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e Admini.tr.~ao: Av. Almiranl. Rei., 70.5.0·DI 0 - LlSBOi\ - Teler. 54936
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
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Telefone n.o 10 -

VALEN<;:A

DIRECTOR:

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
A.dministrador:

DE

COIlSe/ItO Direcfivo:

Jose Rodrigo Dias Ferreira

Jose Gonziilez Garcia
Dr. A. H. de Oliwira Marques

Editor:

Dr. Autouio Siln Gumu

JOS~ G. GONZAltz, SUC.RA
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llrigadeil'o J. da Cuuhu Lamas

Rtvista mensa I. e~vi:ldd a todo ..

(PORTUGAL)
OS

socios do Clube P'ilattflico de Portugal

Dispensada de Censurtl

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEOEHA<;;AO P')R1'UGUES," DE FILATELlA (F. P. F.)

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

CLUBE DE COLECClONADORE5 PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. AL~IlRAN1'E REI'), 70-5 D-Dt.° CORRESPONDf:NCIA: APAR1'ADO 2869 -

LlSBOA - 1'elef. 5493 6
LlSBOA - PORTUGAL

1
.
_---------

EXPEDIEN1'E - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

(J

COllCe/ltas limftro/es), [lhas e Provincias Ultramat'illas:

Correspondentes
J uniores. . . .

100$00 por ano
50$00 por ano

Brasil •
Espanha.
Qutros parses
LlSBOA e Concelhos Iimitrofes -

Efectivos • "

ou equivalente em moeda local

RU",

Juniores..

DAS

GAyus,

BAIRRO ALTO

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

SEVERA

A

CA TEGORIA DE S6CIOS E RESPECTlVA C01'IZA<;;:AO

ContillCllte, (excepto Lisboa

7$50, por mes

TOME S. Tome.

•

T .1 • f.

•

34006

PORTUGAL

RESTAURANT TYPIQUE

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
s.

L1S10A

RESTAUUANTE TIPICO

PAGAMENTO ADIAN1'ADO, POR CHEQUE, VALE, DINHElRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

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

55-57

•

TYPICAL RESTAURANT

Joao Paulo Rego Teixeira-

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle
18, N,o 7-37 - Apartado Aereo n.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 49tI, 15 th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, California.

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA

A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

BOLETIM DO CLUBE FILATEliCO DE PORTUGAL

nOLETIM DO CLunE FILATtLICO DE PORTUGAL
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(Mercado FilaftHico de lhboo)

I
I
I
I

I

RUQ do Crm:i/ixo, 26

I
II
I

TcldoDc 324891
LIS BOA 2 -

PUI

tDl;;al

~
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Albuns e l\1ll~riI11 Filalelico
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PARA OS RETARDATARIOS - Scparata P<lrtugalfUltramar do Ca a1ogo de Inteiros A<!ropostais, ce Fran~ois G~din!ls
Poucos ex<!mplar<!3 clisponiveis, s6 03 primeiros pcdidos pocet"iio ser at en didos Pre(;o, 50$On - Dlr:ja-se imecliat'lmente Ii
«SeC(;aO A<!rofilatelica,. do Clube Filatelic{) de Portugal, Apartado 2809, LISBOA.
PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e tro:o Correio Aereo (selos, document'Js,
marcas) anteri.or a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedr<l Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA-5.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc.,
relacionados com OJ tcmas.«Veiculos Motorizac{)J", «Guerra» c «Refugiados». Enviar
p!{)posias- a ,Paulo Sa Mae-ia ~o, RJa do
S<Jl, 162 - PORTO.
Exchange with all the C{)untries w9.n ~ ed.
Mint, used. Base Yvert, Michel. J. KATZ
- Caracas, Apartac~ 95G8 (Carmelitas) Venezuela.
DesejiJ correspondentes em Ultramar,
Africa, America c{) SuI e Central, para
tr{)ca de selos.
COleeclono S e~03 Unh'erS!lis, eJm preferenda ' 'para seliJs de Alrica, Ultra~ar
e Cuba.
D{)u em- troca seras or'a sileir03,' n)vos
'e- -usa-dii>. ' C-ar.tas- em portugues e espa·nhe-l. Cados Franeiseo ' A. Vieira. Rua
tcn-selheiro I Saraiva; -383 - Apal'tado 3 (Santanta) - Sao Pa:.1lo - 1-1 = Busll.

I am looking for fri<!n::Is for .? xehange
of the match box labels. Write english,
german. FRANIK PAVOL.
Karpatska
ul 2. Bratislava. Czechoslovakia.
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Cnmbi~ sellos universales, cantidad por
cantidad. J{)se Gutierrez - Medico
'Saneti Spiiritus - Badaj{)z - Espanh3.

Ccleecionador russo deseja tr::car selos
com filntelistas de Portug~l. Corre3p'Jndcncia em espanh{)l, ingll:s, nlemiio. italinn{) ou fran ces. Colece:ona sel'Js de to do
o mundo. WLADIlVIIR BLANKSTEIN
Bosk P. o. Box, 14. Novusibirsk-9[) URSS (Russia).
Des ~ l.) sc;os, tema C<inquista do Espa(;o. Ofere(;o outros temas, novos. Rui
Pais de Carvalh{) - Pampilhosa.

SELOS, desejo efeetuar troea3. Dou
P{)riugal e Ultramar por tamatieas de
AVES, FLORES e PINTURA.
lVI. C. Silva. Rua Dr. Leao Azedo,
38-2.0 - Caldas da Rainha.
Pm~uro coleccio:lador para troeas Europa - Pcrtugal.
C{)!'respcnd€.ncia em frances au ingles.
Bernh. Kii.nmel- Klugkiststr. 23.
28 BRENIEN - Alcmanha.

o nosso volo filalelico

Interest<!d in Yemen mint unhinged
early issues Yvett Catal{)gue n.·· 1 to 24.
RO·.lmania nudes & blocks. M. Rceh'llIY
118-16 84 tho Ave, KEW GARDEl'iS, N. Y.
1415: USA.
- Estou interessado em -selo3 nov::s sem
eharneira, dns primeiras emissoes do Yemen. Cata;ogo YVert n.·· 1 a 24.
Dn R-omen:a, nus e bloeos. M. R_ehany 118-16 84 tho Ave: K~w Uarden:;,
N. Y. 1]415. USA.
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Pelo
A. J. DI: VASCONCROS CARVALHO

A Filate~ia portuguesa, indiscutlvelmente
num crescente de desenvolvimento e de va:ariza~ao, e prejudicada, de quando em onde,
aqui e acola, pcr pequenos atr:tos e dessldios, provacadas, as ma's das vezes, pcr joyens demasiadamente irrequietJs e ambicioS05, soldados a quererem ser generais, pretendendo mandar em todes as autros, sobretudo pretendendo comer, ambicios::ls e gluton.
Fomos sempre por uma Filatelia apol:tica,
como ela tem que ser, mas de f::rma;ao totalmente democratica, onde todos r.6s, na relatividade das nessas pessoas, das nossas colec~oes e dos nossos conhecimentos sobre
o assunto, nos sintamos irmaos, verdadeiramenta fraternos, agindo com a ma!s ampra
Ilberdade, com os unicos Iimites da nassa
.duca~lio e da liberdade da. outros.

Claro que, contituldos como estamos
em c1ubes, nucleos e sec~oes filatelicas. com
uma cupula chamada Fe:fera~ao Portuguese
de Filatelia, frequentemente real:zamos elei~oas, e, quando nao estas, mais frequentemente, ju:gamentos das nassas calaqoas em
exposi~oes, e julgamentJs, ate, das nossas
actividades, dal nossas opinioes e das nossas
atitudes.
Mas tudo Isto tem de ser com aque!a
educa~ao aludlda, e com um constanta sentido de seriedade, de objectividade e de proficuidade. Sem escAndalos e sem atropelos
de ninguem. Cem natural damlnio da maioria, mal sem diminuir, dasprezar ou, menDs
ainda, -achincalhar ou prejudicar as minorias.
Nao protegendo capelas nem cape:lnhas. Nao
favorecendo nem- tolerando cambOts.---E-tud-o
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fazendo para impedir que dais ou hes, mais
medlocres, mais pequer.os e mals desvaliosos,
tudo faliam para comer as h:lnras e os proveitos que a todos, mais ou menos, pertencem.
Sabem todos quantos nos conhacem que
temos fe:to cr:ticas, e mantido polemicas vivas. Nunca, todavia, guardamos !lem gu,lfdaremos odios contra ninguem. Nao queremos odios, nem m3Iquerenc;as, nem perseguilioes. Tib-somente, a igualdade entre tJdos nos. Com verdadeiro esplrito de d:g r.idade e de fraternidade. Sem quebra do
respeito que devemos aos outros, - e a r.03
proprios.
A Filatelia estende-se, prcgride, expan-

de-se e pre:;tigia-se, dia-a-dia, em todo 0
Pals. AvanC;3mos mui';'o, melmo muHo, rna:>
pouqulssimo em c:Jmparac;ao com a ma:ori3
dos outros p3ises. Temos de avanli3r mu:'; o
ma is, e, para tant;), hemos de, todos nos,
trabalhar mu:to, trabalhar bam e trabalhar
sempre, adentro daquela or:entaliao acima esboc;ada muito em re:;umo.
Numa palavra, nl!cess:'tamos da unia:J
e, tanto qua nto possivel, da unidade de todos os fi.a·i alistas. Em ordem a, 0 mail rapidamente possivel, alcanc;armos tota:s expanSa:l e prestigio da Filate ia portuguesa, que
tanto monta dizer d!) Continenta, das I.ha:>
e do Ultra marl

nOLETI:\l DO CLUDE FILATtLICO DE POnTUGAL
Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novus e usadus. G UILHEH;\lE
SANTOS - Apartado 6 - ~:Ivas.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem ~clo,
com pro, pagan do bern. Paulo Sa Machado,
Rua do Sol, 162 - PORTO.

o preco do catruogo YVERT·1970 e de
Esc. 405$00, completo. No cntanto, atraves da
circular com ofertas e3peciais para aquisicao
deste cathlogo, remetida a simples pedido,
V. pode consegui-Io por pre~o muito inferior
Solicite-a.
ou ate completamente gratis.
SERGIO SIMoES - Selos e Material Filatelico - CALDAS DA RAlNHA.
Com pro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. No\'os e usados. Grandes desconlos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Tele!. 50994 - San}o lldefonso, 44~ - Porto.
!::,\DIA PORTUGUF.SA - Cartas do perforlo pos l-invasao (lOB:!), com selas inclian05 c carimbos portugueses, e lambcm
aerogramas indianos ob!ilerado3 com mnrcas portug~le s as. Compro qualquer qua,Udade, ou troco por material ;i l'sc.11h:l
do Cornecedor. F. LE:'IIOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LlSBOA (j).

AEROGRAMAS DE ANGOLA - Emiticc.s em Janeiro 1957, cern sobrecarga 1$00
(Cat. Go:},nas n.·S 20 e 22/2C), compro qualqUl'r quantidade. F. Lem"3 da Silveira Rua P edro Ivo, 3-3.0-EF - Lisboa (5) - Telef4lne 720179.
Cumbio serio lGC03 1)5 paises, s eries
completas. De£eo torrE'5t:on ~ alc s cambiar
n-cvedades, doy E3paii3, G.brallar, MarrueC03 y P lOvin cias E3pafiolas. E::;p ecialm =llt e
p.o r tugal y Ultramnr. Casa RUBIO. Soberan:a NaciQnal n.O 32. CEUTA (Africa).

..., :..---------.....-----:....I
I SElOS NOVaS E USAOOS
I Portugal (continente e Ultramar) e todos
I
us pai·e:t t!!o>lrallg:lrlls
I Grandcs c.. le~l;ocs scall.d.s de fraccionsr
I
Alellde todlls ,l/allcolirt.ls
I Jooo Luis de Medeiros

I
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PORTUGAL E ULTRAMAR - Comp!'{) car ~ ai) prc-filateli: as, sobrescritos clussic{)s (ate 1900), sobrescritos com carimb .• :;
rar03, posta rural, ambuliincias, carimbos
de buerra, etc.
D . ....L......GL:J:dcn, c~an Rose, Pllerto de
An:lra:tx, Maro:ca, n:1<:5 Bllcares, ESPdnha. Correspondo em ingleS, frances ou
cspnnh.:;l.
C{)mpro, Troco e Vendo Eelos cliis~i:os,
todas as series Tematicas, n:>V!l3 ou usadas. PrDC'.lrO seles d~ pac:Jtes. Vend:>
albuns e material filateli:.:l. A. Borg=3
Brit" - BARREIRO - P ;)rtugal - Telefone 2272329 .

I
I
,
I

Ccmpro selos <:0 cento, com.:!morailv ·13
CQ Continentc, eaves, animais peixes e
1:0:-bo1eta5 do U:tra;nar. Inform.:! pre;os e
qunntidades para M. do Nasclm" ntoApartac{) 112 - FARO.

I
I

CCMPRO se!o:; Portugal c Ultramar,
novos ou u3ado3. Tambeffi vende. SJ.LVA
PEREIRA - Rua Anton:o Nobre, 43-2.0-D.0,
telE-f. 711461\1 - Lisboa-4.

i

.........-.-~ ..................................,...:,J,
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BOLETIi\I DO CLU'3F. FI!AT£LICO DE PORTCGAL

ANUNCIOS ECONOMICOS

A nova sede do Clube FilatelicD
de Portugal

Wish to exchange fine uEed G. B. and
Mini-Commonwealth for equivalent Portugal
and Overseas Provinces-contemporary issucs
- sets or singles: A. Mansell, 114, Rivcrview Gardens, London S. W. 13. Inglatcrra.
S. G. Vol. 11.

Selos

nllcion&is e e,trllngeiros

Antes de comprar, veja os nossos pre!;OS e compare. Enviamos Jisia de ofertas.
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de
Xira - Portugal.
COMPRO AEROGRAMAS MILTTARES.
Ja circulados. Indicar prc!;os a Sccrctaria
do Clube ao n.O 100.
Canjir~es anUgos e candeelros e candela:; de az('ite, desejo, pagando bern, em
dinhdro, ou, Q dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.D 22.

.:~~~---------.,..,.,.---~"".",.---------~.....--:.
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Dcseje> trocnr selos novos de P ortugal
- Ultrnmar - America do SuI, em scrie~
('ompletas. orere~o: I\IARROCOS - GIBRALTAR - ESPANHA - IFNI - SAHARA, lomemorativos e Aereos.
Franci~co Rubio Cano, Soberania Nncional n.O :12 - CEUTA (Norte de AJric:I).

Conforme ja noticiamos, d~sde 1 d ~
M'lio passado que 0 nosso Cluba Filah~lico de Portugal se encontra sobarbamente instalado n3 sua nova sed a:
o mesmo edificio, n.O 70, da Avanid3
de Almirante Reis, mas agora no 5. andar, Dt.o, com elevador, e com compartimenta~30 feita de propo:;ito, da
acordo com as nossas necessidades,
incluindo uma grande sala, em substitui~ao de quatro anteriores, a qual,
alem das reunioas de sodos, permit:ra
assembleias-gerais, conferEmcias, festas, etc., incluindo expo:;i~oes fil3telicas, numism3ticas ou outras.
Sede (mica entre todos os cJubes
ou nucJeos fila hWc os portugueses,
nem mesmo no:> estrangeiro s~ra facil
encontrar melhor, 0 que muito dave
orgulhar os nossos associadJs, de muito:; dos quais tern os ouvido elogios
muito desvanecedores.

Es'cu inieressado Da troca de se!03 de
Portugal e de outros paises. A. W. Kornienko
- Str. Chernoglasowskaja 23 kv. 13 - Kharkov-2 - U. S. S. R.

0

Sclos com erros, novos e usa dos, de
Portugal e Ultramar, compro, paganao bern.
C&rta3 a Secretaria, ao n.O 22.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
ou cumpro, pagando bern. Resposta a Secrelaria do Clube, ao n.O 22.
J'offre dcs timbrcs-poste ncuCs ct obI. de
Roumanie. Desire cartes-vues cou\Cllrs et
timbres-poste neufs (mint) - Vladoinnu MOrcea-Cal Severinului - 59 Bl.I.3.ap.4-of-6 Pttr
Craiova - Roumanie.
CARTAS ANTIGAS, COl\l OU SEl\l
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Res posta a Secreta ria do Clube, ao n.O 22.
Desejo correspondentes cm Portugal, Espanha, Inglaterra, Fran~a, Hillia, Dinamarca,
Alemanha Oriental, Sui(;a, Austria, B~lgica,
Suecia e Fillindia, para troea de discos (pop-music), etiquetas de caixas de fasCoros, selos, FDe, revistas, postais e recorda!;oes.
Victor Noodapera - Parnu - Lastepargi 11-6
- Estonia - u. S. S. R.
ENSAIOS, PROV AS E t:RROS DE
PORTUGAL, pl'rras de muito intcrc ~s c. Encontl'ad cm BOLETIM FJLAT£LICO - 13.
Enviar-lho-emos gl':iti~, c com todo 0 prazed Sergio ~i.no~s, C.lUas da Rainha.

Oferer;o Brasil, U. S. A. e Canada, nO\'os
e usados. Desejo Portugal e IDtramar. Base
Yvcrt ou Scott. Sebastiao Sousa, Caixa Postal, 114 - Teresinha - PI - Brasil.

AUXiLlO DOS S6CIOS

,
•

M3S esta melhoria extraordin3ria
trouxe ao nosso Clube encargos eno;,mes com 0 aumento da renda, na ordem de cerca de duzentos por cento,
alem dos das mobilias, que estamos
adquirindo a med:da das possibilidades.
Pelo que se torna indispens3vel a
ajuda de todos 0:; nOSS03 querid,s
sodos, 0 qual pode traduzir-sa pela:;
formas seguintes:
a) Subsidios para a nova sede e
seus mobiliiiri03.

b)
c)

3

Aumento voluntario das cotas.
Angariamento de novos asso-

dados.
Neste sentld o, aqui daixamos veamente apelo, a toda a nossa massa
assodativa.
ANUNCIOS DOS COMERCIANTES
Mais uma vez, apelamos tambem
para todos os comerciantes d e selos:
os seus anuncios sao-nos absolutamente indispensaveis.
Sendo a nossa revista a public3~ao
filatelica portuguesa de maior tiragem
e expansao - os nossos sodos vao a
caminho dos cinco mil e quinhentos, e
espalhados por todo 0 Portugal e todo
o Mundo! - e claro que 0:; nossos
anundos 530 da maior utiJ:dade para
todos os comerciantes de selos.
Ora acontece que os nossos maiores anuncios de comerciantes filateli-
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cos sao ... um espanhol e outro americano ...
Pelo que esperamos que os comerciantes filatelicos portugueses que
ainda nao anunciam na nossa revista,
o fac;am urgentemente; e que aqueles
que ja no-los dao, fac;am aumentar 0
seu espac;o.
Aiudando-nos, claro, mas tambem,
e indiscutivelmente, no seu interesse.

Escrit6rio Fllatellco de Elad;o de Santos, d3
Lisb'la;
Casa FilaHlica J. Ell, de Lisboa;
Casa Fi!ate:ica de Sergio W. de S:lusa Simoes, de Caldas da Rainha.

Concurso dos mais belos 8el08 do COl)llnente e do Ultramar de 1969

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 50$00 por
mes;
D. Maria Isabel Serra de Vasconcelos Carvalho, 50$00 por mes;
Jose Edu:lTdo Serra de Vasc:lncelos Carvalh:l,
20$00 por mas;
Ant6nio Jose Serra Vasconcelos de Carvalho, 20$00 por meso

SUBSIDIOS PARA A SEOE E MOBILlARIOS

A transportar

EMISSORA NACIONAL-PROGRAMA FILAT~lICO

AUMENTO VOLUNTARIO DE COTAS

Primeiros resultados
Dr. A. J. de V.nconce!::s Carvalho
Coronel Cardoso Salgado. • •
Cap. J ::Iaquim Furtad:> Leote. •
Repartic;;iio da Fazenda e Contabilidade da Guine • •
R, Lyncke • • • • • •
Miguel PesS"l:1ha
Ana Maria Godinho Neves

ANONC;IOS DE MEIA PAGINA

1~-""'~"""""------"""""----'-'---"':;

1000$00
1000$00
2000$00

I
I

3000$00
100$00
200$00
50$00

S~RVI<;O

DI: CIRCULA<;OES

In!lrrt"v'l-~e n~"I~ f;~rvi~n.

qoe

prt"!ola 0 Dn!;SO Llube, e venlicara a
« Iiua Qtilidade.

I

I

Pt'~a

condic;l!e!O de iD!'cric;ao.

