ro de s6cios continua estaclonario, situando-se no quantitativo aproximado
de 1500. Com 0 desenvolvimento da Filatelia angolana, ~ grato registar que 0 numero
de filatelistas no&sos Cons6eios aumenta de ana para ano. Quanto ao nlimero de s6eios
do estrang~iro, lamentamos que nlo se inscrevam em maior numero, mas tamb~m sabemos que as dificuldadell sio de toda a ordem, e, de uma maneira geral, 0 filatellsta
estrangeiro nio reno va a sua inscriCio uma vez que num ana ganhou eontactos e amlzades, que the evitam mais d~spesas. Temos mantido, com sacrificio, algumas quotas
relativamente baixas, como, por exemplo, para 0 Brallil e Espanha, procurando aumentar
o ndmero de cons6cios nesses grandes e Amlgos Pailles. 0 resultado do nosso entusiasmo tem sldo desanimador.
A DirecCio alargou, 0 mais possivel, a sua accio na propaganda do n0880 Clube..
distrlbuindo milhares de publicacOes e propostBII, esperando que alguma coisa veDha a
resultar, num futuro muito pr6xlmo.
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(ap. F. Lemos da Silv~ira

Boletim

o

Boletim continua a ser publlcado com a nossa ctradicional» irreguladdade, mas
temos procurado regolarizar a soa salda. Continoamos a lutar com faltall de todo 0
genero: colabora.,ao de interesse e andncios. Porem, no seu conteddo, 0 Boletim nao e
melhor nem pior do que 011 publicados ~m lingua portuguesa. Entre todoll, e, mesmo,
considerado 0 melhor.
Se nio fOlie a maioria dos andncios serem concedidos a Utulo de amlzade aos
nossos directores, all dlficuldades sedam muHo maiores.

Por extravlo em casa do director desta revist.a, nio aaiu, no
numero de MaiO, 0 excelente ar_
Ugo do n0880 prezado con800io
e preatigioso colaborador Sr. Oapltio F. Lem08 da Silveira, do
que Ihe pedlm08 multa de8culpa,
e maior alnda a08 n08a08 prezados lelt.ore8.

Act.ividade cultural
No ano transacto, uma das exposi.,5es reallzadas pelo nosso Clube fol a do
cXIII Dla do Selo~ . Nao pudemos realizar outrall, adiando·as para este ano, por motlvos
de varia ordem. Porem, patrocinAmos divenas, e demos a nOllla colabora.,io e ajuda
moral a muitas que se realizaram, e alnda a outras que estio em prepara.,io. FomentAmas organizadores, e podemos dizer que neste campo trabalhamos imenso.

Sede
Sabre 0 futuro da lIede do n0880 Clube, podemos dizer algo de encorajador. Devido
aos bans oflcios e rela.,5es entre alguns director'es e 0 senhorio, e multo provAvel qoe
venhamos a ter uma sede nova. De facto, com os contactos que tivemos, tudo Ie encaminha para esse fim. Assim, podemos' informar os nOlilioll Cons6cios que, nellte momento, esta em estudo uma nova e am pIa lIede, com grandes salas, no mesmo predio, e
ainda outros melhoramentos, como sejam luz; na escada e elevador. Diremoll mesmo
que 0 CallO esta pendente dall entidadell oliciais, e tudo Ie encontra bem en~aminhado.
Se a Direc.,io nio tlvesse feilo mais nada, s6 elite ass unto da sede,' que foi devidamente acarinhado, justificaria os seus bons trabalhos. Uma sede nova serA a pedra de
toque para 0 progrellso definitivo do Clube, e estamos certos de que, na devida altura,
os nOli os Cons6clos no~ vao ajudar devidamente.

Oolaboradores

J

fILL
MENIS
t'1D
Exposic;:ao
Internacional
de Filumenismo
FILTUR 1- Sintra

A Direc.,io nio esquece que deve eloglar a ac.,io desenvolvida por alguns colaboradores. Para nio ferir al lIuas modestias deixa aqui 011 seus nomes no anonimato, porque eles do bem conhecidos de- todos.
Llsboa, I de Jolho de I¢B.
A lJirec.,io:

Dr. A. J. d, VasconCllos Carvalho
Coron,l Francisco R. M. Cardoso Salgado
Josi Ma,mll Castanh,;ra da Si/v,ira
Eng. F"nando da Costa Valdss
Manu,l CustOdio Ferrsira
Eng. Emilio Cisar Mont,iro Alm'ida
JoiJo Baptista Barata.
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Durante urn almo!;o no Parque Dr. Oliveira Salazar foram entregues os premios
da Exposi!;ao Intern acional de Filumenismo,
organizada com 0 patrocinio da Comissao
Municipal de Turismo local, no Palacio
Valen!;as.
Presidiu 0 Sr. Coronel Duarte Pedro,
Presidente do Municipio de Sintra, acompanhado pelo Sr. Eduardo Rodrigues Cardoso, Presidente da Comissao de Turlsmo,
e assistiram vereadores, membros daquela comissao e representant-es da Sociedade Nacional de F6sforos e da Fosforeira Portuguesa.
Foram atribuidos premios a etiquetas
portuguesas e estrangeiras, caixas e carteiras e tematica.
As medalhas para etiquetas portuguesas foram atribuidas a Armando Serrano,

de Lisboa (1. 0 ); Fernando Bastos Ferreira
Marques, do Porto (2.0 ); e Ana Paula
dos Santos Lima, de Tomar (3. B). Por seu
turno, os premios para etiquetas estrangeiras foram entregues. a Virgilio }<::duardo
Pires Gon!;alves, da Amadora (1. 0 ); Jose
Brito dos Santos, de Lisboa (2. 0 ); e Ant6nio Duarte Teixeira, de Matosinhos (3.0 ).
Na sec!;ao de caixas e carteiras, foram
premiados Jose Joao Ferreira Tavares Moreira, de Lisboa (1. 0 ) ; Jorge Bau de Sousa,
de Lisboa (2.0 ) ; e Jose Manuel Castanheira
Silveira, de Lisboa (3.0 ).
Em tematica, receberam premios Jose
Mesquita Pimentel, da Foz do Douro (1. 0 );
Fernando Pereira Vicente, de Lisboa (2.0 );
e Fernando Emiliano Martins Cruz, do
Porto (3.0 ).

i-;;;~~:~~:-;~;;-l
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encontra-se sempre as ordens de todos
os filatelistas no seu

I
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II
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CANTINHO FILA TELICO
PrQfQ da Alegria, S8-2.0-A
Tele/one .128176

I
I

LISBOA

I
I

Selos classicos

1!: __

!

*

Modernos

*

COMPRA E VENDE

Tematicos

I
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SOLICITAM

Calendario para 1968 das
Exposi<;oes filatelicas
Portuguesas
FUNCHAL, 17 A 24 DE AGOSTO :
II Exposi!;ao Filatelica Luso-Brasileira
«Lubrapex 1968».
ESTORIL, 12 A 20 DE OUTUBRO:
IV Exposir;ao Filatelica do Estoril.
LISBOA, 27 DE OUTUBRO A 2 DE NOV.:
II Exposi!;ao Filatelica da Tematica era
Propriedade Urbana.
LISBOA, 1 de DEZEMBRO :
14.0 Dia do Selo.
PAlO PIRES:, 1 A 5 DE DEZEMBRO :
III Exposi!;ao Filatelica.
A VEIRO, 1 DE DEZEMBRO:
Exposi!;ao do 14.0 Dia do Selo.
DATAS A FIXAR
PORTO - II Autopex.
MIRANDA DO DOURO - II Exposi!;ao de
Divulga!;ao.
BARREIRO - Jogos Juvenis do Barreiro.

~ETiQuE"s-oEF(j;FOl;o;;f
Reunioes para trocas todos os sl!.bados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede

Av. Almlr.nt. Rail, 7D-3.o-Dt.o
LlSIOA

I
I
I
I

q-~---------------......--:!I

rosa mente certas nas regras de apresentar
ao publico selos de correio seleccionados
para divulga!;ao duma mensagem.
Num dos pr6ximos numeros daremos
urn apontamento sobre a representa!;ao
nacional na Exposi!;ao Internacional em
Fatima. Gente da casa com quem temos
de conversar longamente sobre as possibilidades da presen!;a de Portugal em
competi!;oes estrangeiras, apoiados ao JIlovimento «Gabriel», em grande actividade
nos parses cat6licos do Mundo.
Conversas de homens teremos que as
ter em mesa redonda, numa colabora!;ao
franca e leal. A tematica crista exige
'que sejamos amigos, antes de mais, pOis
que oportunidades nao faltarao para que
fa!;amos divulga!;ao da Filatelia na cristandade.

TROCAS
Escrevem-nos vl!.rios
coleccionadores que pretendem relacionar-se
com coleccionadore3
portugueses, entre eles:
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PAAEOER DO OON8ELHO

FISCAL

PREZADOS CONSOCIOS:
No cumprimento das suas obrigac;i5es estatutarias, 0 Conselho Fiscal verificou que
toda a actividade da Dlrecc;io fol de molde a merecer 0 aplaueo dos prezados Cons6ciol.
Quanto ao R elat6rlo e Contas da

Ger~ncla

de 1967.