I
I

I
I

I

1!:---------------:-

7350$00
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nOLETIl\l DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL I
participa na Classe de Literatura
- Se,~ao 3 (Revistas)
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o Program a FlLATELlA, que a Emlss::r3
National transmite quinzenalmente, da autoria do Dr. A. S.lva Gama, editor deste Boletim, tomou uma iniciativa intere:;santissima,
inedita no nOSlO Pals, e a todes os tltU:Ol
louvave!: vai promover a e~eic;;iio dOl mail
belos selos emitidos este ano pe!os CTT do
Continente e do Ultramar, por votac;;iio dOl
seus ouvi ntes.
Verificando 0 seu Interesse, a Admlnistrac;;li:l-Geral dos CTT e os Serv:C;;:ls de Valores POltais do Ministerio do Ultramar daram
o seu patrocfnio II iniciat:va.
Para maier aliciante, serii:l distr:burdas
valiosas lembranc;;as fllatelicas entre as votantes dos selos vencedores. Nao s6 as
CTT como varias firm as, ofereceram brinde3
de elevado valor.
A mecAnic:J do concurso e muito simples:
cada ouvinte nao tem mais que erwin um
p:lstal ou uma carta, dizendo qual 0 se'o d:>
Continente emltido durante tcdo 0 corrente
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ano (portanto ate 31 de Dezembro), que considera mais belo, .o mesmo sucedendo em
relac;;iio aos selos emltidos para 0 U:tramar.
E claro que cad a um po de referir soment~
o do Continente ou 0 do U:tramar, que escolher. Na certeza de que deve apenas mentionar 0 maximo de dois seles: um das 'Provlncias Ultramarinas, outro da Metr6pole.
Tambem a indlspensavel refer:r expJicitamente a que sarie pertencem, e quais as
taxas.
Note-se que se elege 0 selo, e nib a
serie. E 0 caso, por exemplo, dos selos da
mesma serle cujo desenho e unico para todol
os valores. Se se escolher um selo nes!as
condi~oes, a indlcac;;ao da taxa e fundamental.
Os nossos leitores deverao colaborar
nesta simpafica e criginal initiativa do Programa FILATELIA. 01 votos serao recebidos
na Emi:;sora National, Avenida Eng.o Duarte
Pacheco, 5, em Lisboa, a partir de 1 da J3neiro e ate ao final desse mis.
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8 de Seteml,ro de 1968

l:Diario

Por
~ENRIQUE

Data triste que recordo, hoje mais ainda,
primeiro aniversario do passamento do Sr. Professor Dr. Carlos Pinto Trincao.
Na minha tebaida do Norte, acompanhou-me a serena imagem deste homem que,
poucos dias antes, contemplara longamente
no leito de sofrimento.
Amigos, admiradores, conhecidos, focaram
a personalidade do Sr. Dr. Carlos Pinto Trincao, em louvores altamente merecidos, sob
aspectos da vida publica, atestando assim 0
conceito justo daquele valor que se perdeu,
que todos lastimam e choram.
Nao desejo - por redundancia - elevar 0
caracter, sabedoria, outros meritos, e tantos
eram os do ilustre Professor. Quero antes,
como preito de homenagem, referir-me ao
primor do seu cora!;ao sob 0 aspecto familiar, it bondade inexcedivel junto dos seus,
que foram tudo para ele, mulher, filhos e os
netos em que se revia. Era a bem-estar da
familia a preocupa!;ao maxima desta alma
de elei!;ao.
Compreensivo, crente, a vida familiar decorria tranquila, harmonica, com 0 pensamento no bem-estar dos seus mais queridos.
De raciocinio ponderado, era sempre a
melhor conselho que saia dos seus hlbios,
sempre acatado, nunca discutido.
de Novais, em Luanda, casado com a Sr.a
D. Cust6dia Maria da Palma Costa Patrocinio,
professora oficial e m Luanda, e da Sr.B D. Felismina Patrocinio Marques da Silva, casada
com Carlos Marques da Silva, funcionario
superior do Banco Nacional Ultramarino em
Lourenc;o Marques, e tio do Sr. Osvaldo Jose
do Patrocinio, capitao-tenente em Nacala, e
de Hernani Patrocinio, empregado da firma
C. Santos, em Faro.
o funeral, muito concorrido, teve lugar
da sua resid€mcia, Travessa do Quental, n.D 15,
para 0 cemiterio daquela cidade.
o nosso Clube e esta revista apresentam
sentidfssimas condolencias a toda a familia
enlutada, e de modo muito especial a sua
inconsolada Mae, Sr.B D. Maria do Carmo
Patrocfnio.

DE BARBOSA MENDON<;A

Intelig€mcia de clareza excepcional que 0
distinguia, predicado raro que cativava nao
s6 0 lar, mas quem intimamente privava com
ele. De extrema bondade, sempre pronto a
servir, prejudicando-se muitas vezes a si
mesmo para servir e valer it desgra!;a alheia.
Nunca the ouvi comentario menos correcto,
antes tentava explicar a modo de verde outrem, nao obstante nao ser 0 seu.
Tive a honra de participar daquela intimidade que se manteve inalterave1 durante
29 anos, nao podendo explicar-me a confian!;a
que da sua pal'te logo nasceu, e que tanto
me confundiu, considerando-me urn amigo.
Nesta tao sentida homenagem, descabido
seria 0 pormenor, mas permito-me testemunhar a valia deste cora!;ao narrando urn acidente dos ultimos tempos da vida deste Senhor.
Doente, quase a findar dias, assim se
encontrava uma senhora - simples conhecida.
Sem hesita!;oes, a sua mulher pediu-Ihe para
a acolherem. Aquela senhora, sem recursos
que nao foss em senao - alma privilegiadaali foi assistida com tudo quanta humanarnente
se pass a imaginar: desvelos, cuidados, isen~ao, caridade ate ao ultimo momento.
Factos extraordinarios, que a ciencia nao
explica, se passaram naquela casa, em vida
e ap6s a morte desta senhora. Abstenho-me
de os contar como alias as ouvi narrados
par Carlos Trincao.
E seguiu-se urn facto, para mim derivante: no seu espirito lucido surgiu a resolu!;ao de se desfazer da primorosa colec!;ao
de selos que todos conheciarnos como vedeta
impar.
Novo ainda, que era, e de recursos abastados, a projeC!;aO de tal alcance s6 podia
ter como base 0 pensamento, a inspira!;ao a
que nao podem ser estranhos os factos inverosimeis do meu conhecimento.
o preito aqui expresso talvez seja tido
pOl' alguem, que me releia, como doentio,
mas na minha idade, que ja vern do outro
seculo, vive-se de recorda!;oes, sente-se mais
profundamente a saudade do amigo que se
perde. Esta e, de todas, a mais modesta
homenagem, mas nela ponho todo 0 cora~ao.

•
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E](poti~ie.

Filatelica.
.ao quatro ..•
Quando, ha coisa de dezoito anos, dois
directores do Clube Filatelico de Portugal, 0
Coronel Cardoso Salgado e a Jose Rodrigo Dias
Ferreira, ainda hoje nossos colegas, e que
entao desconheciamos, atiraram connosco para
a presidencia do clube e para a direc!;ao da
revista respectiva, e quando, na mesma altura, 0 grande mestre Joaquim Manso nos
confiou esta sec!;ao do Diario de Lisboa, as exposi!;oes filatelicas, no nos so Pais, nao
deviam atingir a media de uma pOl' ana.
Agora, ha cerca de dois meses, escreve·
mos aqui uma cr6nica com 0 titulo «S6 Exposi!;oes Filatelicas sao cincol). E hoje, apos
interregno por motivo de doen!;a, escrevemos
a presente com 0 titulo acima, acrescentando
que ainda tern de ficar algumas para domingo
proximo. Facto e diferen!;a que desnecessitam de comentitrios ...

1
1." Exposi~ao Filah~lica da Escola
Comercial de Patricio Prazeres

,

DO

CRONICAS

Realizada por iniciativa do nosso distinto
colega Dr. Bento Roque, foi uma exposi!;ao
fraquinha, de auwnticos principiantes, que
melhor deveria ter sido denominada de mostra.
A pedido daquele nosso colega e velho
amigo, concedemos-Ihe tres medalhas de
bronze. 0 jUri, contituido por nos e por Jose
Rodrigo Dias Ferreira e Jose Manuel Castanheira da Silveira, atribuiu-as aos expositores
Joao Alberto de Carvalho Marques, Jaime
Sergio Rodrigues da Silva Gon!;alves e Luis
Manuel Gomes Amaral.

Os restantes expositores - Amilcar Duarte
Tomas, Fernando Nunes Patrao, Jaime A.
Martins Simoes, Jose Manuel de Brito Santos Alves, Jose Mario dos Santos Figueiredo,
Manuel Simoes de Almeida, Antonio Rodrigues
Coelho, Joao Alberto da Cruz Martins, Vitor
Manuel Gaspar e Joao Emidio Alfaia Cardoso, alem dos tres ja referidos, receberarn,
como premios, born material fiIatelico.
De modo geral, participa!;oes muito pequenas, algumas de meio quadro, demasiados
selos usados, e legend as azuis e verdes. Precisa de continuar - e de melhorar.

2
1." Mostra Filatelica da P6voa
de Santa lria
Organizada pelo dinamico Grupo Desportivo
Povoense, e integrada nas comemora!;oes do
seu 80. 0 aniversario, realizou-se, de 2 a 10 de
Agosto, a exposi!;ao em epigrafe, integrada
por convidados (Capitao F. Lemos da Silveira, signatario, Capitao Jorge A. Freire
Garcia e Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso) e por inscritos (Jose Mendes Guerreiro,
Amadeu da Costa Canha, Francisco Manuel
de M. Quintal, Jose de Almeida Carvalho,
Dr. Francisco C. Figueiredo Junior, Jose Pedro da Costa, Vitor do Amaral Petinga, Luis
Jordano dos S. Covas, Antonio Augusto da
C. Gra!;a e Jose Marques Curado).
Quanto it nossa participa!;ao de carimbos
prefilatelicos, negamo-nos, terminantemente, a
envia-la, porque se encontra parada ha seis
ou oito anos. Mas os convites foram tao insistentes, e tao honrosos, por intermedio do
Jose Rodrigo Dias Ferreira, que tivemos de
ceder.
Isto explicado, temos que rebater a opiniao do nosso querido Jorge Vieira, na sua
cronica da Republica, de que se trata de material de demasiada categoria para uma ex-
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posi~ao

primaria... Os coleccionadores pr~n
cipiantes tern tudo a ganhar em ver espeClalidades que nao conhecem, ate para nao cairem todos na monotonia das tematicas dos
animais (duas), das borboletas, dos peixes e
da pintura... AlI~m disso, no dia em que lhes
cairem nas maos pe~as rarissimas como estas, nao as utilizarao, pelo menos para lhes
cortarem os selos, que valem muito menDs
do que tais pe~as, como cartas ou sobrescritos, e carimbos, por vezes preciosos.

3
Mostra

Filah~lica

na Pampilhosa
da Serra

Organida pela FRAMO - «Fraterno Movimento dos Estudantes da Beira Serra~ - inaugurou-se, na Pampilhosa da Serra, comarca
de Arganil, a exposi~ao em epigrafe, que tern
o patrocinio dos C. T. T., do Governo Civil
de Coimbra, do Clube FilateIico de Portugal
e do seu presidente.
Absolutamente impossibilitado de comparecer, agradecemos os termos honrosos do
convite para a inaugura~ao desta excelente
exposi~ao, que fica a dever-se ao entusiasmo
do filatellsta e nosso querido amigo Jose
Baptista Barata que, se houver competi~ao,
pode contar com a medalha do presidente
do Clube Filatelico de Portugal.

4
2.n Exposi~ao Filah~lica das Beiras
e 6.n da Comarca de Arganil
No proximo dia 6 de Setembro, inaugura-se em Arganil esta exposi~ao, integrada
nas festas da famosa Feira do Mont' Alto, a
mais antiga e maior da regiiio.
Realizada pela Casa do Concelho de Arganil, prestigiosa colectividade regionalista
com sede em Lisboa, e pelo sexto ano consecutivo, a deste ano, entre outras notas sensacionais, apresentara 0 estudo mais completo, ineclito, sobre os cunhos do 5 rs. (a) de
D. Luis, fita direita.
Esta notavel exposi~ao tern 0 patrocinio
dos C. T. T. e do Clube Filatelico de Portugal, e, consequentemente, como sempre, a
medalha do seu presidente, que, fazendo parte
do juri, fara todos os possiveis para assistir
it respectiva inaugura~ao, e, no dia seguinte,
ao banquete do mesmo jUri.
(a)

Ver adiante.
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Oportunamente the dedicaremos aqui uma
ou duas cronicas, que ela, a muitos titulos,
bern merece.
A. J . de V . C.

Aquela. Expoti~ie.
Filalelica.
e outra. mall•
No domingo passado, 0 titulo da nossa
cronica fai «So Exposi~5es Filatelicas sao
Quatro~, lendcrse, a certa altura que «acrescentando que ainda tern de ficar algumas
para domingo proximo:.. Que e 0 que hoje,
gostosamente, vimos cumprir.

1
A Exposi~ao Filatelica
da Temiltica das Aves
A Associa~ao dos Avkultores de Portugal vai realizar, de 29 de Janeiro a
8 de Fevereiro proximos, as «Jornadas Avicolas de 1970», nas magnificas instala~5es da
Feira Internacional de Lisboa.
Entre as divers as actividades abrangidas
pelo certame, figura uma Exposi~ao Filatelica
da Tematica das Aves, supomos que a segunda, pois que no rnesmo local tivemos 0
prazer de admirar a anterior.
A ela poderao concorrer todas as colec~5es relacionadas com 0 referido tema, estando a respectiva comissao organizadora a
trabalhar no sentido de trazer ate nos coleccion adores estrangeiros daquela tematica.
Aconselhamos os tematicos portugueses a
prepararem intensivamente as suas participa~5es para esta interessante exposi~ao, a qual
ofere cern os 0 patrocinio do Clube Filatelico
de Portugal, neste caso com a oferta de uma
medalha, alem das colunas desta sec~ao do
Diario de Lisboa.

2
2.n Exposi~ao Filatelica do Licell
Padre Antonio Vieira
Realizou-se a exposi~ao em epigrafe, organizada pela sec~ao cultural do referido
liceu.

Antonio ]o,e Patrocinio
Foi para n6s tristfssima surpresa a notfcia, primeiro recebida por intermedio do
nosso comum amigo Jose Celestino, e depois
confirmada pelos Jornal do Algarve e Folha
do Domingo, ambos de Faro, do falecimento
do nosso prezado cons6cio e amigo Ant6nio
Jose Patrodnio, assfduo e distinto colaboradar desta revista .
Ant6nio Jose Patrocfnio, que apenas contava 54 anos, sofreu um enfarte de mioca rdio, quando se dirigia para 0 Cfrculo Cultural
do Algarve, a fim de assistir a uma reuniao
filatelica . Melhorou lentamente, recuperando
com felicidade, mas, doze dias depois, em
12 de Setembro, acabou por falecer .
Funcionario dos C. T. T., Ant6nio Jose
Patrocfnio era actualmente 1.° oficial em Faro,
tendo, em 1954, exercido as func;5es de chefe
de servic;os na Circunscric;ao de Explorac;ao
na Madeira, cargo que tambem por varias
vezes exerceu na capital algarvia .
Era colaborador efectivo do jornal 0 Algarve, onde mantinha semanalmente a secc;ao
«Domingo a Domingo», e outra sobre uCuriosidades Filah~licas • .
Colaborava tambem nos jornais Povo AIgarvio, Gazeta do Sui, revista Algarve lIustrado, Boletim do C. D. C. R. dos C. T. T., e
era poeta apreciado, sendo da sua autoria p~ r
exemplo, a letra de um dos mais populares
numeros da Orquestra Tfpica Algarvia.
Foi director de varias agremiac;5es beneficentes e desportivas, tendo sido durante

muitos anos dirigente, e actual mente secretario da Mutualidade Popular.
Ainda filatelicamente, era, repetimos, colaboradar assfduo deste Boletim do Clube
Filatelico de Portugal, e tambem do Notlcias
Fila"~lico, de Coimbra.

Natural de Fa ro, Antonio Jose do Patrodn io era filho da Sr.n D. Maria do Carmo Patrocfnio e de Jose Francisco do Patrocfnio, ja
falecido, irmao da Sr.n D. Maria do Carmo
Patrocfnio, do Sr. Jose do Patrocfnio, residente no Brasi l, do Sr. Dr. Sebastiao do
Carmo Patrocfni o, reitor do Li ceu Paulo Dias
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VALADAS, L.DA
1818-1868

MOL YKOTE - NOVO

LUBRIFICANTE
SOLIDO, SEG U RO, EFICIENTE.

Na c I ass e juvenil. concorreram os
Srs. Paulo Rui Barata. Rui Dias Ferreira.
Francisco Ramos Serra. Paulo Correia Fei·
jao e Jose Vairinhos Martins. 0 primeiro dos
quais com tres participar;oes.
Na classe de Honra. os Srs. Dr. Jose Manuel Machado Nunes. Cap. Lemos da Silveira
e Dr. Antonio Silva Gama.
Oferecidos pela organizadora. recebemos
e agradecemos urn sobrescrito com 0 carimbo
comemorativo. e urn exemplar do cathlogo.
este ostentando. surpreendentemente. alem de
tal carimbo comemorativo. outro de «Congresso». com a mesma data... Agradecemos.
igualmente, as tres referencias ao Clube Filatelico de Portugal.

3
IV Exposicrao Filah~lica
de Ponta Delgada

K LIN G E R - VAL VULAS,

CAR TOES,
JUNTAS E APARELHOS DE
Nir- EL.

CHESTERTON - EMPANQUES

BOLETIM DO CLUBE FILATtLICO DE PORTUGAL

ESPECIA-

LIZADOS.
BORRACHAS, OLEOS, AMIANTOS, CORREIAS,
ACESSORIOS PARA AUTOMOVEL

PES TIC IDA S E

SEMENTES SELECCIONADA5.

Lisboa - Porto - Evora - Bejl - Faro
Santarem • Cavil hi -Alcoba~a Torres Vedras

Organizada pelo Nucleo Filatelico Micaelense. e em grande parte. decerto. merce do
entusiasmo e do prestigio do Dr. Vitor Machado de Faria Maia. realizou-se esta exposir;ao. nota vel. pelo menos. pela sua continuidade. indispensavel em exposir;i'ies filateIicas.
Na classe de Honra. entre outros. aqueles
Srs. Cap. Francisco Lemos da Silveira. com
urna participar;ao diferente. e concerteza notavel. com a sua marca inconfundivel. e
Dr. Antonio da Silva Gama. sempre com a
sua tematica do automovel.
Reuniu 103 quadros. sendo os premios
assim atribuidos:
Joao Ferreira da Gama. medalha de prata
e taca; Manuel Jacinto Gabriel da Ponte
Pereira. medalha de prata; Jorge Rodrigues
Pereira. medalha de bronze prateada; Jorge
Rodrigues Pereira. Norberto Manuel Moniz
Pereira. Jose Maria Forjaz Sampaio e Manuel da Silveira Paiva. medalhas de bronze.
Grato. decerto. aquele Dr. Vitor Machado
F·aria e Maia. a quem nao enviamos a nossa
medalha. por nao ter sido necessario 0 patrocinio do Clube Filatelico de Portugal. pelo cathlogo que recebemos. com 0 respectivo carimbo comemorativo. ja aqui publicado.

4
1.a Mostra

Filah~lica

do Framo

or

Referimo-nos. no domingo passado. a esta
exposir;ao. a que chamamos «Mostra Filare-

7

lica da Pampilhosa da Serra». 0 que e 0
mesmo. porque foi realizada. na Pampilhosa
da Serra. comarca de Arganil. como entao
escrevemos. sob organizar;ao do Framo «Fraterno Movimento dos Estudantes da Beira
Serra». e com 0 patrocinio dos C. T. T.. do
Governo Civil de Coimbra. do Clube Filatelico de Portugal e do seu presidente.
Do seu organizador principal. 0 nosso que·
rida amigo Jose Baptista Barata. recebemos
dois exemplares do cathlogo e dois sobrescritos com 0 respectivo carimbo comemorativo;
e outro sobrescrito com igual carimbo. enviado por outro querido amigo. Carlos Gabriel Gonr;alves. de Arganil. cujo pedido nao
sera esquecido.
Quanto a este carimbo comemorativo (feito
pelos C. T. T.. claro. tern urn erro de certa
gravidade: Diz «Pampilhosa». Ora Pampilhosa. tout court, e outra. Esta e Pampilhosa
da Serra.

5
1." Mostra Filatelica da P6voa
de Santa Iria
Tambem no domingo pass ado nos referimos a esta valiosa exposir;ao, que so necessita
de ser continuada periodicamente. se possivel ana a ano.
Hoje. temos que acrescentar que a sua
inaugurar;ao. alem de muitas outras entidades. assistiram os Srs. Jose Manuel Casta·
nheira da Silveira e Jose Rodrigo Dias Fer·
reira. directores do Clube Filatelico de Portugal. que representavam 0 clube e 0 seu
presidente. entao bastante doente.
Ao respectivo organizador. 0 dinfunico
Grupo Dramatico Povoense. agradecemos os
dois exemplares do cathlogo e 0 sobrescrito
com 0 carimbo comemorativo. tambem jil
aqui publicado.

6
v

Exposicrao Filatelica das Beiras
e 6." da Comarca de Arganil

No proximo dia 6. sabado. inaugura-se
em Arganil esta exposir;ao. anualmente rea·
lizada pela Casa do Concelho de Arganil. da
presidencia de Mario do Rosario Castanheira
Nunes, com 0 patrocinio dos C. T. T. e do
Clube Filatelico de Portugal. cujo presidente.
como sempre. ofereceu urna medalha de ver-
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meil, no ano trans acto ganha peIo ilustre filatelista Dr. Frederico Lopes, de Coimbra.
Tal medalha, deste ou doutro metal, e
concedida a todas as exposi!;oes que solicitem
o patrocinio daquele Clube Filatlmco de Portugal.
o juri reunira no dia seguinte, 7, e it
noite havera 0 banquete itquele dedicado.

7
2."

8
Exposi~ao Filah~lica

E pronto, por hoje. Foram primeiro cinco,
no domingo pass ado quatro, e hoje oito exposi!;oes filatelicas. Ficam ainda quatro para
domingo proximo, - que tambem e dia ...
A. J. de V. C.

da Costa do Sol

Em Pa!;o de Arcos, foi inaugurada, sob a
presidencia do Ministro da Marinha, estoutra
exposi!;ao, realizada pelo prestigioso Clube
Desportivo de Pa~o de Arcos.
Entre inumeras entidades oficiais, expositores (13 com 72 quadros), etc., assistiu 0
Coronel Francisco Roma Machado Cardoso
Salgado, director da Federa!;ao Portuguesa de
Filatelia e do Clube Filatelico de Portugal,
organismos que representava, e aos quais 0
Sr. Dr. Trindade Bras, em nome do Clube
Desportivo de Pa!;o de Arcos, apresentou agradecimentos.
A terminar, 0 Ministro da Marinha, ao
enaltecer a exposi!;ao filatelica que acabara
de inaugurar, salientou conhecer bern a obra
grandiosa do Clube Desportivo de Pa!;o de
Arcos, nos campos desportivo e cultural, recordando com saudade 0 seu tempo de jovem,
em que pas sou alguns anos naquela vila.

Emissio comemorafivc'l do
Cenfenirio do Nascimenfo
de Vianna da Moffa

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

Os selos tem as dimensoes de 4~,6 x
x 31,6 mm, compreendendo a serrilha, com 0
denteado de 12.
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Filatelica.
Na cronica de domingo passado, dedicada
a oito exposi(;oes filatelicas, terminamos escrevendo que «ficam ainda quatro para domingo proximo», as quais sao as seguintes:

1
7.a

I

I

e Difesa
Dafall - Cruz Brlnda - 2.