~

do seguinte

PARECER

F.

PAROULEK - Husova 144/11 - Pedebrady - Checoslovaquia.
LUtS ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA Rua Dr .• Ursulina Lopes Torres, n.O 46
- Sorocaba - Estado de Sao Pall~ o 
Brasil.
HORST HUBNER - Postfach 62 - D-6451
Bischofsheim - Alemanha.
SARA SALMAN - Tulipan 563, 2 do Piso.
- c/Ermita y Ayuntamiento - Ayestaran - Habana - Cuba.
CLA UDIONE BORGES DE SOUSA - Seminario Colegial Sao Luis - Sao Luis de
Montes Belos - GO. - Brasil.
RUDOLF WEIDEMANN - D 4019 Monheim
- TegeLerstr. 26 - Alemanha (D. D. R.).
LUCIANO EUSTAQUIO CABRAL -- Bua
Ant6nio Olin to, 791 - Sete :..agoas-M. G. - Brasil.
WOLFGANG PRUFER - 74 AltenburgjLeipzig - Friedr. Ebert. Stl'. 31 - DDR/Alemanha.
NILSON J. F. ALVES - Caixa Postal 744
~ Sao Jose do Rio Preta - Est. S. Paulo
- Brasil.
INZ. ANDRZEJ MICHAJLOWSKI - Piotrk6w Trybunalski-ul. Sienkiewicza 24Po16nia.
WULF SCHIRGEL - H a u s EikboomDDR - 2563 Heiligendamm""":: Alemanha
(D. D . R).

SANDO V AL JOSe MONTES JR. - Rua
Stacolom 231 - Araguari - L. G. - Brasil.
ACHIM STEFFIN - Dorf Pries 25 - 23 Kiel
- Alemanha.

• • •
Este enderer;os sao indicados sem compl'Omisso nem responsabilidade da nossa parte.
The . above addresses are given without
any obligation or responsibility on our part.
Ce~ adresses sont d o nnt~s sans engagement ni respomabilj te de notre p ~rt.

Que

0

Relat6rio e Contas de 1967 merecem a aprovacrio da Ex.rna Allemblela-Geral.

Lisboa, 1 de Julho de 1968.

o

Conselho Fiscal:

D,. Agostinho Joaquim Pi,"
D,.. Josi P,.,d,,.ico GomlS da Costa
E,.",sto Pat,.lcio F,.anco
r
fOilo Luis d, M,d,i,.os

Balan~o-Geral

em 31 de Dezembro de 1967
ACTIVO

Disponivel :
Caixa • . . . . .
Dep6sitos a Ordem .
Valores a realizar:
Devedores e Credores.
QuotizaC;io . . .
Boletim (anlincios)

63~46$oo

881 3$20
6 ~18$90

---

Bens e Usos:
M6vels e Utenslllos

34 406$60

Imobilize~oes Finenceii'as:

Rendas adiantadas . .
Colecc;io do Clube. •

1350 $00
1$00
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PASSIVO

para uma exposi!;ao de tematica, as participa!;Oes «sem tema» e «sem esquema".
a nao ser para, dai. escolhermos e retirarmos as pe!;as necessarias a urn tema ... .
Entre as participa!;Oes estrangeiras, vamos vincar, em primeiro lugar, a presen!;a vigorosa e magnifica da equipa da
ARGENTINA, comandada por Jose Antonio Brovelli, e r.epresentada por Carlos
Alberto Altieri, Guilherme Ahinet e Enrique Oscar Buttini; da equipa da ALEMANHA, com 0 P. Clement Anheuser, on de
notamos uma pobreza, urn tanto ou
quanto franciscana, valorizada com os
quadros de August Vogt e Heinrich Hart;
da equipa da B£LGICA, 0 conjunto de
quadros sobre "Piedade e Calvario", de
Ida Van De Gender, primoroso; a «Vida
doce e santa de Maria" , de Bossuyt Orner, impecavel, e a participa!;ao muito
feminina de Soeur Marie Alena, agradavel e subtil.
A vizinha ESP ANHA esteve connosco
mas, Antonio Benet Montagut, com "matasellos marianos», sem tema, na~ nos

Exigivel:
Devedores e Credores

Valoras a Ra.liz., :
Quotiza~lo (em cobraD~a)
Boletlm (8noncI08)

881~$20

621 $90

Amortiza~oas :

Rendaa caucionadaa
M6vei. e UtensUios

1350 $00
3 0626 $7 0

Situ.~io Liquid. Active:
Fundo ASloclatlvo .

.

13378$38
114 0 78 $40

DETALHE DA OONTA DE RESULTADOS
CONTAS

DESPESA

Quotas
Boletim • • . •
Percentagem, cobranc;as, gratlflcac;oes
Donativol • • • . .
Material Fllatillico .
Diversoll . • • • •
Servic;o de Circulac;oes
Rendas de casa (sede)
Portes de Correlo
Telefones (chamadas e mensaUdades)
Transportel e Outros.
Luz. agua, etc..
•..•.
Artigos de expedlente e impressos
Cambiais . • • • . . .
F. D. C.
. .....
Contribui~oes e Impastos
Repara,.l5ell
•
Jornail, Catalogol e RevistBl.
Propaganda
Indemnizac;oes e Prejulzos

1661S2$80

.

16200$00
10600$75
1884$3 0
161 4$00
4 600$40
9 23 2$60

.

.

.

com pec;as boas numa apresenta!;ao pouco
limpa.
A SU1CA chegou a Fatima com a fama
e 0 prestigio d e Eduardo Ruttimann, veterano da Filatelia crista, que, apenas
com 0 tema «Anuncia!;ao», dirigiu urn
curso de Filatelia tematica de grande
dasse, aos que apenas conhecem 0 panorama nacional. Para refor!;o da participac;ao do «mestre» vimos com muito
agrado a colec!;ao sobria, «Consolatrix
aflictorum», de Lorenz Tanner Bergstr,
com selos novos, sobrescritos do primeiro
dia e fotos alusivas, numa harmonia insupenl.vel.
A ITALIA na~ esteve plenamente em
Fatima - temos conhecimento das frequente.; exposi!;oes de Filatelia crista realizadas naquele pais - ; contudo, a representa<;ao do P. Vitorino Fumagali, com 0
seu tema «Maria Santissima na arte italiana", proporcionou imagens de grande
beleza.
Da AUSTRIA, Karl Kristiams enviou-nos 0 seu estudo mariana num quadro

99740 $10

33~o$1o

6 671~65

.

RECEITA

11

26852 $20
775$20
24 22$50

6125$22
2200$00
74 0 $40
1688$40
2272$50
30$00

f\
Vista do recinto da Exposirrco

AMORTIZAr;DES
Amortizac;lio de m6veis por depreciac;ao

__3340 $60 -----;--117 263$72
130 3 i 5$95

Saldo do exerc[clo que se trans[ere para a rabrica

FUNDO SOCIAL
Soma

'

13 05 2 $23 \ - - - - - - 130 3 1 5$95

convenceu ; todavia, Jose Luis Garcia Corredor, com «TempI os espaiioles dedicados
it Assunsion», e Jose Perez Hernandez,
com «Edificios religiosos», deram-nos uma
representa!;ao digna e filatelicamente bern
exposta. Registamos as 36 folhas coordenadas por Antonio Santos Vallejo, com
"Nuestra Senora en los sellos postales",

com 10 folhas com iluminuras, onde 0 valor dos desenhos se equiparou ao valor
dos selos.
A DINAMARCA fez-se representar pelo
«tnestre» F. Hallundsted, possuidor de inumeras medalhas em certames congeneres,
autor do tema «A arte religiosa e os s€us
mestres», desenvolvido em 40 folhas 'rigo-
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Selol de lodo

o

Mundo

Para 0 encerramento das cerimonias
do cinquentenario das apari!;oes, reuniram-se em Fatima, durante 0 mes de
Maio, colec!;oes de selos marianos vindas
dos mais afastados paises do Mundo, numa
participa!;ao internacional de F i 1 ate 1 i a
crista, como jamais se viu em Portugal.
Do acontecimento desejamos real!;ar
dois pontos: como divulga!;ao l filatelica,

Detalhe da rubrica cFundo 80clab

•

vleram a Fatima

Saldo existente em 3Ilxalxg66. .. . • •
• . . . • • • •
Saldo apurado no exerclcio de 1967
. • • • • • • •
Saldo que passa ao exerclcio seguinte

I

- - - - - - - Por - - - - - - - .
ARTUR SANTA BARBARA
manha, da Rolanda e da BIHgica, a par
de outros de paises muito ao sul do
Equador, como 0 Brasil, a Colombia e a
Argentina, esta com uma «presen!;a» a
desafiar os primeiros lugares, s e tivesse