~

I

I,

IDrormB~iir8

Exposi~ao

Filatelica Nacional:
Aemipex-69

Ja aqui anunClamos, mais do que uma
vez, a exposi!;ao em epigrafe, a realizar em
Coimbra, de 30 de Novembro a 9 de Dezembro proximos, por obra e gra!;a da Sec!;ao FilateIica da Associa!;ao Academica de Coimbra.
Por isso, trememos, recentemente, ao lermos a determina~ao ministerial da dissolu!;ao
dos corpos dirigentes daquela Associa!;ao Academica.
Contudo, a VII Exposi~ao Filatelica Nacional tera lugar em Coimbra, naquela aludida data. E, a confirma-Io, temos na nossa
frente 0 seu primeiro e luxuoso boletim, que,
alem de inumeras e belas gravuras, insere
artigos do Dr. Jose Nunes de Figueiredo, da
direc!;ao da Sec!;ao Filatelica e de A. Carneiro da Silva, bern como 0 regulamento da
exposi!;ao, que conta com 0 patrocinio de varias
entidades, entre as quais quatro Ministerios.
As inscri!;oes provisorias encerraram-se
em 15 de Agosto, e as definitivas deverao efectuar-se ate 30 de Outubro proximo, na secretaria da comissao executiva, Associa!;ao Academica, Coimbra.
Voltaremos a este acontecimento, que tera
uma belissima medalha (supomos que comemorativa, pois se diz que «sera posta it
venda») da autoria do consagrado escultor
conimbricense Cabral Antunes.

II EmissoesGUIN~
I
locais de Ass£stencia I
I

Exposi~ie.

de 5eia

Realizou-se esta exposi~ao em Seia, e
com brilho excepcional, que incluiu passeios,
e ate urn baile, merce da ajuda, tambem excepcional, que inteligentemente the deu a Empres a Hidro-Electrica da Serra da Estrela,
cujo grupo cultural a organizou.
Tivemos pen a de a ela nao assistirmos.
Nao pelo baile, evidentemente. Mas para
vermos a exposi!;ao. E, principalmente, para
abra!;armos urn dos membros da respectiva
Comissao de Honra, 0 nosso querido amigo
Joaquim Fernandes Ferreira Simoes, que sabiamos doente. Joaquim Fernandes Ferreira
Simoes, sobre ser urn dos maiores dndustriais
do Pais, especialmente no seu ramo, e urn
presidente municipal que vern realizando obra
notavel e modelar.

2.a

II

Quatro

Exposi~ao Filah~lica
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(Reprodu ~a o

o

autorizada pel os C. T. T.)

plano da emissao e

0

seguinte :

1$00 - tiragem 9 500 000 em folhas
50 selos;
9$00 - tiragem 500 000 idem, idem.

de

Foi marc ada a data 24 de Setembro de
1969 para 01.° dia de circula!;ao desta emissao.

ricordia de Macau, 0 Ministerio do Ultramar,
para comemorar 0 acontecimento, mandou
emitir 4 milhoes de selos postais da taxa de
50 avos, com as dimensoes de 34,5 x 28,6 mm,
tendo, como motivo, a efigie do bispo D. Belchior Carneiro.
Os referidos selos, impressos a 12 cores,
na Cas a da Moeda, foram postos it venda em

Emillio de selol comemofiva do 4.0 Cenfen'rio da
Misericordia de Macau
Passando no dia 16 de Outubro 0 4.° centenario da funda!;ao da Santa Casa da Mise-

.:--.-...".--------".".",----..1'

II ETIQUETAS DE FDSFOROS I
I
,
I

Reunifies para troeas todos as sabados,
das 17 Il.s 19 horas, na nossa ~ed e

Av. AlmJrante Rail, 7D-5.0 -Dt.°

I
)

J

LISBDA
~:---------------~:~

todo 0 territOrio nacional nesse mesmo dia,
data em que foi tambem utilizado, na Esta~iio
Central dos Correios de Macau, urn carimbo
de «1.0 Dia de Circula~ao~ .
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NOVOS SELOS PORTUGUESfS
Selol comemorativol do
, Centen'rio da Reforma
Aclminhtrativa Ultramarina

Cabo Verde . . .
Guine . . . . .
S. Tome e Principe
Angola. . .
Mor;:ambique .
Macau
Timor

Ocorrendo em 1969 0 1. 0 centenario da Re·
forma Administrativa Ultramarina, para co-

Os referidos selos, que foram impressos
entre 10 e 13 cores na Litografia Maia, do

2$00
$50

2$50
1$50
1$50
90 Avos
5$00

2
2." Exposic;ao Filah~lica das Beiras
e 6." da Coma rca de Arganil

1500000
2000000
500 000
4000000
4000 000
2750000
250000

Conforme tambem ja aqui escrevemos,
inaugurou-se ontem esta exposicao, em Arganil, integrada na famosa Feira do Monte Alto,
por organizacao do Nucleo Filatelico da Casa
do Concelho de Arganil, com 0 patrocinio dos
C. T. T. e do Clube Filatelico de Portugal.
De notavel, a sua realizar;:ao em seis anos
consecutivos, factor muito importante em exposicoes fiIatelicas, como tantas vezes temos
salientado.
Esta exposicao e melhor do que a do ana
pass ado. Mas, quanto a nos, urn dos seus
impulsionadores, e duplamente, como presidente da assembleia geral da Casa do Concelho de Arganil e como presidente da direccao do Clube Filatelico de Portugal- sofrendo de urn defeito grave: muito exposicao
de Arganil, e muito pouco das Beiras. Ou
sera que os grandes filatelistas de Coimbra,
Figueira da Foz, Seia, etc., terao vergonha
de descer ate Arganil?!
Mas nao a teve 0 maior filatelista portugues. 0 eminente Jose Gonzalez Garcia, que,
em Classe de Honra, apresentou urn extraornario estudo sobre 0 selo, nao de 5 rs., como
por lapso aqui escrevemos ha semanas, mas
do 25 rs., de D. Luis, fita direita. So para
ve·la, admira-Ia e estuda-Ia, vale a pena ir
a Arganil.
A inauguracao foi ontem, repetimos. Hoje,
reune-se 0 juri respectivo, cujas decisoes serao tomadas publicas no banquete desta noite,
e das quais daremos noticia no proximo domingo.
i)

3
2." Exposic;ao Filatelica da Tematica

•
memorar 0 acontecimento mandou 0 Ministerio do Ultramar emitir 15 milhoes de selos
postais, nas dimensoes de 35 x 25 mm, reproduzindo a efigie de Luis Augusto Rebelo da
Silva, a distribuir pelas seguintes taxas:

Porto, e desenhados por Jose de Moura, fo·
ram postos it venda em todo 0 territorio Nacional no dia 25 de Setembro, e houve carimbos de ¢Primeiro Dia de Circula!;;ao», nessa
data, em todas as capitais das Provincias.

dos Escritores e Jornalistas
Na sequencia de uma ali realizada ha
poucos anos, vai realizar,se, decerto no salao da Casa da Irnprensa de Lisboa, esta
exposiCao, de uma das tematicas rnais cheias
de interesse: escritores e suas obras, jornalistas e jomais, maquinas, compositoras e
impressoras, bibliotecas, etc., etc.
Por tal rnotivo, aqui a recomendamos,
com todD 0 empenho, a todos os colecciona-

9

dores da especialidade, para que completem
e melhorem as suas participacoes. e tanto
em selos, ensaios, provas, erros e sobrescritos com carimbos, como em apresentacao e
legendacao, estas valorizadoras, cada vez mais,
daquelas participacoes em concorrencia. E intuitivo que, entre duas participacoes com os
mesmos selos, em quantidade e em qualidade,
uma bern montada e apresentada, e a outra
mal - se a primeil'a, por hipotese, merecer
prata, a segunda nao passara de bronze.
Breve escreveremos algo mais sobre esta
exposicao organizada pelo Clube Filatelico de
Portugal, com 0 patrocinio dos C. T. T. e,
assim 0 esperamos, da Federacao Portuguesa
de Filatelia.

4
Exposic;ao Filatelica Juvenil do Barreiro
Desvaneceu-nos os termos do oficio que
nos foi enviado pelo Sr. PJmentel Antunes,
presidente do Quinas Clube do Barreiro, para
assistirmos it inauguracao desta importante
exposicao, e, mais profundamente, 0 desejo
manifestado para uma comissao vir a Lisboa,
convidar-nos pessoalmente, 0 que se tornou
impossivel pOl' estarmos entao de cama.
Mas temos presente 0 catalogo, e ouvimos
as impressoes elogiosas de varios visitantes,
pelo que foi com inteira justica que, atras,
a adjectivamos de importante, mesmo importantissima, e sob mwtiplos aspectos.
E que, tratando-se de filatelistas jovens,
todos eles iniciados ha dois ou tres anos, esta
exposicao do Barreiro - Apenas de jovens do
Barreiro, repita-se! - reuniu 40 participacoes,
com nada menos do que 101 quadros ...
E com uma circunstancia talvez unica em
todas as exposicoes filatelicas portuguesas:
cern POl' cento de selos novos, com a unica
excepcao de tres quadros com selos classicos
do Brasil.
Apenas urn reparo: que entre os patrocinadores nao tenha figurado 0 Clube Filatelico de Portugal, que 0 prometeu, nao com
patrocinio de palavras e de propaganda propria, mas com a tambem prometida medalha
do seu presidente.
Formulamos votos muito sinceros para que
tal nao resulte de pressoes de terceiros, 0
que, se for verdade, e continuar, nos pode
levar muito longe.
Quanto a esta exposicao, e finaImente,
saudamos a sua comissao executiva, constituida pelos Srs. Abilio Joaquim Silva e Sousa,
Fernando Estevao de Oliveira Fantasia, Fran-
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cisco Louren!;o Diogo, Manuel Martins Parra,
Ramiro Joao Pimentel Antunes, Vitor Hugo
de Oliveira Gaiteiro e Florentino Alves Rodrigues.
Se deixamos para 0 fim este Florentino
Alves Rodrigues, que na lista, por ordem
alfabetica, figura em terceiro lugar, foi por
o sabermos 0 grande impulsionador da Filate·
lia entre a juventude barreirense, pelo que
aqui the deixamos apertado abra!;o de parabens, que the pedimos transmita a todos os
seus colegas na comissao, e, de modo especial, a todos os expositores.
A. J. de V. C.

Ainda a
{<Aemi pe](.'9~)
Em Coimbra, intensificam-se os trabalhos
da proxima Exposi!;ao Filatelica N acional,
a VII, denominada «Aemipex-69», organizada,
como inumeras vezes aqui temos dito, mas
nao e demais repetir, pela Sec!;ao Filatelica
da velha e grande Associa!;ao Academica de
Coimbra, cuja comissao organizadora aqui destacamos, pelo seu trabalho e pela sua persistencia, como destacamos urn grupo de filatelistas coimbraos, que tao entusiastica colabora!;ao tern prestado, e que saudamos nas pessoas dos nossos queridos amigos Dr. Frede-

ULTIMA

rico Lopes, Dr. Jose Nunes de Figueiredo,
A. Carneiro da Silva e tantos mais, cujos nomes de momento nos nao ocorrem.
Ja aqui apontamos as entidades que deram
o seu alto patrocinio a tao notavel Exposi!;ao.
Hoje, cumpre-nos acrescentar 0 patrocinio
do Clube Filatelico de Portugal, cujo presidente ofereceu a sua medalha, a ser atribuida, simultaneamente com a da organizadora, ao melhor filatelista de Coimbra.
Escrevemos aqui, no domingo passado,
haver 120 expositores inscritos. Mas tambem
podemos acrescentar que, neste momento, ja
sao mais, e que a inscri!;ao definitiva se encerra no proximo dia 30.
A organizadora dispoe de 2 000 quadros,
e entre eles com certeza que avultarao aqueles que, nas classes de Honra e de competi!;ao, forem ocupados pelo eminente, intern acionalmente eminente, Jose Gonzalez Garcia.
Esta Exposi!;ao tera lugar no grandioso
ginasio do Liceu D. Joao III, e, durante ela,
havera tres palestras e tres coloquios, no
belo salao do Gremio dos Lojistas.
Alem dos pormenores acima, alguns em
primeira mao, ainda podemos acrescentar
que, do aspecto social, faraD parte 0 jantar
do juri, 0 habitual almo!;o do Dia do Selo, e
o banquete do palmares.
Quanto ao mais, continuaremos no proximo domingo, - como nos folhetins.
A. J. de V. C.

HORA: COIMBRA

Dos senos motivos porque um advode hoje
gada deixa o seu discurso
,
para domingo proxImo
Quando, ha bons trinta e cinco anos, fizemos 0 estagio pro fissional, 0 nosso patrono,
ilustre advogado Dr. Antonio de Sa Nogueira,
amigo dos mais intimos de dois dos maiores
desta casa, os Drs. Joaquim Manso e Joao
de Barros; 0 nosso patrono, escreviamos,
depois eminente bastonario da Ordem dos
Advogados, e hoje advogado honorario, ensinou-nos e repetiu-nos, frequentemente, que os
discursos de improviso sao os que lev am mais
tempo a estudar ...

Nao vamos agora explicar ou discutir 0
problema, mas, tao-somente, referir que nos
levamos urn dia. mais normalmente umas haras da noite, a preparar urn discurso forense
para 0 dia seguinte, e dois ou tres momentos de urn dia a preparar urn artigo que, depois, escrevemos de jacto, inteiro, quase sem
uma emend a, como bern sabe a tipografia
deste jornal.
Vern isto para confessarmos que, por exCep!;aO, levamos dois dias a pensar, a cons-
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Federa~ao Portuguesa de Filatelia
NOTICIARIO N.O 6
\

E-nos muito grato anunciar que se filiaram recentemente na Federa!;ao Portuguesa
de Filatelia as cinco agremia!;oes seguintes:
Sec!;ao Filatelica do Circulo de Arte e
Recreio
Largo Joao Franco, 19-A
GUIMARAES.
Sec!;ao Filatelica do Grupo Desportivo
da TAP
Aeroporto da Portela
LISBOA- 5.
Study and Contactgroup «Iberia»
Postbox 25
HUIZEN (N. H.) - HOLLAND.
Sec!;ao Filattmca do Clube BP
Pra!;a Marques de Pombal, 13
LISBOA - 1.
The International Society for Portuguese
Philately
465 North 7th Street
NEWARK, N. J. 07017 - U. S. A.
De notar a presen!;a, ao abrigo de novas
normas estatutarias - alinea b) do Art. 4. 0
- de duas sociedades com sede em territorio
estrangeiro, mas cujos socios se dedicam especificamente a filatelia portuguesa.

Damos as boas-vindas as novas agremia!;oes federadas, delas se esperando cooper a!;ao no esfor!;o em prol da Filatelia Nacional
que esta Direc!;ao foi chamada a realizar.
Estes endere!;os devem ser acrescentados
aos 23 fornecidos na nossa circular n.O 7, de
17-4-69.
Total de agremia~oes federadas: 28.
x

Informam-se todas as agremia~oes filatelicas que a Entidade a quem devem ser dirigidos os pedidos de carimbos comemorativos
- segundo normas divulgadas na nossa Circular n.O 6, de 10-4-69 - mudou de endere!;o,
sendo agora exactamente:
La Reparti!;ao dos Servi!;os dos Correios
Rua de Santa Marta, 55-4. 0
LISBOA.
x

Por despacho de Sua Excelencia 0 Subsecretario de Estado da Administra!;aO Escolar, de 28-8-69, foram aprovadas as altera!;oes
ao Estatuto da F. P. F., que haviam sido votadas na reuniao do Congresso de Fevereiro
Ultimo. Vai proceder-se a uma nova impressao com 0 texto actualizado, que sera distribuida oportunamente.

: - - - - PLANO EXPOSICIONAL 1970 - - A Direccllo da Federacl10 Portuguesa de Filatelia lem bra a todas as
agremia<;oes filatelicas, federadas ou nl1o, que desejem integrar Mostras (divulgacllo) ou Exposil(oes (competiCllo) no «Plano Exposicional
de 1970», para possivel subsidio da Administracllo-Geral dos C. T. T.,
que os seus pedidos devem dar entrada na F. P. F., para coordenacllo
e informac:1o, impreterivcimente ate 31 de Dezembro proximo.
Seoretarlado da F"ederagio:
AVENIDA MARCON', -1S-R/C (PORTA E)
LISBOA-1
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A flLRTELIA e as marcas de garontia
o artigo desta seman a e dedicado quase
exclusivamente aos coleccionadores muito
adiantados, e, em particular, aos economicamente «fortes~. 05 quais, ainda que nem sempre sejam bons filatelistas. tern abastan!;a
suficiente para completar as suas colec!;oes
com exemplares raros e antigos. de alta cota!;ao de catalogo.
Quando se adquire uma destas pe!;as raras, e se paga religiosamente as vinte e cinco,
cinquenta ou cern mil pesetas estipuladas, e
conveniente que, all~m da marca de garantia
que se ap6e no verso de todos os selos antigos
de valor. se exija urn documento oficial com
a fotografia e as caracteristicas do exemplar
adquirido, documento esse que, ao mesmo
tempo, credencia como possuidor legal 0 comprador do valioso exemplar, pois nao se trata
de uma compra vulgar, para a qual nem sequer e necessaria uma simples factura .
Ha em Espanha muitos selos classificados
de classicos. que lev am uma marc a de garantia estampada com um minusculo sinete
de a!;o e vulgar tinta de almofadas, a qual
pode prejudicar 0 selo quando. pela porosidade do papel ou rna qualidade do liquido
oleoso. a tint a penetre em demasia.
Por isto, alguns peritos garantem a autenticidade do selo com a sua assinatura a
lapis. Podem encontrar-se no mercado muitos
exempl.a res autenticados desta forma, por
prestIglOsos peritos estrangeiros.
Alem dos selos com marcas diferentes
por haverem sido peritados por mais de urn
tecnico, encontram-se tambem, especialmente
em selos espanhois, duplas garantias do
mesmo autor, com 0 que se quer significar
9ue uma se refere ao selo original, e a outra
a sobrecarga posteriormente aplicada.
Mas 0 metodo mais pratico usado internacionalmente ao peritar os selos antigos com
sobr~carga e. a estampagem da marca de garantIa em dIagonal e no canto inferior esquerdo do selo. Se a marca for colocada no
~esII!0 canto, mas paralelamente it margem
mferI.or. e porque 0 selo e born, autentico,
perfeIto e com denteado de origem' se 0
exemplar nunca ,foi denteado ou ap~ado. a
mesma marca e colocada it direita e na
mesma posi!;ao.
Ha selos de correia antigos, verdadeiros
autenticos, que tiveram pequenos defeitos j~

corrigidos por pessoas que sao tambem peritos, mas noutra especialidade. Estes selos
sao bons; foram melhorados, foram «consertados~ com bastante boa-fe, e sao dignos de
figurar numa boa colec!;ao, mas 0 seu valor
nao pode ser 0 do catalogo, como e 0 caso
daqueles a que tenha sido refeito algum dente.
Nessas hip6teses, a garantia poe-se ao
centro, na metade inferior e paralelamente
aos lados inferior e superior.
Os selos autenticos, mas que hajam sofrido uma repara!;ao ou altera!;ao importante,
tapagem de furos, de urn corte, modifica!;ao,
dissimula!;ao ou elimina!;ao de urn carimbo,
e, inclusivamente, a jun!;ao das partes do selo
que por qualquer razao se hajam separado,
tambem admitem marca de garantia, mas
colocada na metade superior do selo, ao contrario do caso anterior.
Porem, nestes casos, deve 0 vendedor ter
a honestidade de confessar e mostrar arepara!;ao que 0 selo sofreu, para que 0 comprador se nao sinta mais tarde defraudado,
quando alguem mais entendido lha venha
tornar patente.
Esta marca!;ao dos selos expertizados constitui urn pequeno documento ou guia de identidade que facilita a transac!;ao legal do selo
sem 0 perigo de fraude, muito embora possa
tambem existir engano por falsifica!;ao da
marca de garantia. Havera, neste caso, de
contar com a personalidade do vendedor que
devera gozar de uma reputa!;ao de honradez
e seriedade, e ser, de preferencia, cornerciante com estabelecimento aberto e com anos
de actua!;ao no meio filatellco.
A lei. preve os que tentam enganar por
e~tes melOS, e 0 comerciante que, involuntitrlamente, fa!;a entrega de urn exemplar erradamente garantido, deve devolver imediatamente 0 seu valor, podendo exigir-se ao perito uma indemniza!;ao por perdas e danos .
Estes devem, pois, aliar a urn grande numero
de conhecimentos, longos anos de priitica no
exame dos selos de correio.
N. da R. - 0 presente artigo, da autoria
de S. Rodo y Vidal, e transcrito com a devida venia, do n.O 730/ 5 - 1969 ' de Madrid
Fila!lHico. E ~erece ser cotejad~ com 0 que,
d~ Ilustre, c~omst~ Jacqueline Caurat, publicamos no ultImo numero desta revista: illoit-on faire reparer un timbre-poste?
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truir mentalmente, da primeira it ultima linha
o artigo de hoje, directa ou indirectament~
dedicado a Coimbra, em estilo forte, it nossa
maneira de advogado, desassombrada e,
quando necessario, violenta.
Mas... E lugar-comum dizer-se que ha
sempre um «mas~, e este veia-nos precisamente de Coimbra.
Da sua regiao conimbricense, portanto da
nossa regiao, saiu ha trinta anos urn rapaz
com coisa de tres mil escudos na algibeira.
Foi para 0 Ultramar, trabalhou, ganhou,
amealhou, ganhou mais, trabalhou cada vez
mais, ergueu uma fortuna formidavel,-e hoje
domi~a uma duzia de empresas poderosas,
POSSUI alguns monop6lios extraordiniirios, comprou urn jornal diiirio, construiu urn «Palace~, vive em habita!;oes luxuosas, la e ca,
etc .• etc.
Ao fim de trinta anos, este homem mais
novo do que n6s. tern tudo quanto s~ pode
ambicionar: dinheiro e prazeres, for!;a e
prestigio, posi!;ao financeira, social e politica,
e. com trabalho, visao, dignidade, generosidade. quase humildade mesmo. a amizade, a
admira!;ao e a gratidao, tambem ca e la, de
quantos 0 conhecem.
. Tern tudo. e ainda uma esposa gentilisSIma, e urn casal de filhos excelentes. que,
com certeza, seguirao as tpisadas do pai.
Este esteve recentemente em Lisboa e
com a sua modestia do costume, apagad~
como urn homem qualquer, deu-nos urn abra!;o
de despedida, havera duas ou tres semanas
E eis que nos chega, espantosa, a notici~
terrivel: 0 nos so queridissimo amigo, homem
grande, mesmo Homem, esta gravemente
doente, se nao irremediitvelmente perdido.
Nao, positivamente que nao! Este hamem de Coimbra obriga-nos a deixar para a
semana 0 artigo que, a proposito ou por causa
de Coimbra, destinavamos ao dia de hoje e
estava completamente escrito na nossa cabe~a.
«Para a semana~ ... E valera a pena?!
A. J . de V . C.
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Salao de Filatelia
do XV dia do Selo
AEGULAMENTO
Art. 1.0 0 Clube Filatelico de Portugal
realiza, em 1 e 2 de Dezembro, urn «Salao
de Filatelia~ , mostra de pura divulga!;ao
Filatelica.
Art. 2.0 Os convidados podem participar
nas seguintes classes e sec!;oes :
licas;
a)

1 - Marcofilia : a) Especies pre-filate.
b) Obliterac;oes postais.