Deposito

mos tramos a milhares de pessoas alheia;;
Filatelia ate qu e nivel pode subir uma
colec!;ao de selos e, quando estudada, a
contribui!;ao qu e proporciona no campo
cultural da arte, da geografia, da his toria, da religiao; como mani'fes ta!;ao religiosa, mostramos a milhares de filatelistas, alheios a cultura cri:;ta, 0 interesse
de profundar urn tern a aliciante e belo,
o que: e 0 culto de Maria nos seus mais
variados e misteriosos aspectos, s em 01vidar a verdade historica alicer!;ada em
lljll1a fortis sima doutrina, mais do que
nunca, oportuna e actual.
Fatima, classificada de «a 1 tar do
Mundo», parece estar colocada num .c entro de divulgaqao crista privilegiada, pois
neste acontecimento filateli co podemos
constatar a participa!;ao de 53 cole ccionadores da Sue cia, da Dinamarca, da Ale-

havido competi!;ao. Mas, neste certame,
prc;positada e crista mente, nao houve
competi!;ao, e as recompensas foram iguais
para todos os participantes - urn diploma,
uma medalha, publica!;oes e material filatelico relacionado com 0 tema exposto.
Termos destacado primeiramente os
aspectos mais s alientes e brilhantes, nao
significa que pretendamos esquecer os
pontos que deverao ser eliminados nas
proxima ; exposi c;oes. Queremo3 referir-nos
a certas participac;oes de pessoas ainda
no grau infantil oU juvenil da Filatelia,
que nao deveriam ser admitidas a certames de certo nivel. 0 emprego exagerado de motivos decorativos nas folhas
expos tas e as legendas em tipos de letra
enormes, de vem ser motivo de reparo
quando da admissao dos candidatos. E, por
ultimo, consideramos de pouco interesse,

a

326$ 1 5

130~$~

13378$38

Ordem:
Montepio Geral

Devedores e Credore.:

r

Um ospecto do inouguror;ao

-a
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r,

J Ilstificado conforme Balancete Respectlvo
\

Sob a presid~ncia, proficiente e sensata, do seu presidente, 0 Hustre advogado
Dr. Fernando Baptista da Silva, reuniu-se a Assembleia-Geral do Clube Filat~lico de
Portugal, para discussio e a.prova~io das Contas da Ger~ncia de 1967 e do parecer do
conselho fiscal, e para elei~io dos corpos gerentes para 1968.
Presentes um namero razoavel, mormente em noite de calor excepcional e de tourada transmitida pela televisio, e dhHogos do maior interesle .e ntre os Srs. Dr. Silva
Gama, Eng. Belo Diu, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Dr. AntOnio de Almeida
Figueiredo, Dr. Fernando Baptista da Silva, etc.
As contu da ger~ncla anterior e 0 respectiv~ parecer do conselho fiscal foram
aprovados por unanimidade.
Depois procedeu-se a elei~io para os corpos directivos de 1968, que, qualle tod.oll
por unanimidade, e dois 00 tr~1I por unanimidade menol um voto, ficaram BlllIlm
conlltituldos:
Ass,mh/,;a G,,.al- Dr. Fernando Baptilta da Silva, Dr. AntOnio de Almeida Figueiredo, Rolando Alvaro de Mendon~a e Mario RosArio Calltanheira Nunell.
COlIsliho Fiscal - Dr. Agostinho Joaquim Pires, Dr. JOBe Ferreira Gomes da COllta,
Dr. Jorge Melo Vieira, JOio Luis de Medeiroll e Ernesto Patricio Franco.
D;,.,c~iJo - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Coronel Francisco Roma Machado
Cardoso Salgado, Eng. Emmo Cesar Monteiro de Almeida, Jos~ Manuel Castanheira da
Silveira, Eng. Fernando da Costa Velez, Edgar PilO e Miguel Jos~ F. E. da Silva Peuanha.
De salieIitar elites dois alUmos ngmes, pois muito ellperamos da sua actoa~io de
novoll directores, em prol do rejuvenescimento e do recrudellcimento das actividadell do
nosso Clube.
De salientar, tambem, as palavras sensatas e dellasllombradas daquele Eng. Belo
Dias, de proteslo contra as porcarias filat~licas, e de apelo aos comerciantes filatelicos,
para que nelas nao colaborem. Na IInha de rumo que sempre, mas sobretudo ultimamente, aqui vimos acentuando como niaguem, e claro que damos ao Eng. Belo Diu 0
nosso mais entusilistico aplauso .
.Iv_ _ _ _ _...-_ _
•

.I CASA

(:....-...................~----------....--:.«

I TUDO

A. MOLDER

PARA FILA TELl A

I III SELOS.
f

I

II COMPRA-VBNDE11

I

Rua 1. 0 de Dezembro, 101
Telef.

32151 <4-

LISBOA

I

'1 .........-~-.....--",."".~---------~=~

I
I
I
II.
I

~_~._.....:

D~E

PORTUGAL, ULTRAMAR E KSTRANGEIRO, CLASSICOS,
SERIES, ETC.

II

I
I
Con suIte a coso
I
H. SANTOS VIEGAS I
I
It 1. deDezembr045-3. LlSBOA I
Tele40ne 35852
I
para COMPRA OU VENDA

0
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DE PORTUGAL

I fxposic;:ao Filatelica do Urge

MA.RCOFILIA
PORTUGAL

XIII ACAMPAMENTO NACIONAL DE
ESCUTAS E V JAMBOREE PORTUGUES - Portalegre, 17 de Agosto de
1968. Posto de correio no Perimetro
Florestal da Serra de S . Mamede.
ROMARIA D'AGONIA - Viana do Ca stel o.
18 de Agosto de 1968.
II CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE
ANESTESIOLOGIA - Estoril. 1 de Setembro de 1968. P osto de correio no
Hotel Estoril Sol.

Canmbos comemorativos
II EXPOSICAO FILATJ!:LICA LUSO-BRASILEIRA- cLUBRAPEX-68,. e VI EXPOSICAO FILATELICA NACIONALFunchal. 17 a 24 de Agosto de 1968.
Posto de correio na Escola Industrial
e Comercial do Funchal.

9

Integrada nas comemora(,;oes de aniversario do Futebol Clube do Ufge, realizou 0 Cfrculo Cultural a sua 1.8 Exposi(,;lio. que esteve aberta ao publico desd e
o dia 25 de Maio a 2 de Junho.
Esta exposi(,;ao foi inaugurada por Suas
E xcelencias 0 Intendente do Distrito do
Ufge e pelo Presidente da Camara Municipal de Carmona, que se mos traram bast ante interessados no certame exposto e
louvaram a iniciativa tomada.

lamento: Selos d e P orttlgal, Selos Estrangeiros e Tematicas, cujos premiados foram, respectivamente, Candido Ferreira
Leite da Concei(,;ao, Maria Isabel Iglesias
e Mario da Silva.
o juri foi cons tituido pelos Ex ...•• Senhores Dr. Custodio Pereira Gomes, Pardo
de Oliveira e Jos e Manuel dos Santos
Marques.
Esta Exposi(,;ao teve 0 valios o patrocfnio do Clube Filatelico de Portugal. que

6 ~ EXP os
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DIA DA CIDA or
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10 de -;.
'"

i968 ()

A
O{l.. BANDEIRA

ANGOLA

Carimbos comemorativos
FESTAS DE N.B S.B DO MONTE - Sa da
Bandeira,' 4 de Agosto de 1968.
VI EXPOSICAO FILATELICA DE N.D S .•
DO MONTE - Sa da Bandeira, 10 de
Agosto de 1968.
DlA da CIDADE - Luanda. 15 de Agosto
de 1968.

M09AMBIQUE

Canmbo comemorativo
66.0 CONGRESSO DA ASSOCIACAO SUL-AFRICANA PARA 0 AVANCO DAS
CmNCIAS - Louren(,;o Marques. 1 de
Julho de 1968.

1 5- 6 - 9 6 6

GRUPO

II
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~

1,1

DE
LUANDA
C,T,T,

REMESSAS A ESCOLHA
S.loll.olado. novo. e uladol - 50 % Dlloonto
SERIES NOVAS - 40 % Dllconto

I
I Para psgamento, aceito selos usados em
I
quantidade
I Pedir tabela de valoriza~iio e condi~oes
I
de TROCA
I
SANCHO OSORIO
I
TeleloDt! •• 08.5
I
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PORTIlGU.
I
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Urn aspecto do
Os expositores foram os seguintes:
1 - Candido Ferreira Leite da Concei(,;80 - Selos de Portugal;
2 - Eduardo Rolando Pinto - SeLos de
AngoLa e Estrangeiro;
3 - Fernando Rui Gomes Alves das
Neves - Selos do Ultra mar;
4 - Julio Tito Aniceto da Silva - Selos
Est·r angeiros;

5 - Maria

Isabel Iglesias - Selos Estrongeiros e Sobrescritos;
1\ - Mario da Silva - Temdticas;
7 - Rui Novo da Silva - SeLos de AngoLa e Estrangeiro.
Os premios atribuidos for am divididos
nas seguintes classes e conforme regu-

Expos;~ao

mais uma vez, em terras de Angola, mostrou todo 0 seu interesse na realiza(,;ao
de sta Expo si~o. Pois aqui ficam os mais
profundos agradecimentos ao tao prestigioso CLUBE FILATJ!:LICO DE PORTUGAL.

I-~-;;~-;:;~-:;-~~-i
I SELOS PARA COLECyC)ES

I

I

Ca/~ada do Carmo, 25-S/L.E

LIS B OR - Te/efone 35207

I
I

I

'!:..,...",---..~---------~,.".=!'
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----------------~-gravadas, em cavado, num relevo, ou seja,
nos respectivos pun~oes reprodutores, provando-se assim a existencia destes.
4. Conclusiio:
Muitos outros exemplos se poderiam
citar e muito mais se poderia escrever
sobre a materia.
Fica entretanto ao cuidado dos filatelistas mais sabedores e aos conhecimentos dos tecnicos especializados 0 dizerem
a Ultima palavra sobre as hip6teses que
deixamos apresentadas.
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foi devidamente autorizada a sua reprodu!;ao.

Fernandes Vieira; 1 000 000 de 3$50, dedicados aos bordados ; 500 000 de 4$30, com
a efigie de Gon!;alves Zarco; e 500 000 de
20$00, dedicados a Muschia Aurea.

Salao de Filatelia
do XIV dia do Selo

Os selos foram fabricados na Casa
Moe. d a , com as ldimensoes de
29,25
40 mm, e 0 denteado 11 3/ j , em
folhas de 50 selos.
da

REGULAMENTO
Art. 1.0 0 Clube Filatelico de Portugal
realiza, ·e m 1 e 2 d1! Dezembro, urn «SaLao de Filatelia», mostra de pura divulga!;ao Filatelica.
Art. 2. 0 Os convidados podem participar nas seguintes classes e sec!;oes :

':#ftIIIIIItI.,.".,.".~

r

1- Marcofilia: a)

Especies pre-filatelieas; b) Oblitera!;oes postais.

No -dia 17, os C. T. T. lan!;al,'am em
circula!;Ao urna emissao de selos dedicada
II Madeira. 0 plano da emissao e 0 seguinte: 9000000 de $50 (vinhos); 9000 000
de 1$00, alusivos a passagem do ano;
1 500 000 de 1$50, dedicados a paisa gem ;
1000000 de 2$80, com a effgie de Joao

II - Colec!;oes a man e ira classica :
a) Portugal; b) Ultramar; c) Estrangeiro.

III - Aerofilatelia:
cumentos.

0)

Selos;

Emissao dedicada
it Madeira

b) Do-

IV - Colec!;oes de assunto e de tEma:
a) De assunto ; b) De tema.

___

~

_________:.

IF. Castel-Branco &Filbo

I

L-IMITADA

• Apartado n.o 44

I
I

II

Tllefan. 22020

III

I

VIANA 00 CASTELO

II

Grande sortido de s~ries tematicas de todo
0 Mundo. Sel05 clissicol dll Portugal
e Ultramar

I

J

~=----------~------:r

V - Inteiros postais.

VI - Maximafilia.
Art. 3.0 Os expositores poderao perten{:er nao 56 ao Clube Filatelico de Portugal, mas tambem a qualquer outro Clube
federado, e as suas participa!;oes serlio
solicitadas por convite.
Art. 4.0 A distribui!;ao equitativa dos
quadros pelos concorrentes sera feita pelo
Clube Filatelico de Portugal, em lun!;ilo
do seu nUrnero e da quanti dade de material seleccionado.

; ____""""'* _ _ #lll!lllV _ _ _ _ _ _ _ _ _ '"

Art. 5.0 A participa!;ao e gratuita e 0
material entregue na sede do Clube Filatelico de Portugal ate tres dias antes da
sua inaugura!;ao, e levantado pelo participante ate tre& dias depois do encerramento.

VENOEM-SE
011 Portugal II Ultramar, Aillmanha AUltrla,
BIIlgloa, BraSil, Cheoollov6qula, Olnamarca,
Elpanha, EltadOI Unldol da America, Franva,
Gri·Brlltanha, Gracia, Holanda, Hungrla,
Ilralll, Ilalla, Llohenstelnt.lUllemburao, Mel.
naco, Narueaa, Palelnl~1 "Uslla, S. Marina,
Sullcla, Sulva, yatlcana, etc.

I

Tratar
NO

com Joiio

ClUBE

luis

de Medeiros

FILATELICO DE PORTUGAL

Art. 6.0 A cad a participante sera
cedida uma medalha de prata.

I

I

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

',..

\

COD-

Art. 7. 0 Embora (a!;a quanto em si
caiba pela sua conserva!;ao e guarda, 0
Clube Filatelico de Portugal nao se responsabiliza pelo material exposto, que podera ser seguro pelos s eus proprietluios.

(Reprodu~(jo

cutorizadc pe/os C. T. T.)
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NOVA EMISsAo
DA AGENCIA GERAL DA COROA

WESTERN SAMOA
DIREITOS DO HOMEM
Primeiro dia de circulac;ao, 12 de Agosto de 1968

ST LUCIA
IN ME M 0 R I AND R. MAR TIN L U T H F R KIN G I 1,929 - 68

Primeiro dia de circulac;ao , 4 de Julho de 1968

exemplares com menores dimensoes de
cabe!;a deverao ser considerados como «aspectos graficos das ultimas impressoes".
Continuam, porem, par explicar as diferen!;as de tamanho da effgie.
Se entretanto considerarmos 0 metoda
descrito, a expHca!;ao podera resl1ltar
simplese imediata.
Com efeito, consideremos a existencia
do pun!;ao reprodutor referente ao selo
em questao onde este se encontra reproduzido em relevo.
Suponhamos ainda que a partir deste
foram obtidos varios cunhos de servi!;o:
se a opera!;ao de encalcamento destes nao
tiver sido feita nas mesmas condi!;oes de
pressao au se as blocos de a!;o fossem
de dureza diferente, result aria deste facto
que a relevo nao seria transportado para
as cunhos de servi!;o com a mesma profundidade.
Dado a tipo de relevo da
efigie, a cada profundidade corresponde
urn contorno diferente, tanto menor quanta
menos profundamente tenha sido reproduzida.
Muito simplificadamente e 0 que se
passa com urn cone que se introduz a
partir do vertice mais au menDs profundamente num material moldavel, deixando
nele abertos drculos de- diiimetro tanto
maiores quanta mais funda for a sua penetra!;ao.
POde..:'se alias fazer uma experiencia
muito sugestiva com uma moeda de prata
de 1000 rs. de D. Maria II (1844); comprimindo-a contra uma superficie plana
de plasticina a pressoes diferentes ve-se
que deixa nela moldadas diferentes contornos da efigie da soberana, em especial na regiao do puxo ·e tr~!;a do cabelo.
Desta maneira, poder-se-ia conduir
que teria existido mais de urn cunho, explicando-se par este processo a diferen!;a
de tamanhos da efigie e, devido a sim""
pIes retoques, as diferen!;as notadas nos
respectivos ornatos.
5. D. Luis I, 1862/64.

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

As iniciais F. B. F. (Francisco Borja
Freire), gravadas no pesco!;o das efigies
dos diversos soberanos, aparecem-nos nas
emissoes de:

D. Maria II . . . . . . . .
D. Pedro V, cabelos lisos . .
D. Pedro V, cabelos anelados

em relevo
em re1evo
em cavado

..

---~-----.".--------:it.

I
I

A

II

II CENTRAL

I DA
I
I BAIXA
I
I ., P T . It. 0 8 t: B v • ~ 0
I
I
paste Ie ria fjna
I
restaurante

I
I
I
I

II

D .:

satao de cha
AMBIENTE

I 94,

SELECCIONADO

Reconhecida oficialmenle
de utili dad e luristica

Rua AU1'ea, 98 - Lisboa-2
f Tete/ones J2 02 80 - J2 66 7-1

I
I
I
I
I
I
I
I

!
I
I
I

I
I

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

Contudo, na emissao em epigrafe, verifica-se que aparecem:
Nas taxas de 5, 25 e 100 rs.
Nas taxas de 10 e 50 rs.

em cavado
em relevo

Atendendo a que a pun!;ao reprodutor original (efigie de D. Luis) e a
mesmo para todas as taxas, condui-se
que, neste, as iniciais nao poderiam ter
sido gravadas.
Uma vez que numas taxas aparece em
relevo e noutras em cavado, sendo 0
mesmo relevo da efigie, pode-se tambem
concluir que as iniciais, nurn e noutro caso,
for am. gravadas em cavado, mas em pun!;oese matriies respectivamente.
.
Sendo assim, nas taxas de 10 e 50 rs.
poderiam ter side gravadas au nas matrizes au nos cunhos de servi!;o; parece
no entanto terem sid a gravadas nos primeiros, pois nao se conhecem diferen!;as
de selo para selo, ou entao apenas houve
urn s6 cunha, au ainda nao se passou
da matriz, is to e, esta foi utilizada directamente na impressao dos selos.
Quanta as taxas de 5, 25 e 100 rs., (Dao
ha por onde escolher: as ihiciais, para aparecerem em cavado, s6 poderiam ter sido

6
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D. Luis I, 1862/64, 25 r s.

2.