II - Colec!;oes it m a n e ir a chissica:
Portugal ; b) Ultramar; c) Estrangeiro.

ill - Aerofilatelia:
cumentos.
a)

a)

Selos ;

b)

Do-

IV - Colec!;oes de assunto e de tema :
De assunto; b) De tema.
V - Inteiros postais.
VI - Maximafilia.

Art. 3.° Os expositores poderao pertencer
nao so ao Clube Filatelico de Portugal, mas
tambem a qualquer outro Clube federado, e
as suas participa!;oes serao solicitadas por
convite.
Art. 4.° A distribui!;ao equitativa dos
quadros pelos concorrentes sera feita pelo
Clube Filatelico de Portugal, em fun!;ao do
seu numero e da quantidade de material seleccionado.
Art. 5.0 A participac;ao e gratuita e 0
material entregue na sede do Clube Filarelico de Portugal ate tres dias antes da sua
inaugura!;aO, e levantado pelo participante
ate tres dias depois do encerramento.
Art. 6.° A cada participante sera concedida uma medalha de prata.
Art. 7.° Embora fa!;a quanto em si caiba
pela sua conserva!;iio e guarda, 0 Clube Filatellco de Portugal nao se responsabiliza pelo
material exposto, que podera ser seguro pclos seus proprietiirios.
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CONSULTE 0 SEU I=ORNECEDOR
DE SELOS SOBRE TODAS AS I:MISSOES RECENTES DO

Crown Agents Stamps Bureau
WESTERN SAMOA
NATAL 1969
PRIMEIRD DIA DE CIRCULACAD - 6

DE DUTUBRO DE 1969

de filatelistas de Alhandra, Vila Franca de
Xira e Lisboa, que tiveram 0 grato prazer
de terem a presenl;!a do Sr. Governador Civil, Presidente da Camara Municipal de Vila
Franca de Xira, Presidente da Junta de
Freguesia de Alhandra, Paroco de Alhandra,
Presidente da U. N. do Concelho, Vereadores
da Camara, Chefe do Posto dos C. T. T. e
outras personalidades, e divers os filatelistas
de varios pontos do Pais, num total de cerca
de 80 pessoas, e que constitui uma magnifica
jornada de propaganda da Filatelia.
Durante 0 almol;!o, que se realizou no Res-

FILAT~LlA EUG~NIO LLACH S. L.

otraves dos suos ofertos quinzE'nois, oferece-Ihe:

It
,

I
t
I
I

T E SOU R 0 SOlO

" P 'OSTD
I _

Os Crown Agent. Stamp' Bureau
t6m a prazar de anunelar liB
novas amlssoeB deflnltlv8s para
GUERNSEY e JERSEY, emltld8s
a 1 de Outubro de 1969

EM

CIRCULACAD
DE 1969

MAR

EM SETEMBRD

,
t
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I
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I«
I
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Selos clAssicos de valor com a
sua reproduc;iio fotografica.
-+ Series modernas de todos os
paIses.
-+ Novidades.
Um suplemento
com as liltimas emissoes mundials, todas fotografadas e com
a indicac;ao do seu caso, do tema
a que pertencem.
PAgioa selecta. Gran des pec;as
classicas e moderoas fotogralsdas, geralmente na sua cor origina!.
-+ Secc;iio tematica. Grande oferta
de series dos temas mais coleecionados, e sugestoes de novas
colecc;Oes pela lmagem.
Artigos filatelicos. Um grande sorUdo de albuns, classificadores e toda a classe de material fIlatelico.
Servlc;o de assinatura de novas emisaoes de qualquer pals e
tema.
-+

I
I
I
I

~

tauranle cRestaural;!ao. , em Alhandra, falou 0
Presidente do Nilc1eo Filattmco, que agradeceu a presenl;!a do Sr. Governador Civil e Presidente da Camara, salientou as atenl;!oes e
auxilio que os C. T. T. tern dado ao Nilcleo,
e ofereceu uma interessante medalha, comemorativa da Exposil;!ao, ao Sr. Governador
Civil, que usou em seguida da palavra para
manifestar a sua satisfa~ao pelo agradiivel
ambiente encontrado, e felicitar 0 Nilc1eo organizador pelo nivel da Exposil;!ao, que a titulo particular tinha tido ocasiao de visitar,
e que ultrapassava 0 que poderia esperar.

t----------------------------------~·
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Tndo 1""0 c mnlto mal. eneoo'roro 00. 00.8,.", ofcrt 0," que, eootro pedldo, reme'cmo8 "ru'ultameote.

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO

0 pagamento das suas eompras po de efectua-Io em moeda do leu pr6prio pals

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L.
Fundada em I9 1 5
A venids Gronerallssimo, 489
BARCELONA-ESPANHA
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X I V Ex:posi~ao de Divulga~ao

Dr. A. J. de Va.conc£lo. Carvalho
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Filalelica de Alhandra

o ultimo numero do excelente Jomal de
Arganil, de que e distinto director 0 Sr. Francisco Castanheira de Carvalho, publicou. com
o titulo acima, 0 artigo, destacado n:z SU:l
primeira pagina. que, com a devida venia,
transcrevemos:

iJ
Constituiu verdadeiro exito a XIV Exposicao de Divulgacao Filatelica, La Mariana,
levada a efeito pelo Nucleo Filatelico de
Alhandra, com 0 patrocinio da Administracao
Geral dos C. T. T., Federacao Portuguesa de
Filatelia, Clube Filatelico de Portugal, Camara Municipal de Vila Franca de Xira, Paroco e Junta de Freguesia de Alhandra.
Inaugurada a Exposicao as 16 horas, relo
Sr. Presidente da Camara Municipal de Vila
Franca, aguardado na sede do Clube Recreativo de Alhandra, que gentilmente cedeu as
suas instalacoes para a realizacao da ExposiC1io, pelos membros da Junta de Freguesia
local, Paroco de Alhandra, secretario da Federacao Portuguesa de Filatelia, Dr. Silva
Gama, e outras entidades, bem como varios
filatelistas de muitos pontos do Pais, 0 Presidente do Nucleo organizador, Sr. Almeida
Carvalho, usou da palavra para agradecer ao
Sr. Presidente da Camara a honra da sua
presenca, bem como as provas de interesse e
carinho sempre dispensadas ao Nuc!eo, que
disse, embora modesto. algo tem feito em
prol da Filatelia. 0 interessante palmares
de que se pode orgulhar, de em 14 anos de
existencia ter ja levado a efeito 14 Exposicoes de Divulgacao, que de ana para ana vem
melhorando de nivel, constitui talvez facto
Unico na hist6ria da Filatelia Nacional.
Agradeceu tambem a todos, quer presentes
quer ausentes, que de qual:}uer forma tem
prestado ao N6cleo a sua coiaboracao, e em
especial aqueles que espontaneamente vem
participar nas suas Exposicoes, desde os mais
modestos aos de categoria internacional. todos membros da grande Familia Filatelica
Portuguesa, que dao a sua colaboracao desinteressada, e apenas com 0 fim de contribuir para a divulgacao do tao interessante
como instrutivo passatempo que a Filatelia
constitui, 0 que representa a maxima aspirac;ao do N6c!eo. Entre os ausentes, 0 President!! do Nucleo disse querer destacar com
uma palavra de saudade os jovens coiaboradores que ~e encontram ausentes em mi~sao
de soberania no Ultramar, defendendo, como
tantos outros jovens portugueses, a integridade da Patria, esperan~ado de que, termi-

nada a sua Inlssao, 0 Nuc!eo volte a contar
com a sua Juventude e entusiasmo para continuarem a obra de divulgacao filatelica empreendida.
o Sr. Presidente da Camara agradeceu,
afirmando a sua satisfacao por mais uma vez
ter ocasiao de pessoalmente verificar que a
persistencia do Nucleo na sua obra tern os
seus frutos, como e pro va evidente 0 bom
nivel alcancado por esta XIV ExposiCao que
acabava de inaugurar, e pelo esplendido ambiente de camaradagem filatelica em que se
senti a envolvido. e que muito apreciava.
Seguidamente, apreciou as v8.rias participacoes expostas, trocando impressoes com
varios expositores presentes.
Entre as participacoes expostas mereceram especial destaque as do Santuario de
Fatima; de Almeida Carvalho. Jose Marques
Curado, de Alhandra; de Amandio Ro:lrigues
Cruz, de Trofa; de Manuel Henriques. de
Vila Franca de Xira; de Felix da Costa I1ha,
de Alcoentre; de D. Maria Madre de Deus
Matos Mourao, do Bombarral; de Miguel Ramalho Pinto, das Caldas da Rainha; de Raul
Soares, Antonio Ferreira Rodrigues e Leandro
Marques Fortes, de Lisboa (a), muitos dos
quais ja premiados em exposi!;oes de categoria internacional.
Interessante, tambem, 0 quadro de publicacoes filatelica da Revista de Filatelia Crista
Gabriel.
Entre os visit antes, verificamos a presen~a de alguns nomes bern conhecidos da
Filatelia nacional, como 0 Dr. Silva Gama,
Dr. Jorge Vieira, Dr. Caldeira Camara, Padre Henrique Rena, Artur Santa Barbara. Felix da Costa I1ha. Manuel Henriques e muitcs
outros, que nao nos foi possivel identificar.
Esta participacao, por ter chegado
fora de prazo, nao figura no cataIogo.
(a)

Almo~o de confraferni%a~io
filalelica em Alhandra
Como e ja habito, reuniu-se no dia 12,
num almo\:o de conrraterniza~ao, um grupo

S'

•

LISBOA, 25 - Encontra-se, felizmente, ja restabelecido, 0 ilustre arganilense e nosso querido amigo Sr.
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, conhecido e distinto advogado na Capital
que, como oportunamente este jornal
noticiou, atravessou um grave periodo
de doen~a.
Tal nolicia alegra-nos profundamente, e alegra todos os seus amigos,
pois 0 ilustre arganilense conta em
cada um dos seus conterraneos e admiradores, que muito apreciam as suas
excepcionais qualidades, urn amigo
sincero.
Profissional brilhante, antigo membro do Conselho Distrital de Lisboa da
Ordern dos Advogados, a sua regiao
e a sua terra tem-Ihe merecido, desda
sempre, um carinho muito especial.
Percursor do regionalismo arganilense, 0 Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho foi um dos fundadores da
Casa Comarca, onde desenvolveu, no
decurso de cerca de vinte e cinco anos,
a presidir a respectiva direc~ao, obra
regionalista notavel .
Depois, compenetrados os regionalistas pampilhonenses, goienses e arganilenses de que fundando, para cada
um dos seus respectivos concelhos,
uma Casa Concelhia, propria e independente, de actividade pura e exclusivamente regionalista, melhor poderiam
defender os seus anseios regionais, 0

Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, como arganilense muito dedicado, ingressou
na Casa Regional do seu concelho, a
Casa do Concelho de Arganil, da qual
vern sendo ultimamente 0 seu pres idente da assert:Jbleia geral.
A sua ac~ao regionalista estendeu-se ainda ao Conselho Superior Regional da Casa das Beiras, de que foi
secreHrio-geral, como secretario-gera)
foi do antigo Conselho Superior do
Regionalismo, orgao equiparado a Federa~ao das Casas Regionais de todo
o Pais, da presidencia do Sr. Coronel
Lopes Mateus, e de que eram vogais
os Srs. Dr. Ferreira Deusdado, Eng. CaIheiros Lopes e Dr. Manuel Ribeiro
Ferreira.
Os inumeros amigos e admiradores do Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho, rejubilam com 0 seu completo restabelecimento, 0 que Ihe permitiu ja tomar a sua intensa vida profissional.
Tambem 0 grande trissemanario A Comarca de Arganil. de que e dist into director
o Sr. Joao Castanheira Nunes. pub!icou. com
o mesmo titulo, noticia semelhante.
.:~~
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Esta obra fundamental custa apenas
75 francos belgas (cerca de 37$50) e deve
ser solicitada a
A. S. B. L•• Pro-Posh>
B. P. 27
Bruxelles 1
BELGIQUE.
Agradecemos reconhecidamente 0 exemplar, com amavel dedicat6ria, que foi oferecido a nossa Biblioteca pelo principal responsavel, Raymond Marler, grande amigo dos
filatelistas portugueses.

TRP
Medalhas Comemorativas
Informam-se os coleccionadores de medaIhas que a TAP - Transportes Aereos Portugueses - disp6e ainda duma pequena quantidade (numero variavel entre 1 e 68~ das
medalhas comemorativas seguintes:
Inaugurac;ao do Centro de Revisao e Ensaio de Motores de Aviao;
Inaugurac;ao do Servic;o de Taxis Aereos;
Baptismo do Boeing 707 «Luanda»;
Baptismo do Boeing 707 «Lourenc;o Marques»;
Baptismo do Boeing 707 «Pedro Alvares
Cabral»;
Baptismo do Boeing 727 «Costa do Sol»;
Baptismo do Boeing 727 «Cidade do
Porto»;
Viagem do Presidente do Conselho a
Africa;
Viagem do Presidente do Conselho ao
Brasil;
Voo Inaugural FAO/FRA;
Voo Inaugural FRA/FAO;
Voo Inaugural AMS/LlS;
Voo Inaugural LlS/AMS;
Voo Inaugural LIS/NYC.

o prec;o e de 60$00 por unidade. As
aquisic;5es podem ser feitas directamente na
Tesouraria, ou por escrito, por intermedio das
Relac;5es Publicas:
TAP - Rua Conde Redondo, 79
L1SBOA -1.

Sobrescritos filatelicos
da TRP
Com 0 pedido de divulgac;ao, recebemos
dos Servic;os Filate licos da TAP - Transportes
Aereos Portugueses - a informac;ao de que
ja se encontra esgotado 0 sobrescrito do, primeiro voo Amsterdam/ Lisboa (TP 603), que
aquela Companhia editou e fez voar em 2 de
Abril de 1968.

r~:;:~:~::'e Ultramar. ;:-~I'

I

I

trangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescrilos de 1.0 dia. Todo 0
material filatelico

II BASTOS & CAMPOS, L.DAI
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referido selo finlandes, com 0 erro .1830.
no exemplar do centro - que se reproduz.
Estes selos foram emitidos em 24/9/1930,
e, em cada folha, existia um exemplar com
a sobrecarga errada «1830. . Foram vendidas
200 folhas-e, p::>r consequemcia, 200 selos
com erro - ate a descoberta da flagrante
anomalia.
o resto foi imediatamente recolhido pela
Administra~ao Postal.

Mal cotada no Sanabria (apenas 300 d6lares). esta preciosidade marca 2000 marcos
no Sieger, e 980 d61ares no Scott - e foi
posta em prac;a por 2000 francos sufc;os.
Pois alcan~ou exactamente 0 D08RO da avaliac;ao: 4000 francos surC;os (mais de 27 contos em moeda portuguesa).
Como manda a regra da oferta e da
procura.

A TAP assinalou [filatelicamente]
versario da IAlA
ses -

A TAP - Transportes Aereos Portuguecomemorou 0 cinquentenario da lATA

1""

~~

COMEMORANDO 0
CINQUENTENARIO DA

~
• ..;)
lATA

(International Air Transport Association). de
que e membro activo.
Em 25 de Agosto, foram voados, no ser-

0

50.

0 anl-

vic;o TP 602 (Lisboa/Amsterdam). sobrescritos comemorativos do cinquentenario da Reuniao Constituitiva da lATA. E, no dia 28, no
voo TP 621 (Amsterdam/Lisb::>a), sobrescritos alusivos ao cinquentenario da assinatura
do Acordo que criou a importante Organizac;ao.
Foi escolhida a H:llanda para termino
e partida dos voos comemorativos,' por ter
sido nesse pars que foi fundada em 1919.
Nas pec;as transportadas foi aposto, a
preto no percurso Lisboa/ Amsterdam e a vermelho no sentido contra rio, 0 bela cachet
especial que reproduzimos em tamanho natural.

files fnfiers Posfaux de Belgique"
Os Inteiros Posta is constituem materia
Hio vasta que, apes ar de estarem publicados
muitos volumes dedicados ao assunto, a sua
bibliografia e sempre escassa para as necessidades e 0 gosto dos especialistas.
Por isso se regista hoje, com regozijo, 0
lan~amento de um novo estudo em que estao
em causa os Inteiros belgas, de 1871 ate aos
nossos dias.
Escreveram esta obra de grande fe,!ego,

15

com 0 seu aguc;ado esprrito de especialistas
profundos, os conhecidos filatelistas R. MarIer, J. Stibbe e A. Wery, todos da Societe
Beige de l'Entier Postal.
'" p::>is, e alem do mais, um trabalho de
grande oportunidade 0 que os distintos .inteiristaslll belgas nos oferecem neste seu catalog::>, editado com excelente aspecto gnflfico
-160 paginas em papel «couche. e profusamente i1ustradas - pela _Pro-Post».

-

No Presidencio do Conselho
Recentemente, 0 Sr. Prof. Ooutor
Marcello Caetano, ilustre Presidente
do Conselho, recebeu, no seu gabinete, alguns dos principais dirigentes
da Casa do Concelho de Arganil, com
sede na Capital, cuja obra e verda deiramente relevante, designadamente no
campo filatelico, pois tem sido ela a
organizadora de todas as excelentes
Exposi!;oes Filatelicas de Arganil.
Na gravura que antecede, 0 Sr. Presidente do Conselho d3 a direita ao presidente do nosso Clube e director desta
revista, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, simultaneamente presldente da
Assembleia Geral daquela Casa do
Concelho de Arganll, sendo os restantes os Srs. Dr. Alvaro Afonso, M3rio
do Rosario Castanheira Nunes, antigo
membro da nossa Direc!;ao, Comendador Eduardo Francisco Filipe, Armando
Fernandes Costa e Antonio Cruz Pereira, estes tres ultimos grandes benemeritos da regiao arganilense.

Por

UNS & OUTROS
Administrador Geral dos C. T. T., tambem
designado por Correio-Mor.
Tecnico extraordindriamente competente, que
por vdrias vezes tem representado Portugal
em reuniiies internacionais, e que tem publicado inumeros e valiosissimos trabalhos· das
suas especialidades, 0 Clube Filatelico de Por-

-

o Correia-Mar, Eng. Carlos
Ribeiro
o Sr. Eng.o Carlos Ribeiro, antigo administrador-adjunto dos C. T. T., e, depois, ilustre Ministro das Comunica~iies, acaba de ser
provido, dejinitivamente, no alto cargo de

Eng. Carlos Ribeiro
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tempo - tem de observar-se uma escassez,
procura exaltante e uma busca tenaz, que tern
a sua razao de ser e a sua validade.
Existe ainda urn terceiro factor, chamado
investimento, que, par demasiado evidente,

com erro da data (1830 em vez de 1930),
pertencente a colecc;ao do falecido Cap. Vivian Hewitt (urn dos primeiros aviadores a
estabelecer a Iigac;iio Inglaterra/lrlanda, em
1912, voando de Anglesey para Dublin em
1 h 15m).

.......

tugal e esta revista reiteram-lOO os seus mais
vivos e respeitosos cumprimentos. muito esperando do novo e prestigioso Correia-MOT. e11!'
prol da Filatelia portuguesa•. para 0 9.ue. aqul
100 garantimos a nossa malS entustashca e
leal colabora~iio.

Ernest A. Kehr
o nosso querido Ernest A. Kehr, «double» de grande jornalista, redactor de um dos
malores jornail do Mundo, e de emlnente
filatelista, esteve ha tempos em Lisboa, c:onforme notlcia que entio aqul publicamos.
Tal visita fol motivo de um jantar no
luxuoso «Gremio Literario», durante c:ujos

aperitivos Kehr quls, nao apenas documentar
o acontecimento. para os seus 1I1buns internationais, mas tambem as suas conhetidas
habilidades fotograficas, senao a excelentla
da sua mllquina.
E essa fotografia que ele agora nos enviou, e na qual se veem, da esquerda para
a direita, as maos e as pernas da Senhora
de Capitao Lemos da Silveira (um erro Indesculpavel, Kehr, mas um autentico... erro
filatelicol), a Senhora de Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 0 presidente do Clube Filatelico de Portugal, Jose Gonzalez Gartia e
Cap. F. Lemos da Silveira, vice-presidente da
Federa~io Portuguesa de Filatelia.
Documento que tambem fica neste nosso
album, com apertado abra~o para 0 velho
amigo Ernest A. Kehr.