Sete cunhos diferindo num pormenor
de burilagem junto ao canto inferior direito.
Explica!;80 identica a anterior. Quanto
a burilagem junto ao canto superior direito tezrlQS 5 cunhos identicos e 2 diferenciados, sendo porumto 3 os tipos diferentes neste ponto : possivel mau trabalho de encalcamento destes dois cunhos
de servi!;o pelo pun!;ao reprodutor, pelo
que tiveram tam bern de ser retocados
neste ponto.

vavelmente, aberto it mao no cunho de
servi!;o, afastado do seu local pr6prio,
para ai se pro ceder a regulariza!;ao da
superficie que teria de se tornar plana
para receber a tinta de impressao.
De notar-se aqui a existencia de fen das de alto a baixo, quer no tipo I, quer
no tipo II, que, por si so, deveriam ter
causado a inutiliza!;ao dos respectivos
cunhos de servi!;o.
4. D . Maria II, 1853, 5 r s.

Dois tipos conhecidos : com a efigie
natural e outro de tamanho mais pequeno,
com tran!;a do cabelo diminuida e pequenas diferen!;as nos ornatos. Entre urn e
outro tipo, quanto ao aspecto e dimensoes da efigie e tran!;a, ha uma serie de
tamanhos intermedios (colec!;ao Tapling,
segundo descri!;ao de Oliveira Marques,
no seu artigo publicado a pags. 404/405
do n.O 100 da revista Mercado FHatelico).
Muito se tern diseutido sobre a existeneia de mais ' de 1 cunho, ou se os

D . Luis I, 1862/64, 5 rs.

3.

Dois tipos catalogados (I, II), diferindo na coloca!;ao do algarismo 5, sendo
os demais pormenores de semelhan!;a surpreendente.
Explica!;ao: existencia de apenas urn
pun!;ao reprodutor, 0 qual nao deixou
correctamente aberto no conhecido tipo II
o algarismo 5, pelo que teve de ser, proit-~*""""W

I
I

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

~,.~, PAGAM 0S BON S PRE COS

par S~RIES, ISOlAOOS, MISTURAS, PACOTES, AD QUllO

I

PARA 0 NOSSO NKG6clO DE RIETALHO, tambem desejamos comprar
quanUdad" mall pequenas e soloa om drlos, de pro90 medlo I mals
elevado. Como somos a malor casa fIIall:llca da America, estamos cona·
tanlemenle a comprar grandes quantldades de &alos de tod .. as part"
do Mundo. Actualmenle, eslamol partlcularmeale lulerossados em
comprar:
8E.. 08 EIII stalES, D, valor baixo e Dledlo. Comple·
las eu Incomplelas, novas ou usadas.
8E..08 ISO.. &U08, Varledades baralas e alracUns.
P&(:8TE8, Fellos culdadolamenle, com selol perfelloB.
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GIl&IWDE8 QII&IWTID&DE8 E
• 8TOl:K.8 t de lodos os generos.
1II18TIlIl& (&0 QIlILO) Bobre 0 papel.

II

Do •• a DOYa lI.ta de

o.

pre~o_. I

melbore. pre\!o. por .elo. do. E.t_do. IlDldo. e l:aDad.

VENDA AO MAJOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO

I

£,H. E. HARRIS &
BOSTON, Mass. 102117 U. S. A.

...

IlBI!IT08 DE

Qu,;ra mandar-nos a sua !isfa de ofertasJ ¥ue mereelr(/. a nossa pronla e cuidadosa aten;ao
Ga.{TI8, & PEDIDO,

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

•

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

c.~,

~"...,,""""""'f/IIIIIIIW
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I

Telegramas: HARRISCO BOSTON
f/IIIIIIIW ..............
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I Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com-

I pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis
II ~U;LU~ ~ UlLDUUU~

I ELADIO

I
I
I

CASA FUNDADA EM 1911

I

I

DE SANTOS

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 25

LISIOA-'

I

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p

XII Congresso da F. P. F.
No passado dia 28 de Junho, reuniu 0
Congresso da Federa!;ao Portuguesa de
Filatelia.
Todos os assuntos da cOrdem do Dia»
foram devidamente analisados e aprovados.
Para os Corpos Gerentes 1968/1969, foram eleitos os filatelistas abaixo indieados:
MESA DO CONGRESSO:

Presidente - Prof.
Trincdo;

Dr.

Viee-Presidente - DT'.

Carlos

Ant6nio

Mar~al

Correa Nunes;

Tesoureiro - Coronel Francisco R. Cardoso Salgado;

SecretariO' - Dr. RomanO' Caldeira Cdmara;

Vogal - Dr. Ant6nio SHt'a Gama;
Substituto - Henrique Mantero.

de Vas-

Presidente - Eng. Adriano dos Santos
Macedo ;
Relator - Dr. Mont enegro CarneirO';

1.0 Seeretario - Jose Rodrigo Dias Ferreira;

Vogal - Eng. EmiLio
de Almeida;

2.· Seeretario - Dr. Anlbal

Substituto - Dr. Ant6niO' de

Paiva .

Pinto

CONSELHO FISCAL:

Presidente - General Mario Nogueira ;
Vice-Presidente - Dr. A . J.
concelos Carvalho;

DIRECCAO:

Al~ada

de

FigueiredO'.

Cesar

Monteiro
Almeida
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Pun~iio

reprodutor original (efigie)

Matrizes
(eflgie e eereaduras)

+

Admlnlstrlvlo-Garll dos Corralos, Tal6grl'os

Suprlssio da

marca~io

da
a chagada

I

correspDndenc~a

A marcacao a chegada nao se executara, pais, nas estacoes, salvo quando se
trate de correspondencia:
a)

De posta restante ou em dep6sito
(lista); inc 1 u i n d 0 a oficial da
classe A;

b) Destinada a habita!;oes colectivas
au a consulados e agencias (circular n.O 5506,62/E);
c) Com '1 pr6prio:o ;
d) Mal encaminhada;

•

+

Impressiio
com
relevo

ri
•

•

I;/1\ I IGI I I
I
IIII
IIII
,
,
t
••
••
Ii I I III I I
~

Tala'ona.

ORDEM DE SERVIQO N.o 6802,6

Com 0 fim de simplificar quanto possivel os trabalhos preparat6rios da distribuiCao postal, foi publicada a Ordem
de Servi r;o n.O 5.108,16, que, a titulo experimental, suprimiu a marcacao das correspondencias ordinarias a chegada.
o tempo decorrido ap6s a publica!;ao
da referida Ordem de Servi!;o permitiu
conduir que a medida tom ada e de adoptar com caracter definitiv~ em relacao a
Correspondencia ordinaria, considerando,
todavia, as excep!;oes que a pratica revelou de manter.

t

I

I

1. D. Pedr o V, 1856/58, cabeLos aneLados,
burilagem de Linhas dupLas, 25 rs.

Catalogados 6 tipos, diferindo apenas
num pormenor da burilagem junto ao
canto inferior esquerdo. Todo 0 restante
dQ desenho, identico.

~

,I

Pun~oes

reprodutores

~

Cunhos
de serviwo

t

Contra-eunhos

Explicacao: existencia de urna (mica
matriz. PunC!io reprodutor deficiente (sem
o relevo necessario) junto ao canto inferior esquerdo. Cunhos de servi!;o: obtidos seis a partir do puncao reprodutor
que, devido as deficiencias deste, tiveram
de, a mao, ser retocados no mesmo ponto
e, dar, as diferencas de impressao.

No prirneiro caso; 0 bloco assirn grava do, estaria pronto a ser adaptado Ii
maquina de irnprirnir.
No segundo caso, para do cUindro ser
possivel obterem-se divers as r·eproduc;t'ies,
proceder-se-ia do seguinte modo:
4. Toma-se cada urn destes cilindros
temperadose passa-se para tantos
cilindros de ac;o macio quantas as
taxas de previsto grande consumo.
Ai ficam gravados em relevo. Em
seguida temperam-se.
5. Cada urn destes llltirnos cilindros,
comprimldo agora sobre novos blocos de ac;o macio, deixa neles aberto,
em cava do, to do 0 desenho do selo.
6. 0 gravador tom a entao cada urn
destes blocos, verifica-os, tira pro-

•

'tIfItttIIIttII."".,.~~"...,..,

I DOMinlo,
II
I

. . . . . ."""".. . . . . . . . . . ._.""".",. . . . . . . . . . -...=.
do Sacramento

(Mercado Filatelico de Lisboa)
Rua do

C"uc;f;~oJ
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Pun~iIo reproduto1' originaL: cilindro de
ac;o temperado onde foi aberto a mao,
em relevo, a 'efigie do soberano;

Telefone 3:14891

LISBOA 2

I
III

-+

••

Portugal

Selos Nacionais e Estrangeiros
Albuns e Ma:rial Filat6lico

I

List. de olert.. em diltribai910
'I...,..............""",.~~"",.",.".",.,."""........ ~ ...........""""..#wv",....lp

Matriz: cilindro de ac;o temperado para
onde foi passada a efigie do monarca a
partir do punc;ao reprodutor original e no
qual foi aberta pelo gravador, tambem
em cava do, a cercadura e restantes ·e lementos (antes da tempera);
PU'n!;iio reprodutor: obtido do anterior,
e ainda urn cIlindro de ac;o tempera do,
apresentando, agora em relevo, 0 desenho de determinado selo;

4~""""""""""---fllWlW",.",..fi/I1IItIIIIIIt~~~_~tIIt=.