-

se amite. As boas pec;as Zeppelin, em alta
constante, sao dinheiro em caixa ...
No fim de contas, bate tudo cerlo.
Como exemplo elucidativo lembro-me de
imediato do que aconteceu, hi! urn ano, com
o famose;) selo «Graf Zeppelin» da Filandia

Esta colecc;ao, s6 de selos de Correio
Aereo novos, foi leiloada em Basileia pela
dupla Robson lowe - Urs Peter Kaufmann,
em 8 de Outubro do ana transacto.
Inclula urn soberbo bloco (3 x 3) do

=--

Os aerofilatelistas portu~ueses de c1asse internacional
devem intensificar os seus preparativQs para a

Exposi~ao Aerofilatelica Internacional
~\ A
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Dr. A. H. de Oliveira
Marques

Pagina de
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Apos longa ausencia no estrangeiro, marcada pelo estudo e pela invulgar actividade, que sao caracteristicas das mais salientes da sua forte
personalidade, regressou a Lisboa e ao
convivio dos seus familiares, bern
como dos seus admiradores e amigos,
que muitos sao, 0 Ooutor A. H. de
Oliveira Marques, que durante anos

AEROFILATELIA
CADA VEZ COM MAlaR CREDITO

o

MATERIAL ZEPPELIN
Palo
CAP. F. LEMOS DA

Eu julgo que a afirmac;ao supra e daquelas que nao oferecem contestac;ao. Tcda
a gente, mais ou menos Iigada a filatelia,
sabe que 0 material - selos e documentos
- relativo ao correia por balao dirigfvelconhecido vulgarmente p~r Zeppelins, por
fori;a do cGraf Zeppelin» ter sido, dentre
os numerosos dirigfveis, aquele que teve
carreira mais longa, util e notavel - esta cad a
vez mais em voga.
Diflcilmente se imagina que essa rep utac;ao tera de dever-se ao acaso. Devera, antes, concluir-se que ela se baseia em factores concretos, numa determinac;ao, numa
deliberac;ao.
Mas, que factores? ~,na verdade, uma
boa questao. Durante as minhas deambulai;5es pelo estrangeiro, e contacto activo e
permanente com aerofilatelistas de tcdas as
procedllmcias, cheguei ell eonclusao que essa

SILV~IIlA

popularidade se deve, principalmente, a dUBS
causas:
- 0 balao dirigfvel era um meio de
transporte aeropostal extremamente curioso,
diferente - e, portanto, apaixonante - e, em
plena era dos supers6nicosl, nao e provavel
que tome a ser utilizado; 0 coleccionador
oeupa-se, entao, exclusivamente, de material
voado antes do segundo eonflito mundialperlodo atraente - sem ter de preocupar-se
com a cpraga» das novidades de menor interesse.
- Como 0 numero de adeptos deste
ramo e eada vez maior - para 0 que basta
entrar em Iinha de conta com as gerac;5es
que vao chegando a Aerofilatelia - e as pec;as sao sempre as mesmas - na melhor das
hip6teses, e nao contando com as que desaparecem, tocadas pela lei irremovrvel do

tinha exercido 0 alto cargo de professor assistente da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, onde a sua
definitiva integra~ao seria, nao apenas
um acto de justi~a, mas notavel servi~o prestado a Universidade e ao Pais,
mormente quando tanto, de todos os
lados, se reconhecem e proclamam as
deficiencias e as necessidades, muitas
e urgentissimas, de todo 0 ensino portugues em geral, e do universitario em
especial.
Mal chegado a Lisboa, 0 Ooutor
Oliveira Marques pronto retomou a
sua actividade de escritor dos mais destacados das ultimas gera~oes, e quer
com uma penetrante serie de artigos
sobre a America do Norte, no Diario
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de Lisboa, quer, na grande revista
o Tempo e 0 Modo, n.D 71/72, com urn
novo capitulo, «Aspectos do Poder
Executivo, 1930-1932», dos seus ja famosos Estudos sobr~ Portugal no seculo XX.
Se muita satisfa~ao temos em fazer
esta breve referencia ao nosso i1ustre
e querido Amigo, igual ou maior temos ainda, em dar uma valiosa not(cia aos nossos prezados leitores:
Eminente escritor filatelico, 0 Ooutor A. H. de Oliveira Marques prontamente acedeu ao nosso convite para
fazer parte do Conselho Oirectivo desta
revista.
Figurando hoje 0 seu nome, pela
primeira vez, e em tal qualidade, no
nosso cabe~alho, cumpre-nos expressar
aqui 0 nosso mais vivo agradecimento
ao nosso querido Amigo, e, tambem,
sinceros parabens a todos os nossos
leitores, e tanto pel a honra com cue 0
Ooutor Oliveira Marques nos distinguiu, como porque 0 facto e a garantia da sua, excepcionalmente brilhante,
colabora~ao, sempre que as suas outras e intensas actividades Iho permitam.

Cop. f. Lemos da Sifveira
Este nosso prezado amigo, vice-presidente da Federa~ao Portuguesa de
Filatelia, foi a Amsterdam, onde, na
sua qualidade de vice-oresidente da
Federac;ao Internacional das Sociedades
Aerofilatelicas, tomou parte na reuniao
da respectiva presidencia, tendo assistido igualmente, em Schiphol, ao «Dia
da Aerofilatelia - 1969».
No seu regresso, este nosso i1ustre
cons6cio e colaborador enviou, ao
nosso director, uma pe~a com 0 belo
carimbo daauela importante manifesta~ao aerofilatelica.

---
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Gabriel de Freitas Furtado
Veio a lisboa, acompanhar sua esposa,
que aqui teve de ser submetida a melindrosa operac;ao, que decorreu excelentemente,
e da qual ja sa encontra complet~mente r~s
tabelecida, 0 nosso prezado amigo Gabriel
de Freitas Furtado, do Funchal, e desde hi!
anos dinamico membro da Direcc;ao do grande
Clube Filah€!lico da Madeira.
Tendo-nos dado 0 grande prazer da sua
visita, 0 nosso director, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, ofereceu-Ihe, e ao tambem
nosso querido Amigo Dr. Spfnola Gonc;alves,
distinto delegado em Lisboa daquele Clube
Filatelico da Madeira, um jantar no reslaurante de luxe cComodoro», anunciante dos
mais antigos desta revista, e cujo servic;o e,
efectivamente, dos melhores da nossa Capital.
Antes, 0 nosso director tinha levado os
seus convidados a tomar aperitivos no famoso
Gremio Literario, cujas model ares e luxuosas
intalac;oes, em quatro amplos andares, visitaram e muito admiraram.
Foram duas reunioes que permitiram
conversar largamente sobre as excelentes Exposic;oes Filatelicas do Funchal, sobretudo a
ultima, c2.n LUBRAPEX - Funchal 1968", e

evocar os filatelistas e ' dirigentes filatelicos
do Funchal, especial mente 0 ilustre Juiz
Dr. Frederico de Morais Sarmento, presidente
da Direcc;ao daquele Clube Filah€!lico da Madeira.
Depois do Dr. Morais Sarmento, do
Dr. Spfnola Gonc;alves, do Ferreira e , ag:::>ra,
do Furtado, s6 ficamos it espera das visitas
de todos as filatelistas madeirenses, que 0
primeiro, como juiz, devia condenar a virem
a Lisboa pelo menos uma semana em cada
ano ...

II fxposi~ao dos Principiantes
~ sabido que 0 Clube Filatelico de Portugal esta organizando a «II Exposic;ao dos
Principiantes», dando assim continuidade
aquela que, com tanto exito, aqui realizamas ha anos.
Motivos de ordem tecnica, mudanc;a da
sede, trabalhos consequentes, etc., etc., nao
permitem, todavia, que ela se realize este
ana, mas nos primeiros meses do pr6ximo.
Do que prevenimos os interessados, com
a pedido de que aproveitem esta demora
para melhorarem as suas colecc;oes.
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I EXPOSICAO FILATELICA DE CASTELO BRANCO

··CASTELO BRANCO 69··
Realizou-se, no passado dia 2B de Junho,
em Castelo Branco, a inauguracao da I Exposieao Filatelica, den 0 min a d a «Castelo
Branco 69:t. A sua inauguraeiio presidiu 0
Senhor Secretario Geral do Governo Civil do
Distrito, em representaeao do Senhor Governador Civil, que, por impedimento pr6prio do
seu alto cargo, nao pOde comparecer. 19ualmente deram a honra da sua presenr;:a ao
acto inaugural 0 Sr. Presidente da camara
Municipal, 0 representante do Sr. Presidente
da Junta Distrital, Dr. Juiz Corregedor,
Dr. Juiz da Comarca, Comandante Militar,
Comandante de Cavalaria B, Comandante de
Caeadores 6, Coman dante Distrital da P. S. P.,
Comandante da L. P., Subdelegado do I. N. T.,
Vigario da Se, Director dos C. T .T., Presidente da Comissao Central das Festas da
Cidade, alem de outras pessoas em evid€mcia
no meio intelectual da cidade, e muitas senhoras.
Urn dos membros da Comissao Organizadora, Sr. Agente Tecnico de Eng.n Caldeira
Lucas, em nome da mesma, disse da satisfaeao que todos naquele momento sentiam por
poderem verificar a compreensao e 0 carinbo que a cidade lhes trouxe pela presenea
naquele acto das mais altas individualidades
do Distrito e da Cidade. Que, por essa razao,
haviam ja esquecido todas as canseiras e
preocupar;:oes de que em alguns momentos
se viram possuidos. Referiu-se igualmente it
utilidade de coleccionar selos, utilidade essa
que abrange muitos sectores da cultura, da
educaeao e da economia. Por fim, agradeceu
a presenea de todas as individualidades presentes, nao esquecendo 0 Director dos Servieos
Industriais dos C. T. T. e a Federaeao Portuguesa de Filatelia, pela ajuda inestimavel
que lhes proporcionaram, sem a qual a Exposieao nunca se podia ter realizado.
Pode afirmar-se que a Exposieao «Castelo Branco 69:t foi urn exito, tanto pelo numero de expositores, como pelo valor das peCas apresentadas, 0 que 0 publico compreendeu, visitando-a com muito interesse, durante
os dias em que a mesma the esteve patente
- 28 de Junho a 5 de JUlho.
E, como born augtirio para 0 desenvolvi-

mento da Filatelia entre albicastrenses, e de
registar 0 eleva do numero de jovens que interessadamente a visitaram, inteirando-se junto
dos expositores de pormenores tecnicos.
o Juri da Exposieao foi constituido por
elementos de elevado valor dentro da Filatelia Nacional, como sejam os Drs. Silva Gama,
Frederico Lopes e Aleada de Paiva, tendo 0
Eng.o Vitor Fernandes servido de observador. Os C. T. T. emitiram urn carimbo de
1.0 dia, que foi muito solicitado.
Os premios oficiais foram assim distribuidos:
Medalha de Prata e Salva de Prata Governo Civil, ao expositor n. ° 12, Agente Tecnico de Eng.a Francisco Ant6nio d'Ordaz
Caldeira Lucas; Medalha de Prata e Salva
de Prata Camara Municipal, ao expositor
n.O 13, Manuel Afonso Rodrigues Salavisa;
Medalhas de Prata e Bronze Prateado. ao
expositor n.O 22, Dr. Joao Caetano de Abrunhosa; Medalha de Bronze Prateado, aos expositores n.OI 10, 20 e 23, respectivamente
Srs. Ant6nio de Matos, Eulalio Pereira Santos e Ant6nio Joao da Gama Fazenda; Medalhas de Bronze, aos expositores n.05 7, 9,
4 e 8, respectivamente Srs. Tenente Jorge
Vasco Oliveira A. Moura, Jose Antunes, Jose
Gardete e Carlos Alberto Ribeiro Costa.
Alem dos premios oficiais, foram distribuidos aos rest antes expositores lembranr;:as
oferecidas pelo Comercio local, alem de diplomas de participar;:ao.
Aproveitando-se a presenea de e~ementos
tao qualificados como os que constituiam 0
JUri, realizou-se urn col6quio que resultou
animadissimo e altamente benefico, para 0
desenvolvimento da Filatelia nesta cidade,
tendo os assistentes, que eram numerosos,
posto varias questoes, que receberam pronta
explicacao.
A Emissora Nacional transmitiu, na sua
rubrica cFilatelia:., impressoes, comentarios
e entrevistas com membros da Comissao Organizadora. Graeas ao entusiasmo rein ante
entre os coleccionadores locais, julgamos poder anunciar para breve a criaeao nesta cidade de um Nucleo Filatelico.
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de que s6 se da conta quando a receita
avulta e se efectivam as realizac;oes. E poem
eondic;oes tao irris6rias a sua contribuic;ao
que seria falta de inteligemcia nao concordar
com elas: desejam selos que possam ter cireulac;ao legal no correio para alem do seu
earacter fiscal, desejam selos com b:lm aspeeto grafico, acessfveis a todos, sem espeeulac;oes limitativas. E quando se Ihes da
este pouco, para alem de pagarem os selos,
af vao pelo mundo a servir-se deles com:>
pregao e eartaz da Provfncia, num trabalho
complementar de difusao que nao se pode
traduzir em escudos, mas e de valor inestimave!. As esculturas do Museu de Bissau
vieram reproduzidas em jornais e revistas nacionais, alemas, americanas, australianas, japonesas e ate de pafses para la da Cortina
de Ferro, numa manifestac;ao de universalidade da filatelia ao servic;o dos paises que
a ela recorrem.
Perante esta conjuntura, licito sera perguntar se a situac;ao e nova, se ja nao ha,
desde ha muitos anos, coleccionadores a contribuir para 0 erario publico com as suas
compras de selos, e os selos portugueses, no-
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meadamente os do Ultramar, nao satisfazem
os requisitos filatelicos indispensaveis. Pois
as respostas sao positivas, mas acontece que
por forc;a de regime legal da sua emissao e
circulac;ao, os selos de ciilracter exclusivamente
postal vendidos para coleccionadores, constituem receita dos Correios (equivalendo a
um recebimento de fundos por um servic;o
postal que nunca e efectuado) e nao havendo
maneira de distinguir os que se destinam
a franquia e a colecC;30, tambem se nao pode
defender qualquer consignaC;ao de receita.
Daqui a situac;ao de facto: das receitas
dos selos do correio vendidos para colecC;ao
nao colhe a Assistencia da Provincia qualquer beneflcio visfvel; dos selos de emissao
local provem receitas vultosas de contribuic;ao voluntaria. Nao se ve qualquer incempatibilidade entre a circulaC;ao dos selos postais e fiscais postais; seria desperdfcio culpo so descurar 0 aproveitamento desta fonte
de receita, como seria ingratidao, omitir 'uma
palavra amiga de agradecimento sincero a:>s
filateilstas benfeitores dos nossos pobres e
necessitados. Bem hajam e que continuem.
Muito obrigado a todosl
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D. Rna frota Mendes

rJ

Ap6s demorada visita a vcfrias regioes
do 1IOSSO Pais, e, tambem, a Itcilia, Fran~a e
Espanha, est eve novamente em Lisboa, tendo
regressado jci ao Rio de Janeiro, a ilustre
poetisa e folclorista brasileira D. Ana Frota
Mendes, que na nossa Capital foi homenageada com um grande banquete, e na nossa
Radiotelevisao gravou tres programas de folclore brasileiro, a emitir muito brevemente.
Na vespera do regresso de D. Ana Frota
Mendes ao Rio de Janeiro, 0 nosso director,
a quem a ilustre poetisa veio credenciada por
grandes filatelistas brasile'ros, ofereceu-lhe,
no Gremio Literario, aperitivos, e, em seguida,
no famoso restaurante «Tavares:), um jantar,
em cuja gravura se veem, da esquerda para
a direita: Carlos de Barros Queiros, representante em Lisboa, entre outros, dos jornais
o Gloho e Mundo Portugues, do Rio de Janeiro, e presidente da Associa~ao dos Jornalistas Estrangeiros em Portugal; Senhora de
Dr. Vasconcelos Carvalho; 0 grande actor de
cinema Antonio Vilar; Senhora de Barros
Queir6s; D. Ana Frota Mendes; Dr. A. J_
de Vasconcelos Carvalho; e Senhora de Antonio ViZar.
D. Ana Frota Mendes, a pedido de Carlos de Barros Queir6s, entregou-lhe uma men-
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sagem de sauda~jjo para todos os brasileiros
e, de modo especial, para todos os portugueses residentes no grande Pais-irmiio.

Dr. Jorge dos Santos Vieira
Este nosso distinto consocio e antigo director do nosso Clube, funcionario superior do Banco de Portugal,
foi, ha poucos meses, promovido para
a respectiva reparti~ao do lesouro, e,
agora, promovido novamente, e colocado como director daquele Banco de
Portugal no Porto.
Num jantar que, na vespera da sua
partida, 0 Dr. Jorge dos Santos Vieira,
teve a gentileza de oferecer ao presidente do Clube Filah~lico de Portugal,
foram trocadas impressoes sobre importantes problemas da Filatelia portuguesa, pelo que ficamos aguardando
que, da sua invulgar actividade, muito
de bom resulte em pro! da Filatelia,
designadamente no Porto e no Norte
do Pais.

aOLE'IIM DO CLUBE FILA'ttLICO DE PORTUGAL
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«Seia-69 "
Em

Seia,

realizou-se recentemente a
.Exposi~ao Filatl~lica Concelhia, Seia - 69»,

tao emitida, a qual apresenta, no anverso,
as armas da vila de Seia, e no reverso, uma
trpica paisagem serrana, enquadrando a conhecida Lagoa Comprida, e onde nao falta
o pastor, 0 rebanho e 0 respectivo cao.
Aquele importante Nucleo, ficamos gratos pela gentileza da oferta.

A Filalelia visla na GUIN~

FILATELISTAS-BENFEITORES

III Modra Filatelica
e

SalCio de Aerofilatelia

VERSO
promovida pelo Nucleo Filatelico e Numismatico do Centro de Cultura e Desporto dos
Funcionarios da EHESE.

REVERSO
Fo! agora envlado ao nosso director um
exemplar d~ beli;l m«;ldi;llhi;l C9m«;lmorativa en-

o

Clube BP, por intermedio da sua SecFilatelica, vai levar a ereito, de 7 a
16 de Novembro pr6ximo, uma cMostra Filatellca:., subordihada ao tema cO AR:., motivo
inspirador da ill Quinzena Cultural BP, comemorativa do 60.0 Aniversario do Grupo BP
no Mundo, e 40. 0 em Portugal.
Esta Quinzena integra-se tambem nas hemenagens ao grande pioneiro da Aviacao, AImirante Gago Coutinho, cujo centenario se
celebra no corrente ano.
AIem da cMostra:. propriamente dita, a
que poderao concorrer os empregados da
Companhia Portuguesa dos Petr6leos BP,
sera apresentado, em anexo, urn Salao de
Aerofilatelia, onde estarao patentes seleccoes
das coleccoes dos melhores especialistas portugueses neste dominio, muitas delas mostradas pela primeira vez no nosso Pais.
Esta organizacao tera 0 alto patrocinio
da Federacao Portuguesa de Filatelia e do
Clube Filatelico de Portugal.
A exposicao estara patente ao publico na
Sede da Companhia, Praca Marques de Pombal, 13, em Lisboa, das 18 as 24 horas, onde
funcionara urn posta de correio, com carimbo
comemorativo, e onde serao distribuid03 gratuitamente pelos visit antes sobrescritos e postais edit ados pela empresa.

~ao

l-Afii~~-l
I Selos para colec,6es I
II
II
COMPRA E VENDE

Apartado 13 -

... ,

Telefone 856 -
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Sociedade Anonima de Generosidade '
Limitada
As administra~oes postais portuguesas jd
se acostumaram a compreender 0 alto alcance (moral, cultural, turistico, jinanceiro,
etc.) da Filatelia, motivo pelo qual elas jd
vilo ajudando a Filatelia e os jilatelistas,
quer melhorando os selos, a sua mot:va~ilo,
a sua beleza e a sua execu~iio, quer subsidian do os organismos e as organiza~oes ji!atelicas, 0 que aqui, mais uma vez, salientamos e, muito justamente, agradecemos.
Todavia, tal alcance, do mais elevado interesse publico, nem sempre e compreendido
pelo publico, nem por muitos argilos de Injorma~ilo, jrequentemente mais preocupados
com assuntos de bem menor interesse.
Motivo pelo qual esta revista tem vivo
prazer em, com a devida venia, aqui transcrever 0 notcivel artigo seguinte, publicado
na 2.a pcigina do jornal Noticias da Guine,
argilo do «Centro de lnjorma~ilo e Turismo
da Guine:., ano 2. 0 , n.D 85, que milo amiga
acaba de nos enviar :
Quando nos atacam a casa, quando nos
a fazenda, quando nos querem atentar contra a honra, tem que estar a frente de
tudo defendermo-nos com sacrifrcio da vida
e dos bens, da comodidade ou dos interesses
pessoais.
A defesa custa esforc;o, traz sacriffcios
pessoais e monetarios e fazemo-Ios n30 por
prazer, mas por obriga~ao consciente. Em
tempo de guerra multiplicam-se as necessidades de fundos, e como 0 erario publico
nao se abastece por automultiplicac;ao dos
dinheiros, ha que lan~ar impostos que incidem nos variados aspectos da actividade nacional ou provincial. Impostos e taxas aceitam-se pela consci€mcia da sua necessidade,
e pagam-se p~r obriga~ao, nunca de livre
amea~am

iniciativa. Contribuic;oes voluntarias ja se
situam a nrvel mais transcendente, e sao sinal
de generosidade, digamos mesmo de benemerencia.
Descontado algum acrescimo de receita
derivado do desenvolvimento das actividades
provinciais sobre as quais incide 0 imposto
que e pago atraves da afixac;ao do selo de
Assistencia, 0 saldo esmagador provem das
compras de selos pelos filatelistas de todo 0
mundo, que assim, e para satisfac;ao dos seus
desejos de coleccionadores, vem a constituir
uma legiao de generosos contribuintes an6nimos a minorar algumas consequencias da
guerra que nos e imposta.
Para estes benfeitores an6nimos nao e
preciso brandir os textos legais nem chegar
a anunciar-Ihes san~5es por falta de cumprimento ...
Vem de todo 0 Portugal , vem de todo 0
Mundo comprar os selos, a contribuir, B deixar divisas, num afluxo discreto, invisrvel,
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«Seia-69 "
Em

Seia,

realizou-se recentemente a
.Exposi~ao Filatl~lica Concelhia, Seia - 69»,

tao emitida, a qual apresenta, no anverso,
as armas da vila de Seia, e no reverso, uma
trpica paisagem serrana, enquadrando a conhecida Lagoa Comprida, e onde nao falta
o pastor, 0 rebanho e 0 respectivo cao.
Aquele importante Nucleo, ficamos gratos pela gentileza da oferta.

A Filalelia visla na GUIN~

FILATELISTAS-BENFEITORES

III Modra Filatelica
e

SalCio de Aerofilatelia

VERSO
promovida pelo Nucleo Filatelico e Numismatico do Centro de Cultura e Desporto dos
Funcionarios da EHESE.

REVERSO
Fo! agora envlado ao nosso director um
exemplar d~ beli;l m«;ldi;llhi;l C9m«;lmorativa en-

o

Clube BP, por intermedio da sua SecFilatelica, vai levar a ereito, de 7 a
16 de Novembro pr6ximo, uma cMostra Filatellca:., subordihada ao tema cO AR:., motivo
inspirador da ill Quinzena Cultural BP, comemorativa do 60.0 Aniversario do Grupo BP
no Mundo, e 40. 0 em Portugal.
Esta Quinzena integra-se tambem nas hemenagens ao grande pioneiro da Aviacao, AImirante Gago Coutinho, cujo centenario se
celebra no corrente ano.
AIem da cMostra:. propriamente dita, a
que poderao concorrer os empregados da
Companhia Portuguesa dos Petr6leos BP,
sera apresentado, em anexo, urn Salao de
Aerofilatelia, onde estarao patentes seleccoes
das coleccoes dos melhores especialistas portugueses neste dominio, muitas delas mostradas pela primeira vez no nosso Pais.
Esta organizacao tera 0 alto patrocinio
da Federacao Portuguesa de Filatelia e do
Clube Filatelico de Portugal.
A exposicao estara patente ao publico na
Sede da Companhia, Praca Marques de Pombal, 13, em Lisboa, das 18 as 24 horas, onde
funcionara urn posta de correio, com carimbo
comemorativo, e onde serao distribuid03 gratuitamente pelos visit antes sobrescritos e postais edit ados pela empresa.

~ao

l-Afii~~-l
I Selos para colec,6es I
II
II
COMPRA E VENDE

Apartado 13 -

... ,

Telefone 856 -
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Sociedade Anonima de Generosidade '
Limitada
As administra~oes postais portuguesas jd
se acostumaram a compreender 0 alto alcance (moral, cultural, turistico, jinanceiro,
etc.) da Filatelia, motivo pelo qual elas jd
vilo ajudando a Filatelia e os jilatelistas,
quer melhorando os selos, a sua mot:va~ilo,
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Todavia, tal alcance, do mais elevado interesse publico, nem sempre e compreendido
pelo publico, nem por muitos argilos de Injorma~ilo, jrequentemente mais preocupados
com assuntos de bem menor interesse.
Motivo pelo qual esta revista tem vivo
prazer em, com a devida venia, aqui transcrever 0 notcivel artigo seguinte, publicado
na 2.a pcigina do jornal Noticias da Guine,
argilo do «Centro de lnjorma~ilo e Turismo
da Guine:., ano 2. 0 , n.D 85, que milo amiga
acaba de nos enviar :
Quando nos atacam a casa, quando nos
a fazenda, quando nos querem atentar contra a honra, tem que estar a frente de
tudo defendermo-nos com sacrifrcio da vida
e dos bens, da comodidade ou dos interesses
pessoais.
A defesa custa esforc;o, traz sacriffcios
pessoais e monetarios e fazemo-Ios n30 por
prazer, mas por obriga~ao consciente. Em
tempo de guerra multiplicam-se as necessidades de fundos, e como 0 erario publico
nao se abastece por automultiplicac;ao dos
dinheiros, ha que lan~ar impostos que incidem nos variados aspectos da actividade nacional ou provincial. Impostos e taxas aceitam-se pela consci€mcia da sua necessidade,
e pagam-se p~r obriga~ao, nunca de livre
amea~am

iniciativa. Contribuic;oes voluntarias ja se
situam a nrvel mais transcendente, e sao sinal
de generosidade, digamos mesmo de benemerencia.
Descontado algum acrescimo de receita
derivado do desenvolvimento das actividades
provinciais sobre as quais incide 0 imposto
que e pago atraves da afixac;ao do selo de
Assistencia, 0 saldo esmagador provem das
compras de selos pelos filatelistas de todo 0
mundo, que assim, e para satisfac;ao dos seus
desejos de coleccionadores, vem a constituir
uma legiao de generosos contribuintes an6nimos a minorar algumas consequencias da
guerra que nos e imposta.
Para estes benfeitores an6nimos nao e
preciso brandir os textos legais nem chegar
a anunciar-Ihes san~5es por falta de cumprimento ...
Vem de todo 0 Portugal , vem de todo 0
Mundo comprar os selos, a contribuir, B deixar divisas, num afluxo discreto, invisrvel,
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de que s6 se da conta quando a receita
avulta e se efectivam as realizac;oes. E poem
eondic;oes tao irris6rias a sua contribuic;ao
que seria falta de inteligemcia nao concordar
com elas: desejam selos que possam ter cireulac;ao legal no correio para alem do seu
earacter fiscal, desejam selos com b:lm aspeeto grafico, acessfveis a todos, sem espeeulac;oes limitativas. E quando se Ihes da
este pouco, para alem de pagarem os selos,
af vao pelo mundo a servir-se deles com:>
pregao e eartaz da Provfncia, num trabalho
complementar de difusao que nao se pode
traduzir em escudos, mas e de valor inestimave!. As esculturas do Museu de Bissau
vieram reproduzidas em jornais e revistas nacionais, alemas, americanas, australianas, japonesas e ate de pafses para la da Cortina
de Ferro, numa manifestac;ao de universalidade da filatelia ao servic;o dos paises que
a ela recorrem.
Perante esta conjuntura, licito sera perguntar se a situac;ao e nova, se ja nao ha,
desde ha muitos anos, coleccionadores a contribuir para 0 erario publico com as suas
compras de selos, e os selos portugueses, no-
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meadamente os do Ultramar, nao satisfazem
os requisitos filatelicos indispensaveis. Pois
as respostas sao positivas, mas acontece que
por forc;a de regime legal da sua emissao e
circulac;ao, os selos de ciilracter exclusivamente
postal vendidos para coleccionadores, constituem receita dos Correios (equivalendo a
um recebimento de fundos por um servic;o
postal que nunca e efectuado) e nao havendo
maneira de distinguir os que se destinam
a franquia e a colecC;30, tambem se nao pode
defender qualquer consignaC;ao de receita.
Daqui a situac;ao de facto: das receitas
dos selos do correio vendidos para colecC;ao
nao colhe a Assistencia da Provincia qualquer beneflcio visfvel; dos selos de emissao
local provem receitas vultosas de contribuic;ao voluntaria. Nao se ve qualquer incempatibilidade entre a circulaC;ao dos selos postais e fiscais postais; seria desperdfcio culpo so descurar 0 aproveitamento desta fonte
de receita, como seria ingratidao, omitir 'uma
palavra amiga de agradecimento sincero a:>s
filateilstas benfeitores dos nossos pobres e
necessitados. Bem hajam e que continuem.
Muito obrigado a todosl
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D. Rna frota Mendes

rJ

Ap6s demorada visita a vcfrias regioes
do 1IOSSO Pais, e, tambem, a Itcilia, Fran~a e
Espanha, est eve novamente em Lisboa, tendo
regressado jci ao Rio de Janeiro, a ilustre
poetisa e folclorista brasileira D. Ana Frota
Mendes, que na nossa Capital foi homenageada com um grande banquete, e na nossa
Radiotelevisao gravou tres programas de folclore brasileiro, a emitir muito brevemente.
Na vespera do regresso de D. Ana Frota
Mendes ao Rio de Janeiro, 0 nosso director,
a quem a ilustre poetisa veio credenciada por
grandes filatelistas brasile'ros, ofereceu-lhe,
no Gremio Literario, aperitivos, e, em seguida,
no famoso restaurante «Tavares:), um jantar,
em cuja gravura se veem, da esquerda para
a direita: Carlos de Barros Queiros, representante em Lisboa, entre outros, dos jornais
o Gloho e Mundo Portugues, do Rio de Janeiro, e presidente da Associa~ao dos Jornalistas Estrangeiros em Portugal; Senhora de
Dr. Vasconcelos Carvalho; 0 grande actor de
cinema Antonio Vilar; Senhora de Barros
Queir6s; D. Ana Frota Mendes; Dr. A. J_
de Vasconcelos Carvalho; e Senhora de Antonio ViZar.
D. Ana Frota Mendes, a pedido de Carlos de Barros Queir6s, entregou-lhe uma men-
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sagem de sauda~jjo para todos os brasileiros
e, de modo especial, para todos os portugueses residentes no grande Pais-irmiio.

Dr. Jorge dos Santos Vieira
Este nosso distinto consocio e antigo director do nosso Clube, funcionario superior do Banco de Portugal,
foi, ha poucos meses, promovido para
a respectiva reparti~ao do lesouro, e,
agora, promovido novamente, e colocado como director daquele Banco de
Portugal no Porto.
Num jantar que, na vespera da sua
partida, 0 Dr. Jorge dos Santos Vieira,
teve a gentileza de oferecer ao presidente do Clube Filah~lico de Portugal,
foram trocadas impressoes sobre importantes problemas da Filatelia portuguesa, pelo que ficamos aguardando
que, da sua invulgar actividade, muito
de bom resulte em pro! da Filatelia,
designadamente no Porto e no Norte
do Pais.

IS
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Gabriel de Freitas Furtado
Veio a lisboa, acompanhar sua esposa,
que aqui teve de ser submetida a melindrosa operac;ao, que decorreu excelentemente,
e da qual ja sa encontra complet~mente r~s
tabelecida, 0 nosso prezado amigo Gabriel
de Freitas Furtado, do Funchal, e desde hi!
anos dinamico membro da Direcc;ao do grande
Clube Filah€!lico da Madeira.
Tendo-nos dado 0 grande prazer da sua
visita, 0 nosso director, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, ofereceu-Ihe, e ao tambem
nosso querido Amigo Dr. Spfnola Gonc;alves,
distinto delegado em Lisboa daquele Clube
Filatelico da Madeira, um jantar no reslaurante de luxe cComodoro», anunciante dos
mais antigos desta revista, e cujo servic;o e,
efectivamente, dos melhores da nossa Capital.
Antes, 0 nosso director tinha levado os
seus convidados a tomar aperitivos no famoso
Gremio Literario, cujas model ares e luxuosas
intalac;oes, em quatro amplos andares, visitaram e muito admiraram.
Foram duas reunioes que permitiram
conversar largamente sobre as excelentes Exposic;oes Filatelicas do Funchal, sobretudo a
ultima, c2.n LUBRAPEX - Funchal 1968", e

evocar os filatelistas e ' dirigentes filatelicos
do Funchal, especial mente 0 ilustre Juiz
Dr. Frederico de Morais Sarmento, presidente
da Direcc;ao daquele Clube Filah€!lico da Madeira.
Depois do Dr. Morais Sarmento, do
Dr. Spfnola Gonc;alves, do Ferreira e , ag:::>ra,
do Furtado, s6 ficamos it espera das visitas
de todos as filatelistas madeirenses, que 0
primeiro, como juiz, devia condenar a virem
a Lisboa pelo menos uma semana em cada
ano ...

II fxposi~ao dos Principiantes
~ sabido que 0 Clube Filatelico de Portugal esta organizando a «II Exposic;ao dos
Principiantes», dando assim continuidade
aquela que, com tanto exito, aqui realizamas ha anos.
Motivos de ordem tecnica, mudanc;a da
sede, trabalhos consequentes, etc., etc., nao
permitem, todavia, que ela se realize este
ana, mas nos primeiros meses do pr6ximo.
Do que prevenimos os interessados, com
a pedido de que aproveitem esta demora
para melhorarem as suas colecc;oes.
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I EXPOSICAO FILATELICA DE CASTELO BRANCO

··CASTELO BRANCO 69··
Realizou-se, no passado dia 2B de Junho,
em Castelo Branco, a inauguracao da I Exposieao Filatelica, den 0 min a d a «Castelo
Branco 69:t. A sua inauguraeiio presidiu 0
Senhor Secretario Geral do Governo Civil do
Distrito, em representaeao do Senhor Governador Civil, que, por impedimento pr6prio do
seu alto cargo, nao pOde comparecer. 19ualmente deram a honra da sua presenr;:a ao
acto inaugural 0 Sr. Presidente da camara
Municipal, 0 representante do Sr. Presidente
da Junta Distrital, Dr. Juiz Corregedor,
Dr. Juiz da Comarca, Comandante Militar,
Comandante de Cavalaria B, Comandante de
Caeadores 6, Coman dante Distrital da P. S. P.,
Comandante da L. P., Subdelegado do I. N. T.,
Vigario da Se, Director dos C. T .T., Presidente da Comissao Central das Festas da
Cidade, alem de outras pessoas em evid€mcia
no meio intelectual da cidade, e muitas senhoras.
Urn dos membros da Comissao Organizadora, Sr. Agente Tecnico de Eng.n Caldeira
Lucas, em nome da mesma, disse da satisfaeao que todos naquele momento sentiam por
poderem verificar a compreensao e 0 carinbo que a cidade lhes trouxe pela presenea
naquele acto das mais altas individualidades
do Distrito e da Cidade. Que, por essa razao,
haviam ja esquecido todas as canseiras e
preocupar;:oes de que em alguns momentos
se viram possuidos. Referiu-se igualmente it
utilidade de coleccionar selos, utilidade essa
que abrange muitos sectores da cultura, da
educaeao e da economia. Por fim, agradeceu
a presenea de todas as individualidades presentes, nao esquecendo 0 Director dos Servieos
Industriais dos C. T. T. e a Federaeao Portuguesa de Filatelia, pela ajuda inestimavel
que lhes proporcionaram, sem a qual a Exposieao nunca se podia ter realizado.
Pode afirmar-se que a Exposieao «Castelo Branco 69:t foi urn exito, tanto pelo numero de expositores, como pelo valor das peCas apresentadas, 0 que 0 publico compreendeu, visitando-a com muito interesse, durante
os dias em que a mesma the esteve patente
- 28 de Junho a 5 de JUlho.
E, como born augtirio para 0 desenvolvi-

mento da Filatelia entre albicastrenses, e de
registar 0 eleva do numero de jovens que interessadamente a visitaram, inteirando-se junto
dos expositores de pormenores tecnicos.
o Juri da Exposieao foi constituido por
elementos de elevado valor dentro da Filatelia Nacional, como sejam os Drs. Silva Gama,
Frederico Lopes e Aleada de Paiva, tendo 0
Eng.o Vitor Fernandes servido de observador. Os C. T. T. emitiram urn carimbo de
1.0 dia, que foi muito solicitado.
Os premios oficiais foram assim distribuidos:
Medalha de Prata e Salva de Prata Governo Civil, ao expositor n. ° 12, Agente Tecnico de Eng.a Francisco Ant6nio d'Ordaz
Caldeira Lucas; Medalha de Prata e Salva
de Prata Camara Municipal, ao expositor
n.O 13, Manuel Afonso Rodrigues Salavisa;
Medalhas de Prata e Bronze Prateado. ao
expositor n.O 22, Dr. Joao Caetano de Abrunhosa; Medalha de Bronze Prateado, aos expositores n.OI 10, 20 e 23, respectivamente
Srs. Ant6nio de Matos, Eulalio Pereira Santos e Ant6nio Joao da Gama Fazenda; Medalhas de Bronze, aos expositores n.05 7, 9,
4 e 8, respectivamente Srs. Tenente Jorge
Vasco Oliveira A. Moura, Jose Antunes, Jose
Gardete e Carlos Alberto Ribeiro Costa.
Alem dos premios oficiais, foram distribuidos aos rest antes expositores lembranr;:as
oferecidas pelo Comercio local, alem de diplomas de participar;:ao.
Aproveitando-se a presenea de e~ementos
tao qualificados como os que constituiam 0
JUri, realizou-se urn col6quio que resultou
animadissimo e altamente benefico, para 0
desenvolvimento da Filatelia nesta cidade,
tendo os assistentes, que eram numerosos,
posto varias questoes, que receberam pronta
explicacao.
A Emissora Nacional transmitiu, na sua
rubrica cFilatelia:., impressoes, comentarios
e entrevistas com membros da Comissao Organizadora. Graeas ao entusiasmo rein ante
entre os coleccionadores locais, julgamos poder anunciar para breve a criaeao nesta cidade de um Nucleo Filatelico.
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Dr. A. H. de Oliveira
Marques
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Apos longa ausencia no estrangeiro, marcada pelo estudo e pela invulgar actividade, que sao caracteristicas das mais salientes da sua forte
personalidade, regressou a Lisboa e ao
convivio dos seus familiares, bern
como dos seus admiradores e amigos,
que muitos sao, 0 Ooutor A. H. de
Oliveira Marques, que durante anos

AEROFILATELIA
CADA VEZ COM MAlaR CREDITO

o

MATERIAL ZEPPELIN
Palo
CAP. F. LEMOS DA

Eu julgo que a afirmac;ao supra e daquelas que nao oferecem contestac;ao. Tcda
a gente, mais ou menos Iigada a filatelia,
sabe que 0 material - selos e documentos
- relativo ao correia por balao dirigfvelconhecido vulgarmente p~r Zeppelins, por
fori;a do cGraf Zeppelin» ter sido, dentre
os numerosos dirigfveis, aquele que teve
carreira mais longa, util e notavel - esta cad a
vez mais em voga.
Diflcilmente se imagina que essa rep utac;ao tera de dever-se ao acaso. Devera, antes, concluir-se que ela se baseia em factores concretos, numa determinac;ao, numa
deliberac;ao.
Mas, que factores? ~,na verdade, uma
boa questao. Durante as minhas deambulai;5es pelo estrangeiro, e contacto activo e
permanente com aerofilatelistas de tcdas as
procedllmcias, cheguei ell eonclusao que essa

SILV~IIlA

popularidade se deve, principalmente, a dUBS
causas:
- 0 balao dirigfvel era um meio de
transporte aeropostal extremamente curioso,
diferente - e, portanto, apaixonante - e, em
plena era dos supers6nicosl, nao e provavel
que tome a ser utilizado; 0 coleccionador
oeupa-se, entao, exclusivamente, de material
voado antes do segundo eonflito mundialperlodo atraente - sem ter de preocupar-se
com a cpraga» das novidades de menor interesse.
- Como 0 numero de adeptos deste
ramo e eada vez maior - para 0 que basta
entrar em Iinha de conta com as gerac;5es
que vao chegando a Aerofilatelia - e as pec;as sao sempre as mesmas - na melhor das
hip6teses, e nao contando com as que desaparecem, tocadas pela lei irremovrvel do

tinha exercido 0 alto cargo de professor assistente da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, onde a sua
definitiva integra~ao seria, nao apenas
um acto de justi~a, mas notavel servi~o prestado a Universidade e ao Pais,
mormente quando tanto, de todos os
lados, se reconhecem e proclamam as
deficiencias e as necessidades, muitas
e urgentissimas, de todo 0 ensino portugues em geral, e do universitario em
especial.
Mal chegado a Lisboa, 0 Ooutor
Oliveira Marques pronto retomou a
sua actividade de escritor dos mais destacados das ultimas gera~oes, e quer
com uma penetrante serie de artigos
sobre a America do Norte, no Diario
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de Lisboa, quer, na grande revista
o Tempo e 0 Modo, n.D 71/72, com urn
novo capitulo, «Aspectos do Poder
Executivo, 1930-1932», dos seus ja famosos Estudos sobr~ Portugal no seculo XX.
Se muita satisfa~ao temos em fazer
esta breve referencia ao nosso i1ustre
e querido Amigo, igual ou maior temos ainda, em dar uma valiosa not(cia aos nossos prezados leitores:
Eminente escritor filatelico, 0 Ooutor A. H. de Oliveira Marques prontamente acedeu ao nosso convite para
fazer parte do Conselho Oirectivo desta
revista.
Figurando hoje 0 seu nome, pela
primeira vez, e em tal qualidade, no
nosso cabe~alho, cumpre-nos expressar
aqui 0 nosso mais vivo agradecimento
ao nosso querido Amigo, e, tambem,
sinceros parabens a todos os nossos
leitores, e tanto pel a honra com cue 0
Ooutor Oliveira Marques nos distinguiu, como porque 0 facto e a garantia da sua, excepcionalmente brilhante,
colabora~ao, sempre que as suas outras e intensas actividades Iho permitam.

Cop. f. Lemos da Sifveira
Este nosso prezado amigo, vice-presidente da Federa~ao Portuguesa de
Filatelia, foi a Amsterdam, onde, na
sua qualidade de vice-oresidente da
Federac;ao Internacional das Sociedades
Aerofilatelicas, tomou parte na reuniao
da respectiva presidencia, tendo assistido igualmente, em Schiphol, ao «Dia
da Aerofilatelia - 1969».
No seu regresso, este nosso i1ustre
cons6cio e colaborador enviou, ao
nosso director, uma pe~a com 0 belo
carimbo daauela importante manifesta~ao aerofilatelica.

---
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tempo - tem de observar-se uma escassez,
procura exaltante e uma busca tenaz, que tern
a sua razao de ser e a sua validade.
Existe ainda urn terceiro factor, chamado
investimento, que, par demasiado evidente,

com erro da data (1830 em vez de 1930),
pertencente a colecc;ao do falecido Cap. Vivian Hewitt (urn dos primeiros aviadores a
estabelecer a Iigac;iio Inglaterra/lrlanda, em
1912, voando de Anglesey para Dublin em
1 h 15m).

.......

tugal e esta revista reiteram-lOO os seus mais
vivos e respeitosos cumprimentos. muito esperando do novo e prestigioso Correia-MOT. e11!'
prol da Filatelia portuguesa•. para 0 9.ue. aqul
100 garantimos a nossa malS entustashca e
leal colabora~iio.