I
I «Notfeias F.ilatilieo,)
A.SINE

I

II
I

I

I

EXCELENTE MENSARIO DA ElPECIALIDADE

Redac;lo e Admlnlstra<:lo I

Ru. d. Flgu.'ra d. Fal, 128·8.0

eOIMBRA

perado,
deixou
foram ou nao retocados pelo gravador;
Contra-cunho: placa de sola moldada

Assinaturas anuais,'
Contlnenta, IIhas, Bralll , Elpanha
Proylncla. Ultramarlna. II outrol
pallel • • • • • • • • • •

servi~o: blocos de ac;o temnos quais 0 punC;ao reprodutor
gravado, 0 desenho do selo, e que

Cunhos de

II

I

'!I .........................,,--........----~..................#IIIIfIW ................ ~........................:~

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

vas e, a mao, caso seja necessario,
procede aos retoques nos pontos
em que 0 encalcamento nao foi
satisfat6rio. Em seguidaestes blocos sao temperadosj estando aptos
para s erem adaptados a maquina
de impressao.
7. E' moldada uma placa de sola a
partir do bloco adaptado Ii maquina, que ficara com 0 relevo inverso daquele.
8. Inicia-se a irnpressao dos selos.
Propositadamente, nao se deu ainda
qualquer designaC;ao aos diferentes blocos
de ac;o e a sola, quer para nao estabelecer confusao com as denominac;oes consagradas; mas principalmente para nos socorrermos da nomenclatura em voga, pelo
menos alguns anos depois .
Baseados assim no oficio atras citado,
de F. A. de Campos, poderiamos estabelecer:

pelo cunho de servic;o. (A matriz, se for
paralelipipedica, poderia ser adaptada a
maquina de irnprimir e trabalhar como
cunho de servic;o).
3. Interl.'retac;iio de eoso! eonereto!:
Vejamos; a titulo exemplificativo, como
se poderiam interpretar; nesta base, alguns
casos concretos.
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Vende-se urn grande stock de selos nacionais, ultramarinos e estrangeiros. Satis·
fazem-se listas de faltas com descontos apreciaveis, tanto de selos novas como usados.
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a prc!r0s
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro,
24-1.o-D. - LISBOA.

J

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e troco Correia Aereo (selos, documentos,
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedro Iva, 3-3.0 ·EF - Lisboa·5.

Troco e venda selos do Cont. e UUr.
NoVOiS e usados. Tenho stock destes llltimos e Alemanha. Compro selos antigos
ou Blocos da Suic;a sobre carta. Artur
Real Bordado da Silva - Rua Penha de
Franc;a, 256-2.o-Esq.o-Telef. 833878-Lisboa.
Par 190500 venda 0 late seguinte de selos
usados: (Portugal- 363/64, 453, 552, 641/44,
786/88, 804, 878, Avi:io 9 e Angola 378)
e de selos novos (Portugal - 257/272, 859/60,
879/80). Pedidos c/ a quanti a, a Ant. B.
Cunha - Rua Bazilio Teles, 28.1.
LAGOA - ALGARVE.
0

SELOS
Compro em pequenos ou grandes quantidades, de Portugal, Ultramar e Suic;a.

e) Porteada, incluindo a correspondencia de R. S. F.;
1> Destinada a localidade nao servida
por distribuiC;ao domiliciaria;

-

COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novas au usados. Tambem vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2."-Drt. o,
telef. 784816 - Lisboa·4.

g)

Com pro series novas completas de Por·
tugal, scm charneira, desde 1934 a 1959.
Eventualmente, aceito trocas. Ofcrt as detaIhadas a Tabacaria Peterfil, Av. Almirante
Reis, 62-A - Lisboa.

i)

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

Nao marcada, por lapso, pela estac;ao de origem;
h) Destinada a PC ou PCTF. A marcac;ao far-se-a na ultima estac;ao
que the der transito;
Reexpedida ou devolvida; no momento da reexpediC;ao ou da devo·
luc;ao.

Os chefes de servic;o extern os pod em,
porem, ordenar, quando as circunstfmcias
o aconselharem, que se proce"da a marcac;ao temporaria de todas as correspondencias em relac;ao a determinadas estac;oes.
Esta Ordem de Servi!;o anula e substitui a n.O 6001,4 e a circular n.O 5605,44/E.

Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco;
ou compro; pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
SELOS -MOEDAS -MEDALHAS-etc.
Compro e venda. (Trocas 96 fa!ro em base
Comercial SO %). - A. DA COSTA - P. do
Municipio, 13.1.o-Esq.o - SANTAR£M.

Arq. 205/1/40, DSC2.
15 de Fevereiro de 1968. - 0 Administrador-Adjunto; Henrique Pereira.

Compro, Troco e Vendo selos clasaicos;
todas as series Tematicas; novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo

26
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Albuns e material filatellco. A. Borges
Brito - BARREmO - Portugal - To:!lefone 2272329.
Compro e vendo selos aos melhores
pre~os.
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
VENDO BARATO selos do Ultramar Fr.
Yv . 100 por 200$00. Tambem troco. Rogge
- Van Lennepkade 59 - Amsterdam - Holanda.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bem.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
ENSAIOS, PROV AS, provas de luxe e
de artistas, FDCs, postais rnaxirnos, etc.,
Portugal e varios temas, troco, corn pro e
vendo. Felix da Costa Ilha - Bairro n.O 2
- Alcoentre.
Selos com erros; novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem.
Carta a il Secretaria, ao n.O 22.

i

'II
I
I
I

CASA FILATELICA

J. ELL
NOVIDADES AOS MELHORES PRE~OS

Ru. d. Prlt., 184-2. -EIQ. - Tal.f. 323&08
0

LISBOA-2

COMPRO series completas, novas, sem
charneiras, centradas, com tema FLORESTA.
OFERTAS aD Eng.o A. Bello
Dias - Rua Visconde de Seabra, 2-2.0-Drt.o
- Lisboa-5.
ANTONIO DE ARAOJO OGANDOC. P . 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra selos dos tern as : BARCOS, RELIGIAO, PINTURA; MALARIA e ESCU4~----"""""""""""""""'-""

I
II
I
I
I

"~ ......---""""""*-~....-.............-.-...........----~~".....r-

·i~~RY;;;;;~;;;;;;l

I

ul. Mazurska 66, M. 92
Kielce

" De.ejo 86r1ea

,I

c~~p~~8Nn~~

.. de Mo\,&mblque: borboleta. e pelx.,s. Angola: animal.
e aTe.. 0011 lemitlcos de flora, fauDI, desportos, co~mos, plnlnRs, etc. Catilogo YTert.
Correspondencla em p 0 r I II g II e. 0 IlIglea.
"""""""'~_--""""" _

,.

All Portuguese stamp collectors, who
are interested in a working association
of the history of the stamps of the Portuguese Overseas Provinces, write to
H. Hubner, D-6451 Bischofsheim, Postfach 62, Germany.

casos; procedia da s eguinte maneira: tomava a matriz, gravada em relevo, represen tan do a efigie do soberano, «passava-a» para urn bloco de a!;o macio, onde
fica va reproduzida em cavado e, a sua
volta abria nova cercadura identica a do
cunho gasto ou inutilizado. Uma vez
tempera do, tinha assim novo cunho de
servi<;o.
Porem este processo nao e de molde
a satisfazer as condi<;oes acima mencionadas alem de que era hurnanamente impossivel a urn gravador, mesmo da categoria- de Borja Freire, reproduzir praticamente a "papel quirnico». cercaduras de
recorte delicadissimo e do tamanho dos
nossos selos (2) .

~~"""""---------------""'h

I
!

2. 0

_ ~#JWIf/I# _ _ ""'~

~1:~:::~:~;;:;::;~~7
trangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0
material filatelico

I
I
I BASTOS • CAMPOS, L. DA

I

R.MARIAANDRADE,55-Telef.834108

LlSBOA

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

(PORTUGAL)
~"."",.-.-.."""""""',.",.",.~~.".",.".."""",.".:,

TISMO. Somente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos· ternas. Da s elos de ANGOLA,
isolados e em series, NOVOS.

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

1Iof _ _

.-.-.....-~.·.

Une annonce dans notre BOLfTIM rapporte
An advertisement in our BOLfTIM will pay
fine Anzeige in dem BOLfTIM lohnt sich

..

1
I

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

1. 0 gravador abre, em relevo, sobre
urn cilindro de a!;o macio, a efigie
do soberano, ap6s 0 que aquele e
temperado.
2.

Por process os mecfmicos de encalcamento (prensa), e esta efigie passada a tantos cilindros de a!;o macio quantas as taxas previstas para
a emissao, ficando reproduzida af
em cava do.