Ernest A. Kehr
o nosso querido Ernest A. Kehr, «double» de grande jornalista, redactor de um dos
malores jornail do Mundo, e de emlnente
filatelista, esteve ha tempos em Lisboa, c:onforme notlcia que entio aqul publicamos.
Tal visita fol motivo de um jantar no
luxuoso «Gremio Literario», durante c:ujos

aperitivos Kehr quls, nao apenas documentar
o acontecimento. para os seus 1I1buns internationais, mas tambem as suas conhetidas
habilidades fotograficas, senao a excelentla
da sua mllquina.
E essa fotografia que ele agora nos enviou, e na qual se veem, da esquerda para
a direita, as maos e as pernas da Senhora
de Capitao Lemos da Silveira (um erro Indesculpavel, Kehr, mas um autentico... erro
filatelicol), a Senhora de Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 0 presidente do Clube Filatelico de Portugal, Jose Gonzalez Gartia e
Cap. F. Lemos da Silveira, vice-presidente da
Federa~io Portuguesa de Filatelia.
Documento que tambem fica neste nosso
album, com apertado abra~o para 0 velho
amigo Ernest A. Kehr.

-

se amite. As boas pec;as Zeppelin, em alta
constante, sao dinheiro em caixa ...
No fim de contas, bate tudo cerlo.
Como exemplo elucidativo lembro-me de
imediato do que aconteceu, hi! urn ano, com
o famose;) selo «Graf Zeppelin» da Filandia

Esta colecc;ao, s6 de selos de Correio
Aereo novos, foi leiloada em Basileia pela
dupla Robson lowe - Urs Peter Kaufmann,
em 8 de Outubro do ana transacto.
Inclula urn soberbo bloco (3 x 3) do

=--

Os aerofilatelistas portu~ueses de c1asse internacional
devem intensificar os seus preparativQs para a

Exposi~ao Aerofilatelica Internacional
~\ A
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referido selo finlandes, com 0 erro .1830.
no exemplar do centro - que se reproduz.
Estes selos foram emitidos em 24/9/1930,
e, em cada folha, existia um exemplar com
a sobrecarga errada «1830. . Foram vendidas
200 folhas-e, p::>r consequemcia, 200 selos
com erro - ate a descoberta da flagrante
anomalia.
o resto foi imediatamente recolhido pela
Administra~ao Postal.

Mal cotada no Sanabria (apenas 300 d6lares). esta preciosidade marca 2000 marcos
no Sieger, e 980 d61ares no Scott - e foi
posta em prac;a por 2000 francos sufc;os.
Pois alcan~ou exactamente 0 D08RO da avaliac;ao: 4000 francos surC;os (mais de 27 contos em moeda portuguesa).
Como manda a regra da oferta e da
procura.

A TAP assinalou [filatelicamente]
versario da IAlA
ses -

A TAP - Transportes Aereos Portuguecomemorou 0 cinquentenario da lATA

1""

~~

COMEMORANDO 0
CINQUENTENARIO DA

~
• ..;)
lATA

(International Air Transport Association). de
que e membro activo.
Em 25 de Agosto, foram voados, no ser-

0

50.

0 anl-

vic;o TP 602 (Lisboa/Amsterdam). sobrescritos comemorativos do cinquentenario da Reuniao Constituitiva da lATA. E, no dia 28, no
voo TP 621 (Amsterdam/Lisb::>a), sobrescritos alusivos ao cinquentenario da assinatura
do Acordo que criou a importante Organizac;ao.
Foi escolhida a H:llanda para termino
e partida dos voos comemorativos,' por ter
sido nesse pars que foi fundada em 1919.
Nas pec;as transportadas foi aposto, a
preto no percurso Lisboa/ Amsterdam e a vermelho no sentido contra rio, 0 bela cachet
especial que reproduzimos em tamanho natural.

files fnfiers Posfaux de Belgique"
Os Inteiros Posta is constituem materia
Hio vasta que, apes ar de estarem publicados
muitos volumes dedicados ao assunto, a sua
bibliografia e sempre escassa para as necessidades e 0 gosto dos especialistas.
Por isso se regista hoje, com regozijo, 0
lan~amento de um novo estudo em que estao
em causa os Inteiros belgas, de 1871 ate aos
nossos dias.
Escreveram esta obra de grande fe,!ego,

15

com 0 seu aguc;ado esprrito de especialistas
profundos, os conhecidos filatelistas R. MarIer, J. Stibbe e A. Wery, todos da Societe
Beige de l'Entier Postal.
'" p::>is, e alem do mais, um trabalho de
grande oportunidade 0 que os distintos .inteiristaslll belgas nos oferecem neste seu catalog::>, editado com excelente aspecto gnflfico
-160 paginas em papel «couche. e profusamente i1ustradas - pela _Pro-Post».

-

No Presidencio do Conselho
Recentemente, 0 Sr. Prof. Ooutor
Marcello Caetano, ilustre Presidente
do Conselho, recebeu, no seu gabinete, alguns dos principais dirigentes
da Casa do Concelho de Arganil, com
sede na Capital, cuja obra e verda deiramente relevante, designadamente no
campo filatelico, pois tem sido ela a
organizadora de todas as excelentes
Exposi!;oes Filatelicas de Arganil.
Na gravura que antecede, 0 Sr. Presidente do Conselho d3 a direita ao presidente do nosso Clube e director desta
revista, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, simultaneamente presldente da
Assembleia Geral daquela Casa do
Concelho de Arganll, sendo os restantes os Srs. Dr. Alvaro Afonso, M3rio
do Rosario Castanheira Nunes, antigo
membro da nossa Direc!;ao, Comendador Eduardo Francisco Filipe, Armando
Fernandes Costa e Antonio Cruz Pereira, estes tres ultimos grandes benemeritos da regiao arganilense.

Por

UNS & OUTROS
Administrador Geral dos C. T. T., tambem
designado por Correio-Mor.
Tecnico extraordindriamente competente, que
por vdrias vezes tem representado Portugal
em reuniiies internacionais, e que tem publicado inumeros e valiosissimos trabalhos· das
suas especialidades, 0 Clube Filatelico de Por-

-

o Correia-Mar, Eng. Carlos
Ribeiro
o Sr. Eng.o Carlos Ribeiro, antigo administrador-adjunto dos C. T. T., e, depois, ilustre Ministro das Comunica~iies, acaba de ser
provido, dejinitivamente, no alto cargo de

Eng. Carlos Ribeiro

]4
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Esta obra fundamental custa apenas
75 francos belgas (cerca de 37$50) e deve
ser solicitada a
A. S. B. L•• Pro-Posh>
B. P. 27
Bruxelles 1
BELGIQUE.
Agradecemos reconhecidamente 0 exemplar, com amavel dedicat6ria, que foi oferecido a nossa Biblioteca pelo principal responsavel, Raymond Marler, grande amigo dos
filatelistas portugueses.

TRP
Medalhas Comemorativas
Informam-se os coleccionadores de medaIhas que a TAP - Transportes Aereos Portugueses - disp6e ainda duma pequena quantidade (numero variavel entre 1 e 68~ das
medalhas comemorativas seguintes:
Inaugurac;ao do Centro de Revisao e Ensaio de Motores de Aviao;
Inaugurac;ao do Servic;o de Taxis Aereos;
Baptismo do Boeing 707 «Luanda»;
Baptismo do Boeing 707 «Lourenc;o Marques»;
Baptismo do Boeing 707 «Pedro Alvares
Cabral»;
Baptismo do Boeing 727 «Costa do Sol»;
Baptismo do Boeing 727 «Cidade do
Porto»;
Viagem do Presidente do Conselho a
Africa;
Viagem do Presidente do Conselho ao
Brasil;
Voo Inaugural FAO/FRA;
Voo Inaugural FRA/FAO;
Voo Inaugural AMS/LlS;
Voo Inaugural LlS/AMS;
Voo Inaugural LIS/NYC.

o prec;o e de 60$00 por unidade. As
aquisic;5es podem ser feitas directamente na
Tesouraria, ou por escrito, por intermedio das
Relac;5es Publicas:
TAP - Rua Conde Redondo, 79
L1SBOA -1.

Sobrescritos filatelicos
da TRP
Com 0 pedido de divulgac;ao, recebemos
dos Servic;os Filate licos da TAP - Transportes
Aereos Portugueses - a informac;ao de que
ja se encontra esgotado 0 sobrescrito do, primeiro voo Amsterdam/ Lisboa (TP 603), que
aquela Companhia editou e fez voar em 2 de
Abril de 1968.

r~:;:~:~::'e Ultramar. ;:-~I'

I

I

trangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescrilos de 1.0 dia. Todo 0
material filatelico

II BASTOS & CAMPOS, L.DAI
R. MARl A ANDRADE,55- Telef. 834108

I
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X I V Ex:posi~ao de Divulga~ao

Dr. A. J. de Va.conc£lo. Carvalho

28

Filalelica de Alhandra

o ultimo numero do excelente Jomal de
Arganil, de que e distinto director 0 Sr. Francisco Castanheira de Carvalho, publicou. com
o titulo acima, 0 artigo, destacado n:z SU:l
primeira pagina. que, com a devida venia,
transcrevemos:

iJ
Constituiu verdadeiro exito a XIV Exposicao de Divulgacao Filatelica, La Mariana,
levada a efeito pelo Nucleo Filatelico de
Alhandra, com 0 patrocinio da Administracao
Geral dos C. T. T., Federacao Portuguesa de
Filatelia, Clube Filatelico de Portugal, Camara Municipal de Vila Franca de Xira, Paroco e Junta de Freguesia de Alhandra.
Inaugurada a Exposicao as 16 horas, relo
Sr. Presidente da Camara Municipal de Vila
Franca, aguardado na sede do Clube Recreativo de Alhandra, que gentilmente cedeu as
suas instalacoes para a realizacao da ExposiC1io, pelos membros da Junta de Freguesia
local, Paroco de Alhandra, secretario da Federacao Portuguesa de Filatelia, Dr. Silva
Gama, e outras entidades, bem como varios
filatelistas de muitos pontos do Pais, 0 Presidente do Nucleo organizador, Sr. Almeida
Carvalho, usou da palavra para agradecer ao
Sr. Presidente da Camara a honra da sua
presenca, bem como as provas de interesse e
carinho sempre dispensadas ao Nuc!eo, que
disse, embora modesto. algo tem feito em
prol da Filatelia. 0 interessante palmares
de que se pode orgulhar, de em 14 anos de
existencia ter ja levado a efeito 14 Exposicoes de Divulgacao, que de ana para ana vem
melhorando de nivel, constitui talvez facto
Unico na hist6ria da Filatelia Nacional.
Agradeceu tambem a todos, quer presentes
quer ausentes, que de qual:}uer forma tem
prestado ao N6cleo a sua coiaboracao, e em
especial aqueles que espontaneamente vem
participar nas suas Exposicoes, desde os mais
modestos aos de categoria internacional. todos membros da grande Familia Filatelica
Portuguesa, que dao a sua colaboracao desinteressada, e apenas com 0 fim de contribuir para a divulgacao do tao interessante
como instrutivo passatempo que a Filatelia
constitui, 0 que representa a maxima aspirac;ao do N6c!eo. Entre os ausentes, 0 President!! do Nucleo disse querer destacar com
uma palavra de saudade os jovens coiaboradores que ~e encontram ausentes em mi~sao
de soberania no Ultramar, defendendo, como
tantos outros jovens portugueses, a integridade da Patria, esperan~ado de que, termi-

nada a sua Inlssao, 0 Nuc!eo volte a contar
com a sua Juventude e entusiasmo para continuarem a obra de divulgacao filatelica empreendida.
o Sr. Presidente da Camara agradeceu,
afirmando a sua satisfacao por mais uma vez
ter ocasiao de pessoalmente verificar que a
persistencia do Nucleo na sua obra tern os
seus frutos, como e pro va evidente 0 bom
nivel alcancado por esta XIV ExposiCao que
acabava de inaugurar, e pelo esplendido ambiente de camaradagem filatelica em que se
senti a envolvido. e que muito apreciava.
Seguidamente, apreciou as v8.rias participacoes expostas, trocando impressoes com
varios expositores presentes.
Entre as participacoes expostas mereceram especial destaque as do Santuario de
Fatima; de Almeida Carvalho. Jose Marques
Curado, de Alhandra; de Amandio Ro:lrigues
Cruz, de Trofa; de Manuel Henriques. de
Vila Franca de Xira; de Felix da Costa I1ha,
de Alcoentre; de D. Maria Madre de Deus
Matos Mourao, do Bombarral; de Miguel Ramalho Pinto, das Caldas da Rainha; de Raul
Soares, Antonio Ferreira Rodrigues e Leandro
Marques Fortes, de Lisboa (a), muitos dos
quais ja premiados em exposi!;oes de categoria internacional.
Interessante, tambem, 0 quadro de publicacoes filatelica da Revista de Filatelia Crista
Gabriel.
Entre os visit antes, verificamos a presen~a de alguns nomes bern conhecidos da
Filatelia nacional, como 0 Dr. Silva Gama,
Dr. Jorge Vieira, Dr. Caldeira Camara, Padre Henrique Rena, Artur Santa Barbara. Felix da Costa I1ha. Manuel Henriques e muitcs
outros, que nao nos foi possivel identificar.
Esta participacao, por ter chegado
fora de prazo, nao figura no cataIogo.
(a)

Almo~o de confraferni%a~io
filalelica em Alhandra
Como e ja habito, reuniu-se no dia 12,
num almo\:o de conrraterniza~ao, um grupo

S'

•

LISBOA, 25 - Encontra-se, felizmente, ja restabelecido, 0 ilustre arganilense e nosso querido amigo Sr.
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, conhecido e distinto advogado na Capital
que, como oportunamente este jornal
noticiou, atravessou um grave periodo
de doen~a.
Tal nolicia alegra-nos profundamente, e alegra todos os seus amigos,
pois 0 ilustre arganilense conta em
cada um dos seus conterraneos e admiradores, que muito apreciam as suas
excepcionais qualidades, urn amigo
sincero.
Profissional brilhante, antigo membro do Conselho Distrital de Lisboa da
Ordern dos Advogados, a sua regiao
e a sua terra tem-Ihe merecido, desda
sempre, um carinho muito especial.
Percursor do regionalismo arganilense, 0 Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho foi um dos fundadores da
Casa Comarca, onde desenvolveu, no
decurso de cerca de vinte e cinco anos,
a presidir a respectiva direc~ao, obra
regionalista notavel .
Depois, compenetrados os regionalistas pampilhonenses, goienses e arganilenses de que fundando, para cada
um dos seus respectivos concelhos,
uma Casa Concelhia, propria e independente, de actividade pura e exclusivamente regionalista, melhor poderiam
defender os seus anseios regionais, 0

Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, como arganilense muito dedicado, ingressou
na Casa Regional do seu concelho, a
Casa do Concelho de Arganil, da qual
vern sendo ultimamente 0 seu pres idente da assert:Jbleia geral.
A sua ac~ao regionalista estendeu-se ainda ao Conselho Superior Regional da Casa das Beiras, de que foi
secreHrio-geral, como secretario-gera)
foi do antigo Conselho Superior do
Regionalismo, orgao equiparado a Federa~ao das Casas Regionais de todo
o Pais, da presidencia do Sr. Coronel
Lopes Mateus, e de que eram vogais
os Srs. Dr. Ferreira Deusdado, Eng. CaIheiros Lopes e Dr. Manuel Ribeiro
Ferreira.
Os inumeros amigos e admiradores do Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho, rejubilam com 0 seu completo restabelecimento, 0 que Ihe permitiu ja tomar a sua intensa vida profissional.
Tambem 0 grande trissemanario A Comarca de Arganil. de que e dist into director
o Sr. Joao Castanheira Nunes. pub!icou. com
o mesmo titulo, noticia semelhante.
.:~~
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CONSULTE 0 SEU I=ORNECEDOR
DE SELOS SOBRE TODAS AS I:MISSOES RECENTES DO

Crown Agents Stamps Bureau
WESTERN SAMOA
NATAL 1969
PRIMEIRD DIA DE CIRCULACAD - 6

DE DUTUBRO DE 1969

de filatelistas de Alhandra, Vila Franca de
Xira e Lisboa, que tiveram 0 grato prazer
de terem a presenl;!a do Sr. Governador Civil, Presidente da Camara Municipal de Vila
Franca de Xira, Presidente da Junta de
Freguesia de Alhandra, Paroco de Alhandra,
Presidente da U. N. do Concelho, Vereadores
da Camara, Chefe do Posto dos C. T. T. e
outras personalidades, e divers os filatelistas
de varios pontos do Pais, num total de cerca
de 80 pessoas, e que constitui uma magnifica
jornada de propaganda da Filatelia.
Durante 0 almol;!o, que se realizou no Res-

FILAT~LlA EUG~NIO LLACH S. L.

otraves dos suos ofertos quinzE'nois, oferece-Ihe:

It
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Os Crown Agent. Stamp' Bureau
t6m a prazar de anunelar liB
novas amlssoeB deflnltlv8s para
GUERNSEY e JERSEY, emltld8s
a 1 de Outubro de 1969

EM

CIRCULACAD
DE 1969

MAR

EM SETEMBRD
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Selos clAssicos de valor com a
sua reproduc;iio fotografica.
-+ Series modernas de todos os
paIses.
-+ Novidades.
Um suplemento
com as liltimas emissoes mundials, todas fotografadas e com
a indicac;ao do seu caso, do tema
a que pertencem.
PAgioa selecta. Gran des pec;as
classicas e moderoas fotogralsdas, geralmente na sua cor origina!.
-+ Secc;iio tematica. Grande oferta
de series dos temas mais coleecionados, e sugestoes de novas
colecc;Oes pela lmagem.
Artigos filatelicos. Um grande sorUdo de albuns, classificadores e toda a classe de material fIlatelico.
Servlc;o de assinatura de novas emisaoes de qualquer pals e
tema.
-+
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~

tauranle cRestaural;!ao. , em Alhandra, falou 0
Presidente do Nilc1eo Filattmco, que agradeceu a presenl;!a do Sr. Governador Civil e Presidente da Camara, salientou as atenl;!oes e
auxilio que os C. T. T. tern dado ao Nilcleo,
e ofereceu uma interessante medalha, comemorativa da Exposil;!ao, ao Sr. Governador
Civil, que usou em seguida da palavra para
manifestar a sua satisfa~ao pelo agradiivel
ambiente encontrado, e felicitar 0 Nilc1eo organizador pelo nivel da Exposil;!ao, que a titulo particular tinha tido ocasiao de visitar,
e que ultrapassava 0 que poderia esperar.

t----------------------------------~·
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Tndo 1""0 c mnlto mal. eneoo'roro 00. 00.8,.", ofcrt 0," que, eootro pedldo, reme'cmo8 "ru'ultameote.

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO

0 pagamento das suas eompras po de efectua-Io em moeda do leu pr6prio pals

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L.
Fundada em I9 1 5
A venids Gronerallssimo, 489
BARCELONA-ESPANHA
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A flLRTELIA e as marcas de garontia
o artigo desta seman a e dedicado quase
exclusivamente aos coleccionadores muito
adiantados, e, em particular, aos economicamente «fortes~. 05 quais, ainda que nem sempre sejam bons filatelistas. tern abastan!;a
suficiente para completar as suas colec!;oes
com exemplares raros e antigos. de alta cota!;ao de catalogo.
Quando se adquire uma destas pe!;as raras, e se paga religiosamente as vinte e cinco,
cinquenta ou cern mil pesetas estipuladas, e
conveniente que, all~m da marca de garantia
que se ap6e no verso de todos os selos antigos
de valor. se exija urn documento oficial com
a fotografia e as caracteristicas do exemplar
adquirido, documento esse que, ao mesmo
tempo, credencia como possuidor legal 0 comprador do valioso exemplar, pois nao se trata
de uma compra vulgar, para a qual nem sequer e necessaria uma simples factura .
Ha em Espanha muitos selos classificados
de classicos. que lev am uma marc a de garantia estampada com um minusculo sinete
de a!;o e vulgar tinta de almofadas, a qual
pode prejudicar 0 selo quando. pela porosidade do papel ou rna qualidade do liquido
oleoso. a tint a penetre em demasia.
Por isto, alguns peritos garantem a autenticidade do selo com a sua assinatura a
lapis. Podem encontrar-se no mercado muitos
exempl.a res autenticados desta forma, por
prestIglOsos peritos estrangeiros.
Alem dos selos com marcas diferentes
por haverem sido peritados por mais de urn
tecnico, encontram-se tambem, especialmente
em selos espanhois, duplas garantias do
mesmo autor, com 0 que se quer significar
9ue uma se refere ao selo original, e a outra
a sobrecarga posteriormente aplicada.
Mas 0 metodo mais pratico usado internacionalmente ao peritar os selos antigos com
sobr~carga e. a estampagem da marca de garantIa em dIagonal e no canto inferior esquerdo do selo. Se a marca for colocada no
~esII!0 canto, mas paralelamente it margem
mferI.or. e porque 0 selo e born, autentico,
perfeIto e com denteado de origem' se 0
exemplar nunca ,foi denteado ou ap~ado. a
mesma marca e colocada it direita e na
mesma posi!;ao.
Ha selos de correia antigos, verdadeiros
autenticos, que tiveram pequenos defeitos j~