3. Em

cada urn destes cilindros e
aberto pelo gravador, tambern em
cavado, a volta da efigie, todo 0
desenho das cercaduras, inscri!;oes,
etc. Em seguida cada urn destes
blocos e tempera do.

metodo de impressiio com relevo:

Conhecendo-se sobejamente a influencia tnglesa no espirito de Borja Freir e, nao
custa a aceitar que os processos seguidos
naquele pais fossem tam bern de perto
adoptados entre nos pelo gravador portugues.
Com efeito, alem oda aprendizagem com
William Wyon, gravador dos selos de J.'I eleva ingleses, ambos eram funcionarios
das respectivas Casas da Moeda, dispondo
de maquinaria semelhante: prensas para
a cunhagem de moedas que serviram tambern para a prepara!;ao dos cunhos. Ate
no que diz respeito a impress aD com relevo dos s elos, foi por nos encomendada
e recebida urna cmaquina propria para
estamparos selos de relevo» da firma
Dryden-Brother, de Lambeth, certamente
sernelhante a que, da mesma origem, estava i nstalada na Somerset House desde
1841 para a estampagem dos envelopes,
e que foi posteriormente aproveitada para
a impressao dos s elos de relevo ingleses.
Posto isto, poderemos reconstituir as

I

seguintes fases; necessarias a produ!;lio dos
selos de relevo:

Agora dois casos se podem dar:
- Taxas para as quais se preve muito
pouco consumo.
- Taxas para as quais se preve muito
consumo.
___
_ _ _ _ _ _ _ _ _"""'"
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Emissoes locais de Ass£stencia
e Difesa

o,f••• - Cruz Br.nd, - 2.1'
,50, t,OO, 5,00 e 10'00

, AIII.tlncla -lmp"•• lo local

I

, ••, ,50, ••50, 5,00 e

to,o.

I A•• I,tlncla-1988
,50,1.00,.,OO, •• 50,5,OOel.,OO

t

(2) Da «Hist6ria do Selo Postal Portugues» ; vol. I, pag. 113, de Oliveira Mar-

ques, descreve-se a pv.oposito da passagem
dos selos de D. Luis I de «fita curva»
a «fita direita»\ 0 protesto do 1.0 gravador
da Cas a da Moeda, F . A. de Campos, encarr ega do de reformar 0 5 cunhos de Carlos
Wiener :
.. . cafirmando que toda a c6pia, por
mais parecida que fosse, teria necessariamente algumas difer.en!;as do original» . . .

' AIII.tlncla -1988 - Blaca
A.,I.tAncla -1988 - Sabreeargal
,50 _, ••00 e tliOO -/ . ' . 0

I

A venda na A. G. U. enos comerciantes ,
filatelicos
,"
IDlorma"ue_ ,

I
,

"",aLOS .... "",aDOSO alBElao

Pra\'& Ralnba Santa, 5·6.' Fr.
Tel. 79 .. II -

Llsboa·S

, :... ,.,.,.",...,."".,.,.,.",....,...,."".,."".."~".",..,,,A#IW ................................................

I
IF
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Freire capacidade para abrir cunhos do
mesmo selo, que entre si so diferem num
pequeno ·pormenor de burilagem e, ao
mesmo tempo, aceita-se que 0 mesmo gravador reproduza cunhos com diferen!;as
tao s ensiveis que poderiam ser tomadas
como «infantis» para quem estivesse empenhado numa copia fiel.
(Caso dos
2 cunhos do 5 rs. D. Luis, La emissao).
Temos tam bern 0 caso de selos que
denotam fendas dos resp ectivos cunhos e
de, posteriormente, aparecerem reimpte.ssoes do mesmo pretenso cunho sem fenda
e, alem dis50, 0 cunho actualmente existente na Casa da Moeda nao apresentar
vestfgios , de retoque.
Verifica-se ainda que, ·em varios cunhos
de urn mesmo selo de burilagem delicada,
apenas existe uma diferen!;a num unico
e sempre 0 mesmo pormenor, como se
o gravador errasse s empre a reproduzi-lo.
Outros cas os se p oderiam citar. Tentames assim, embora no campo das hipoteses, encontrar uma explica!;ao para estas
pretensas anormalidades. Consultada diversa literatura, prin't:ipalmente no que
respeita a processos de gravura e impres-

,;j----------------:r
I A. G(~R~C~RK~ EI S I

I

I
CASA DAS I
CORTIC;AS I
METROPOLIS I
I

WELCOMES you at

I

!
c

(Cork House)

I
I
II

c

I

(Mrs. Cork's souvenir
shop)
EXPORTERS

Mlmbor of Portuguo..
Chlmbu of CommlrOi ... ETA I L E R S

4 - B - Rua da E.CDla PDllt6cnici - 8 -10
Telafonl 32 68 58
Telellramll: ISOLANTES

,

'I
I
I

LISBON-PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK IPECIALTIES
AMERICAN EXPRESI CREDIT CARDS HONOURED HERE

':"""","~~

__

~~

______

II

I
,

I

I

IIIIIto"W~-,:p

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

.:..............
................................................:.
SERVIC;O DE CIRCULAC;OES

I

I

II
I ........___________............... I
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Inscreva-se neste s e r viC; 0, que
presta 0 nosso Clube, e verificara a
sua utilidade.
Pec;a condiC;lSell de inscric;io.
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sao de selos, eis as considerac;;oes que se
of ere cern fazer.

ALTERA~DES

1. Os problemo~ do produc;iio dos prhneiros
selos:

ANGOLA.

Se nos situarmos no ano de 1853 e
t entarmos imaginar os problemas que se
levantariam a quem estivesse incumbido
da produ!;ao dos selos do correio, ser a
natural concluirmos qu e, entre outras, se
procurassem satisfazer as seguintes condi!;oes:
- A adopc;;ao de tipos que dificilmente
foss em falsificados;
- A possibilidade de, para os consumos
previstos, se manter, ao longo do
tempo, a maior identidade entre os
selos da mesma taxa, mesmo quando
impressos por cunhos diferentes;
- Que 0 r i t m 0 da produ!;ao nao
pudesse ser afectado por demoras
de qualquer especie, nomeadamente
pelo tempo gasto na abertura de
novos cunhos, sempre que urn cunho
em servi!;o se inutilizasse por motivos mais ou menos imprevistos;
- Que 0 custo de produ!;ao fosse minimo.
Se considerarmos que a impressao era
feita numa maquina accionada manualmente, imprimindo urn selo de cada vez,
nao e de estranhar que, des de 0 inicio,
fossem previstas subtituic;oes dos cunhos
dos selos de maior tiragem (1). Tem-se
admitido ate aqui que 0 gravador, n estes
(1) Oficios de 10/9/1870 e 2/1/1871, dirigidos por F. A. de Campos ao Director
da Cas a da Moeda, sobre os selos de
D. Luis I, «fita direita», publicados no
cGuia do Coleccionador de selos postais» ,
de Artur O. Vasconcelos.

REINIRESSOS - HOVOS SOCIOS
It. PI. AI. Es. T. 60. 10 Ocid. Berlim,

5004 - Alipio de Almeida Proen c;;a - ao
c/Diamang - Dundo SP) Po. Fr. T.;
C. N. U., 60. 2. 94.
5023 - Francisco Antonio Fontes - R. Silva
Porto, 37-4.0 , Apart. 6 - Luanda -(P) Po. Fr. In. T. N. 60. 1. 2. I conografia. 90. 93. 94.

Sarre, Austria, Vaticano, Luxemburgo. Tematicos de desportos, fauna,
flora, Europa, religiosos 4. 90. 96.
4188 - Marek J. Zawadzki - Skrytka pocztowa 203 - Kielce 12 (M) In. PI.
T. N. 2. 64. 81. FDC 90. Minkus.

4247 - Jozef Serdecki - Stowackiego 18 m 15
-Poznan.
5030 - AU. Mil.o Marco Antonio de Sousa _
- S. P. M. 0326 (M) Po. Fr. In. T.
4525 - Boryslaw Zalewski - ul. Zagorska 9,
N. 60. 1. 2. 94.
M. 27 - Kielce - In. Po. T. 60. N.
1. 2. 6. 8. 90.
5099 - Alberto H. Rocha da Silva - C. Postal 60 - Salazar (P) T. C. N. U. 60. 3.
4588 - Marian Pieczko - ul. Bol. Chrobrego
5 - Zary k. Zagania - AI. Fr. T. 60.
N. U. 3. 90. 96. 97.
PERU-PEROU

955 - Association Filatelica
O. Box 1510 - Lima.

Peruana - P.

4596 - Ing. Stanistaw Kostur - skr. 163
Sosnowice - Fr. In. AI. It. E s. Compreende Po. T. 60. N. em 64 de 3.
Mancolista 90.

POL6NIA - POLOGNE
POLAND

4822 - Baran Adam - Debica - uI. Ogradowa 9 - woj. Rzeszow - In. AI. PI.
tematicas de desportos, flora e fauna.

241 - Marian Haydzicki - Skrytk pocze 60
- Tarnow - Fr. In. AI. PI. Tc. T.
68.

4898 - Mar i a Tomaszewska Loch - Wyspian skiego 47 - Szczecin, 1 Fr. In.
AI. Es. T. N. 60. 64. Maximum.
90. 91.

2843 - Dr. Mleczyslaw Lipinski - ul. Gen.
W. Sikorskiego 25 m. 1. - Zielona
Gora 1. AI. Fr. In. T. N. U. FDC
60. 1. 13. 63. 64.
4084 - Bosiacki Buguslaw uI. Koszalinska Nr 2 - Kolobrzeg - In. Fr. AI.
Hv. PI. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3.
62. 64. FDC. Tematicos flora, fauna,
desportos. N. Senhora. 90. 96. 97.
4155 - Romanowiez Ryszard - ul. Wojska
Polsk ege, 51-3 .• - Koszalin, 1- Po.

5072 - Sokol Andrzej - UP. - F M. Mit·
terowie Szczecinek Jeziorns 15/4 PI. Fr. In. AI. T. 60. 3.
5088 - Ginter Sylwester - Malbork 22 Lipca
80a - AI. In. T. 60. Tematicos de
flora, fauna, desportos de inverno:
96.
5091 - Marian Choina - p-ta Brzeznica
K/Debicy woj. Rzeszow - In. AI. PI.
T. 60. N. 64. Tematicos Kennedy,
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5095 - Bogdanski Bogdan - ul. Polna 17 m.
ROMENIA - ROUMANIE
ROMANIA

4845 - Ochescu Ion - Com. Osica

de sus,
Raion Bals; Reg. Oltenia - Fr. AI.
In. It. Es. Tc. T. N. 60. 3 em 64.
Tematicos de 3. 90. 96.

4952 - Dr. George Teodoresm - Rua Armasi, 8 - Ploesti - Fr. In. Es. AI.
60. Tematicos. 68. T. C. V.

Pelo
ENOENHEIRO

Yan Mike - Karakoy - ' Tersane Cad. 184 - Istanbul - Fr. T .
N. U. 60. 3. Fauna 90.

90.
5185 - Prof. Simota Aurel - str. Lenin, 1-

Radauti - Suceava - Fr. AI. Compreende In. Es. It. Tematicas de pintura, barcos, fauna, flora, cosmos,
10. Federal. Mancolista. 90. 96.

Ka-

mienigozsk Sta. Voroshiloff 17f19
Kasachstar V. K. O. - (A) In.
Fr. AI. T. N. 60. 1. 2. Angola. 90.
SUECIA - SUEDE - SWEDEN

- Kristianstad 1. 21. 90. 96. 97.

Bokviigen 4 A
Fr. Es. In. T. 60.

VIEIRA

c To become a specialist the collector needs first to have a
sound understanding of the methods used in the laying down
of the plates It •
(Staflley Gibbons, Great Britain.. Specialised Stamp Catalogue)

N. U. seulement 60 de Expositions.
90.

INTRODUCAO

VENEZUELA - VENEZUELA

680 - Gabriel Rodrigues Teixeira -

Edif,
Urdaneta "B" - Chacao-Edo Miranda
- Po. Fr. Es. T. C. V. N . U. 60. 62..
64. 65. 81. 90. 91/1952.

1301- Union Filatelica Venezolana - Apartado, ' 674 - Caracas.
4810 - Julius Katz - Apartado, 9508 - Caracas - (A) AI. In. Es. Fr. 60. N. C.
V. 3. 90.

- San Crsitobal - Tachira. Tematicos fauna, desportos, Kennedy e
C. Vermelha.

3185 - lanis Springis - Suvorova 105-10 Riga 1- Let6nia - Al. Fr. Russo. T.
N. 60. 3. 62. 90. 96. 97.
3649 - Baranovs Helmuts - Brivzemnieka
iela 14/16 DZ 10 - Riga 4 - Al. In.
N. 5. em 64. 90. 96.

•

5781 - Antula Karac;ali - Fermeneciler Cad.
No. 82 - Karakoy - Istanbul- In. Fr.

5028 - Ana Luisa Garcia de Nunez - Banco
de' Fomento Regional Los Andes cIA

ROSSIA

ARMANDO

5040 - Civan

60. 1. 2. 64. 90. 96. 97.

No. 19Oravita - Fr. In. T. Tematica de
. Pin t u r a, Exposi!;oes fila telicas e
Campeonato do Mundo de Futebol.

0

TURQUIA

Dan - Case Postale, 3031Bucarest - 22 - (M) AI. Fr. In. T. N.

5157 - Ciindu Eugen - E. Varga

N,O

estudo dos selos
gravados por Francisco de Borja Freire

Kottelat - 29, Spitalgasse Berne - Negociant en timbres-poste.
Fr. AI. In. It. Timbres classiques du
monde entier. 90. Kottelat.

4953 - Hiottu

4259 - Lennart Nilsson -

Contribui~ao para

1951- Ernest

4765 - Ing. Titus Oradeanu - Casuta Postala 3705 - Bucarest 22 - T. N. U.
60.

AGOSTO DE 1988
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SUtC;A - SUISSE
SWITZERLAND

4716 - Margineanu Nicolae - Str. Peceneaga
nr. 38 B - Bucaresti 25.

4561 - Eng. Jan Beznazd Halpe~ -

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
I
2061

5138 - Lars Ivarsson - Vallgatan 17 - Klippan - In. FDC 60. N. U. 64. 66.
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2.a LUBRAPEX

~

I INTENSIFIQUE AS SUA,S I
I TROCAS FILAIELICAS I
I servin90-se dos nossos I
I Anuncios Econ6micos, a I
I
baratos I
I

As qualro primeiras emissoes dos selos de relevo portugueses, desenhadas e
gravadas POI' Borja Freire, apresentam,
como factor com urn, uma identidade de
desenhos das cercaduras, nas mesmas taxas, envolvendo as efigies dos soberanos.
Quer isto dizer que nos primeiros treze
anos depois da adopC;ao dos selos postais
adesivos, se procurou manter a mais per:
feita identidade de desenhos, como ate
das cores, para cada taxa.
Destes, habitUlimo-nos a ver nos catalogos e llteratura da especialidade, diver-

I

pre~os muito

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

FUNCHAL.1968
o Funohal, aoaba de realizar-

N

se, oom notavel exito, a
4<2.a LUBRAPEX, Funchal-198S», simultaneamente
«VI ExposiQao FilaLelioa Naoion8'», oom 0 patrooinio da FederaQio Portuguesa de Fllatelia,
d08 C. T. T. e dos prlnolpais

sos tipos chamados «cunhos», diferindo
mais ou menos uns dos outros em determinados pormenores. Muito se tern escrito sobre cunhos, mas muito falta ainda
descoQrir, dadas as inurn eras duvidas e
os imensos faetos I?ara os quais nao se
encontrou ainda explicaC;ao.
Com efeito, analisemos alguns casos
que, em si, custam a aceitar. Assim, nao
se verifica qualquer proporcional1dade entre 0 numero de cunhos catalogados e as
quantidades de selos impress os pOl' esses
cunhos. POl' outras palavras, e extremamente varia vel a «vida» util de urn cunho.
POl' outro lado, atribui-se a Borja

organism08 administrativos 10oais, e organlzaQio do Olube
Filatelico da Madeira, da pres idenoia do iJustre e prestigioso
Juiz Dr. Frederloo de Morals
Sarmento, nOS80 querido oonsooio.
Porque tal ExposiQio mereoa
mals do que um simples artigo,
reservamo-nos para, no pr6ximo
numero, Ihe darmos justo ralevo, pelas penas de alguns dos
n0880S melhores oolaboradores.

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

BOLETIM DO CLUBE FILAT~L1CO DE PORTUGAL
Redac~lo

e Admini.lra~lo: Av. Almirante Reia, 70.8.0·01.0 - LlSBOA - Telef. 54936
Compo e imp.: Centro Grlilico, Av. Bario de Troviaqueira, 327 - V. N. FAMALICAo

Endere~o

telegrlifico: LUSITANA

Telefone n. O 10 - VALENCA

DIRECTOR:

DE

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

JOS~ G. GONZALfZ, SUC.RA

Conselho Directivo:

Administrador:

Jose Rodrigo Dias Ferreira

Jose Gonzalez Garcia

Edtor:

Brigadeiro J. da Cunha Lamas

Dr. Antonio Silva Gama
Rel);sta mensal, enviada a todos

DS

(

RUA DAS ANTAS- VALENc;(A
(PORTUGAL)

socios do Clube Pilat/lieo de Portugal

Oiapenaada de Censura

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

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

FILIA DO NA FEDEI~AC;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

CL UBE DE COLECCIONADORES PARA COLECC/ONADORES
SEDE : AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.°-01.° -

LIS BOA -

Telef. 54936

CORRESPONDf.:NCIA:

LISBOA -

PORTUGAL

EXPEDIENTE -

Ter~as

APARTADO 2869 -

A SEVERA

e sextas·feiras, das 2 [ as 24 horas, e sabados, das [6 as 20 horas
RUA

DAS

GAviAS,

BAIRRO ALTO

55·17
•

•
LlSiOA

Tel.,.
•

34006

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Jolio de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal [43 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

s.

RESTAURANT TYPIQUE

TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tome.

COL6MBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle18, N.o 7'37 - Apartado A~reo n.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5.2144, Sacramento, 20, Ca1if6rnia.

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO.... A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

l.a Exposi~ao Filatelica Internacional
de Temafica Mariana
.
i

,,

-

,
r
r

:

.- ---;

.

'~.~ .. ---~

~
. .
~ ...
... --e;

•

I

I

•

r

: CORDOARIA NICOLA, S. A. R. L.
Urn aspecto da inaugurat;oo

Fa rica Me
fu ,dada
e
, ,,

(Vet reportagem no interior)
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