corrigidos por pessoas que sao tambem peritos, mas noutra especialidade. Estes selos
sao bons; foram melhorados, foram «consertados~ com bastante boa-fe, e sao dignos de
figurar numa boa colec!;ao, mas 0 seu valor
nao pode ser 0 do catalogo, como e 0 caso
daqueles a que tenha sido refeito algum dente.
Nessas hip6teses, a garantia poe-se ao
centro, na metade inferior e paralelamente
aos lados inferior e superior.
Os selos autenticos, mas que hajam sofrido uma repara!;ao ou altera!;ao importante,
tapagem de furos, de urn corte, modifica!;ao,
dissimula!;ao ou elimina!;ao de urn carimbo,
e, inclusivamente, a jun!;ao das partes do selo
que por qualquer razao se hajam separado,
tambem admitem marca de garantia, mas
colocada na metade superior do selo, ao contrario do caso anterior.
Porem, nestes casos, deve 0 vendedor ter
a honestidade de confessar e mostrar arepara!;ao que 0 selo sofreu, para que 0 comprador se nao sinta mais tarde defraudado,
quando alguem mais entendido lha venha
tornar patente.
Esta marca!;ao dos selos expertizados constitui urn pequeno documento ou guia de identidade que facilita a transac!;ao legal do selo
sem 0 perigo de fraude, muito embora possa
tambem existir engano por falsifica!;ao da
marca de garantia. Havera, neste caso, de
contar com a personalidade do vendedor que
devera gozar de uma reputa!;ao de honradez
e seriedade, e ser, de preferencia, cornerciante com estabelecimento aberto e com anos
de actua!;ao no meio filatellco.
A lei. preve os que tentam enganar por
e~tes melOS, e 0 comerciante que, involuntitrlamente, fa!;a entrega de urn exemplar erradamente garantido, deve devolver imediatamente 0 seu valor, podendo exigir-se ao perito uma indemniza!;ao por perdas e danos .
Estes devem, pois, aliar a urn grande numero
de conhecimentos, longos anos de priitica no
exame dos selos de correio.
N. da R. - 0 presente artigo, da autoria
de S. Rodo y Vidal, e transcrito com a devida venia, do n.O 730/ 5 - 1969 ' de Madrid
Fila!lHico. E ~erece ser cotejad~ com 0 que,
d~ Ilustre, c~omst~ Jacqueline Caurat, publicamos no ultImo numero desta revista: illoit-on faire reparer un timbre-poste?
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truir mentalmente, da primeira it ultima linha
o artigo de hoje, directa ou indirectament~
dedicado a Coimbra, em estilo forte, it nossa
maneira de advogado, desassombrada e,
quando necessario, violenta.
Mas... E lugar-comum dizer-se que ha
sempre um «mas~, e este veia-nos precisamente de Coimbra.
Da sua regiao conimbricense, portanto da
nossa regiao, saiu ha trinta anos urn rapaz
com coisa de tres mil escudos na algibeira.
Foi para 0 Ultramar, trabalhou, ganhou,
amealhou, ganhou mais, trabalhou cada vez
mais, ergueu uma fortuna formidavel,-e hoje
domi~a uma duzia de empresas poderosas,
POSSUI alguns monop6lios extraordiniirios, comprou urn jornal diiirio, construiu urn «Palace~, vive em habita!;oes luxuosas, la e ca,
etc .• etc.
Ao fim de trinta anos, este homem mais
novo do que n6s. tern tudo quanto s~ pode
ambicionar: dinheiro e prazeres, for!;a e
prestigio, posi!;ao financeira, social e politica,
e. com trabalho, visao, dignidade, generosidade. quase humildade mesmo. a amizade, a
admira!;ao e a gratidao, tambem ca e la, de
quantos 0 conhecem.
. Tern tudo. e ainda uma esposa gentilisSIma, e urn casal de filhos excelentes. que,
com certeza, seguirao as tpisadas do pai.
Este esteve recentemente em Lisboa e
com a sua modestia do costume, apagad~
como urn homem qualquer, deu-nos urn abra!;o
de despedida, havera duas ou tres semanas
E eis que nos chega, espantosa, a notici~
terrivel: 0 nos so queridissimo amigo, homem
grande, mesmo Homem, esta gravemente
doente, se nao irremediitvelmente perdido.
Nao, positivamente que nao! Este hamem de Coimbra obriga-nos a deixar para a
semana 0 artigo que, a proposito ou por causa
de Coimbra, destinavamos ao dia de hoje e
estava completamente escrito na nossa cabe~a.
«Para a semana~ ... E valera a pena?!
A. J . de V . C.
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Salao de Filatelia
do XV dia do Selo
AEGULAMENTO
Art. 1.0 0 Clube Filatelico de Portugal
realiza, em 1 e 2 de Dezembro, urn «Salao
de Filatelia~ , mostra de pura divulga!;ao
Filatelica.
Art. 2.0 Os convidados podem participar
nas seguintes classes e sec!;oes :
licas;
a)

1 - Marcofilia : a) Especies pre-filate.
b) Obliterac;oes postais.

II - Colec!;oes it m a n e ir a chissica:
Portugal ; b) Ultramar; c) Estrangeiro.

ill - Aerofilatelia:
cumentos.
a)

a)

Selos ;

b)

Do-

IV - Colec!;oes de assunto e de tema :
De assunto; b) De tema.
V - Inteiros postais.
VI - Maximafilia.

Art. 3.° Os expositores poderao pertencer
nao so ao Clube Filatelico de Portugal, mas
tambem a qualquer outro Clube federado, e
as suas participa!;oes serao solicitadas por
convite.
Art. 4.° A distribui!;ao equitativa dos
quadros pelos concorrentes sera feita pelo
Clube Filatelico de Portugal, em fun!;ao do
seu numero e da quantidade de material seleccionado.
Art. 5.0 A participac;ao e gratuita e 0
material entregue na sede do Clube Filarelico de Portugal ate tres dias antes da sua
inaugura!;aO, e levantado pelo participante
ate tres dias depois do encerramento.
Art. 6.° A cada participante sera concedida uma medalha de prata.
Art. 7.° Embora fa!;a quanto em si caiba
pela sua conserva!;iio e guarda, 0 Clube Filatellco de Portugal nao se responsabiliza pelo
material exposto, que podera ser seguro pclos seus proprietiirios.
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cisco Louren!;o Diogo, Manuel Martins Parra,
Ramiro Joao Pimentel Antunes, Vitor Hugo
de Oliveira Gaiteiro e Florentino Alves Rodrigues.
Se deixamos para 0 fim este Florentino
Alves Rodrigues, que na lista, por ordem
alfabetica, figura em terceiro lugar, foi por
o sabermos 0 grande impulsionador da Filate·
lia entre a juventude barreirense, pelo que
aqui the deixamos apertado abra!;o de parabens, que the pedimos transmita a todos os
seus colegas na comissao, e, de modo especial, a todos os expositores.
A. J. de V. C.

Ainda a
{<Aemi pe](.'9~)
Em Coimbra, intensificam-se os trabalhos
da proxima Exposi!;ao Filatelica N acional,
a VII, denominada «Aemipex-69», organizada,
como inumeras vezes aqui temos dito, mas
nao e demais repetir, pela Sec!;ao Filatelica
da velha e grande Associa!;ao Academica de
Coimbra, cuja comissao organizadora aqui destacamos, pelo seu trabalho e pela sua persistencia, como destacamos urn grupo de filatelistas coimbraos, que tao entusiastica colabora!;ao tern prestado, e que saudamos nas pessoas dos nossos queridos amigos Dr. Frede-

ULTIMA

rico Lopes, Dr. Jose Nunes de Figueiredo,
A. Carneiro da Silva e tantos mais, cujos nomes de momento nos nao ocorrem.
Ja aqui apontamos as entidades que deram
o seu alto patrocinio a tao notavel Exposi!;ao.
Hoje, cumpre-nos acrescentar 0 patrocinio
do Clube Filatelico de Portugal, cujo presidente ofereceu a sua medalha, a ser atribuida, simultaneamente com a da organizadora, ao melhor filatelista de Coimbra.
Escrevemos aqui, no domingo passado,
haver 120 expositores inscritos. Mas tambem
podemos acrescentar que, neste momento, ja
sao mais, e que a inscri!;ao definitiva se encerra no proximo dia 30.
A organizadora dispoe de 2 000 quadros,
e entre eles com certeza que avultarao aqueles que, nas classes de Honra e de competi!;ao, forem ocupados pelo eminente, intern acionalmente eminente, Jose Gonzalez Garcia.
Esta Exposi!;ao tera lugar no grandioso
ginasio do Liceu D. Joao III, e, durante ela,
havera tres palestras e tres coloquios, no
belo salao do Gremio dos Lojistas.
Alem dos pormenores acima, alguns em
primeira mao, ainda podemos acrescentar
que, do aspecto social, faraD parte 0 jantar
do juri, 0 habitual almo!;o do Dia do Selo, e
o banquete do palmares.
Quanto ao mais, continuaremos no proximo domingo, - como nos folhetins.
A. J. de V. C.

HORA: COIMBRA

Dos senos motivos porque um advode hoje
gada deixa o seu discurso
,
para domingo proxImo
Quando, ha bons trinta e cinco anos, fizemos 0 estagio pro fissional, 0 nosso patrono,
ilustre advogado Dr. Antonio de Sa Nogueira,
amigo dos mais intimos de dois dos maiores
desta casa, os Drs. Joaquim Manso e Joao
de Barros; 0 nosso patrono, escreviamos,
depois eminente bastonario da Ordem dos
Advogados, e hoje advogado honorario, ensinou-nos e repetiu-nos, frequentemente, que os
discursos de improviso sao os que lev am mais
tempo a estudar ...

Nao vamos agora explicar ou discutir 0
problema, mas, tao-somente, referir que nos
levamos urn dia. mais normalmente umas haras da noite, a preparar urn discurso forense
para 0 dia seguinte, e dois ou tres momentos de urn dia a preparar urn artigo que, depois, escrevemos de jacto, inteiro, quase sem
uma emend a, como bern sabe a tipografia
deste jornal.
Vern isto para confessarmos que, por exCep!;aO, levamos dois dias a pensar, a cons-
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Federa~ao Portuguesa de Filatelia
NOTICIARIO N.O 6
\

E-nos muito grato anunciar que se filiaram recentemente na Federa!;ao Portuguesa
de Filatelia as cinco agremia!;oes seguintes:
Sec!;ao Filatelica do Circulo de Arte e
Recreio
Largo Joao Franco, 19-A
GUIMARAES.
Sec!;ao Filatelica do Grupo Desportivo
da TAP
Aeroporto da Portela
LISBOA- 5.
Study and Contactgroup «Iberia»
Postbox 25
HUIZEN (N. H.) - HOLLAND.
Sec!;ao Filattmca do Clube BP
Pra!;a Marques de Pombal, 13
LISBOA - 1.
The International Society for Portuguese
Philately
465 North 7th Street
NEWARK, N. J. 07017 - U. S. A.
De notar a presen!;a, ao abrigo de novas
normas estatutarias - alinea b) do Art. 4. 0
- de duas sociedades com sede em territorio
estrangeiro, mas cujos socios se dedicam especificamente a filatelia portuguesa.

Damos as boas-vindas as novas agremia!;oes federadas, delas se esperando cooper a!;ao no esfor!;o em prol da Filatelia Nacional
que esta Direc!;ao foi chamada a realizar.
Estes endere!;os devem ser acrescentados
aos 23 fornecidos na nossa circular n.O 7, de
17-4-69.
Total de agremia~oes federadas: 28.
x

Informam-se todas as agremia~oes filatelicas que a Entidade a quem devem ser dirigidos os pedidos de carimbos comemorativos
- segundo normas divulgadas na nossa Circular n.O 6, de 10-4-69 - mudou de endere!;o,
sendo agora exactamente:
La Reparti!;ao dos Servi!;os dos Correios
Rua de Santa Marta, 55-4. 0
LISBOA.
x

Por despacho de Sua Excelencia 0 Subsecretario de Estado da Administra!;aO Escolar, de 28-8-69, foram aprovadas as altera!;oes
ao Estatuto da F. P. F., que haviam sido votadas na reuniao do Congresso de Fevereiro
Ultimo. Vai proceder-se a uma nova impressao com 0 texto actualizado, que sera distribuida oportunamente.

: - - - - PLANO EXPOSICIONAL 1970 - - A Direccllo da Federacl10 Portuguesa de Filatelia lem bra a todas as
agremia<;oes filatelicas, federadas ou nl1o, que desejem integrar Mostras (divulgacllo) ou Exposil(oes (competiCllo) no «Plano Exposicional
de 1970», para possivel subsidio da Administracllo-Geral dos C. T. T.,
que os seus pedidos devem dar entrada na F. P. F., para coordenacllo
e informac:1o, impreterivcimente ate 31 de Dezembro proximo.
Seoretarlado da F"ederagio:
AVENIDA MARCON', -1S-R/C (PORTA E)
LISBOA-1
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NOVOS SELOS PORTUGUESfS
Selol comemorativol do
, Centen'rio da Reforma
Aclminhtrativa Ultramarina

Cabo Verde . . .
Guine . . . . .
S. Tome e Principe
Angola. . .
Mor;:ambique .
Macau
Timor

Ocorrendo em 1969 0 1. 0 centenario da Re·
forma Administrativa Ultramarina, para co-

Os referidos selos, que foram impressos
entre 10 e 13 cores na Litografia Maia, do

2$00
$50

2$50
1$50
1$50
90 Avos
5$00

2
2." Exposic;ao Filah~lica das Beiras
e 6." da Coma rca de Arganil

1500000
2000000
500 000
4000000
4000 000
2750000
250000

Conforme tambem ja aqui escrevemos,
inaugurou-se ontem esta exposicao, em Arganil, integrada na famosa Feira do Monte Alto,
por organizacao do Nucleo Filatelico da Casa
do Concelho de Arganil, com 0 patrocinio dos
C. T. T. e do Clube Filatelico de Portugal.
De notavel, a sua realizar;:ao em seis anos
consecutivos, factor muito importante em exposicoes fiIatelicas, como tantas vezes temos
salientado.
Esta exposicao e melhor do que a do ana
pass ado. Mas, quanto a nos, urn dos seus
impulsionadores, e duplamente, como presidente da assembleia geral da Casa do Concelho de Arganil e como presidente da direccao do Clube Filatelico de Portugal- sofrendo de urn defeito grave: muito exposicao
de Arganil, e muito pouco das Beiras. Ou
sera que os grandes filatelistas de Coimbra,
Figueira da Foz, Seia, etc., terao vergonha
de descer ate Arganil?!
Mas nao a teve 0 maior filatelista portugues. 0 eminente Jose Gonzalez Garcia, que,
em Classe de Honra, apresentou urn extraornario estudo sobre 0 selo, nao de 5 rs., como
por lapso aqui escrevemos ha semanas, mas
do 25 rs., de D. Luis, fita direita. So para
ve·la, admira-Ia e estuda-Ia, vale a pena ir
a Arganil.
A inauguracao foi ontem, repetimos. Hoje,
reune-se 0 juri respectivo, cujas decisoes serao tomadas publicas no banquete desta noite,
e das quais daremos noticia no proximo domingo.
i)

3
2." Exposic;ao Filatelica da Tematica

•
memorar 0 acontecimento mandou 0 Ministerio do Ultramar emitir 15 milhoes de selos
postais, nas dimensoes de 35 x 25 mm, reproduzindo a efigie de Luis Augusto Rebelo da
Silva, a distribuir pelas seguintes taxas:

Porto, e desenhados por Jose de Moura, fo·
ram postos it venda em todo 0 territorio Nacional no dia 25 de Setembro, e houve carimbos de ¢Primeiro Dia de Circula!;;ao», nessa
data, em todas as capitais das Provincias.

dos Escritores e Jornalistas
Na sequencia de uma ali realizada ha
poucos anos, vai realizar,se, decerto no salao da Casa da Irnprensa de Lisboa, esta
exposiCao, de uma das tematicas rnais cheias
de interesse: escritores e suas obras, jornalistas e jomais, maquinas, compositoras e
impressoras, bibliotecas, etc., etc.
Por tal rnotivo, aqui a recomendamos,
com todD 0 empenho, a todos os colecciona-
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dores da especialidade, para que completem
e melhorem as suas participacoes. e tanto
em selos, ensaios, provas, erros e sobrescritos com carimbos, como em apresentacao e
legendacao, estas valorizadoras, cada vez mais,
daquelas participacoes em concorrencia. E intuitivo que, entre duas participacoes com os
mesmos selos, em quantidade e em qualidade,
uma bern montada e apresentada, e a outra
mal - se a primeil'a, por hipotese, merecer
prata, a segunda nao passara de bronze.
Breve escreveremos algo mais sobre esta
exposicao organizada pelo Clube Filatelico de
Portugal, com 0 patrocinio dos C. T. T. e,
assim 0 esperamos, da Federacao Portuguesa
de Filatelia.

4
Exposic;ao Filatelica Juvenil do Barreiro
Desvaneceu-nos os termos do oficio que
nos foi enviado pelo Sr. PJmentel Antunes,
presidente do Quinas Clube do Barreiro, para
assistirmos it inauguracao desta importante
exposicao, e, mais profundamente, 0 desejo
manifestado para uma comissao vir a Lisboa,
convidar-nos pessoalmente, 0 que se tornou
impossivel pOl' estarmos entao de cama.
Mas temos presente 0 catalogo, e ouvimos
as impressoes elogiosas de varios visitantes,
pelo que foi com inteira justica que, atras,
a adjectivamos de importante, mesmo importantissima, e sob mwtiplos aspectos.
E que, tratando-se de filatelistas jovens,
todos eles iniciados ha dois ou tres anos, esta
exposicao do Barreiro - Apenas de jovens do
Barreiro, repita-se! - reuniu 40 participacoes,
com nada menos do que 101 quadros ...
E com uma circunstancia talvez unica em
todas as exposicoes filatelicas portuguesas:
cern POl' cento de selos novos, com a unica
excepcao de tres quadros com selos classicos
do Brasil.
Apenas urn reparo: que entre os patrocinadores nao tenha figurado 0 Clube Filatelico de Portugal, que 0 prometeu, nao com
patrocinio de palavras e de propaganda propria, mas com a tambem prometida medalha
do seu presidente.
Formulamos votos muito sinceros para que
tal nao resulte de pressoes de terceiros, 0
que, se for verdade, e continuar, nos pode
levar muito longe.
Quanto a esta exposicao, e finaImente,
saudamos a sua comissao executiva, constituida pelos Srs. Abilio Joaquim Silva e Sousa,
Fernando Estevao de Oliveira Fantasia, Fran-
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meil, no ano trans acto ganha peIo ilustre filatelista Dr. Frederico Lopes, de Coimbra.
Tal medalha, deste ou doutro metal, e
concedida a todas as exposi!;oes que solicitem
o patrocinio daquele Clube Filatlmco de Portugal.
o juri reunira no dia seguinte, 7, e it
noite havera 0 banquete itquele dedicado.

7
2."

8
Exposi~ao Filah~lica

E pronto, por hoje. Foram primeiro cinco,
no domingo pass ado quatro, e hoje oito exposi!;oes filatelicas. Ficam ainda quatro para
domingo proximo, - que tambem e dia ...
A. J. de V. C.

da Costa do Sol

Em Pa!;o de Arcos, foi inaugurada, sob a
presidencia do Ministro da Marinha, estoutra
exposi!;ao, realizada pelo prestigioso Clube
Desportivo de Pa~o de Arcos.
Entre inumeras entidades oficiais, expositores (13 com 72 quadros), etc., assistiu 0
Coronel Francisco Roma Machado Cardoso
Salgado, director da Federa!;ao Portuguesa de
Filatelia e do Clube Filatelico de Portugal,
organismos que representava, e aos quais 0
Sr. Dr. Trindade Bras, em nome do Clube
Desportivo de Pa!;o de Arcos, apresentou agradecimentos.
A terminar, 0 Ministro da Marinha, ao
enaltecer a exposi!;ao filatelica que acabara
de inaugurar, salientou conhecer bern a obra
grandiosa do Clube Desportivo de Pa!;o de
Arcos, nos campos desportivo e cultural, recordando com saudade 0 seu tempo de jovem,
em que pas sou alguns anos naquela vila.

Emissio comemorafivc'l do
Cenfenirio do Nascimenfo
de Vianna da Moffa

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

Os selos tem as dimensoes de 4~,6 x
x 31,6 mm, compreendendo a serrilha, com 0
denteado de 12.
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Filatelica.
Na cronica de domingo passado, dedicada
a oito exposi(;oes filatelicas, terminamos escrevendo que «ficam ainda quatro para domingo proximo», as quais sao as seguintes:

1
7.a

I

I

e Difesa
Dafall - Cruz Brlnda - 2.

~

I

I,

IDrormB~iir8

Exposi~ao

Filatelica Nacional:
Aemipex-69

Ja aqui anunClamos, mais do que uma
vez, a exposi!;ao em epigrafe, a realizar em
Coimbra, de 30 de Novembro a 9 de Dezembro proximos, por obra e gra!;a da Sec!;ao FilateIica da Associa!;ao Academica de Coimbra.
Por isso, trememos, recentemente, ao lermos a determina~ao ministerial da dissolu!;ao
dos corpos dirigentes daquela Associa!;ao Academica.
Contudo, a VII Exposi~ao Filatelica Nacional tera lugar em Coimbra, naquela aludida data. E, a confirma-Io, temos na nossa
frente 0 seu primeiro e luxuoso boletim, que,
alem de inumeras e belas gravuras, insere
artigos do Dr. Jose Nunes de Figueiredo, da
direc!;ao da Sec!;ao Filatelica e de A. Carneiro da Silva, bern como 0 regulamento da
exposi!;ao, que conta com 0 patrocinio de varias
entidades, entre as quais quatro Ministerios.
As inscri!;oes provisorias encerraram-se
em 15 de Agosto, e as definitivas deverao efectuar-se ate 30 de Outubro proximo, na secretaria da comissao executiva, Associa!;ao Academica, Coimbra.
Voltaremos a este acontecimento, que tera
uma belissima medalha (supomos que comemorativa, pois se diz que «sera posta it
venda») da autoria do consagrado escultor
conimbricense Cabral Antunes.

II EmissoesGUIN~
I
locais de Ass£stencia I
I

Exposi~ie.

de 5eia

Realizou-se esta exposi~ao em Seia, e
com brilho excepcional, que incluiu passeios,
e ate urn baile, merce da ajuda, tambem excepcional, que inteligentemente the deu a Empres a Hidro-Electrica da Serra da Estrela,
cujo grupo cultural a organizou.
Tivemos pen a de a ela nao assistirmos.
Nao pelo baile, evidentemente. Mas para
vermos a exposi!;ao. E, principalmente, para
abra!;armos urn dos membros da respectiva
Comissao de Honra, 0 nosso querido amigo
Joaquim Fernandes Ferreira Simoes, que sabiamos doente. Joaquim Fernandes Ferreira
Simoes, sobre ser urn dos maiores dndustriais
do Pais, especialmente no seu ramo, e urn
presidente municipal que vern realizando obra
notavel e modelar.

2.a

II

Quatro

Exposi~ao Filah~lica
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(Reprodu ~a o

o

autorizada pel os C. T. T.)

plano da emissao e

0

seguinte :

1$00 - tiragem 9 500 000 em folhas
50 selos;
9$00 - tiragem 500 000 idem, idem.

de

Foi marc ada a data 24 de Setembro de
1969 para 01.° dia de circula!;ao desta emissao.

ricordia de Macau, 0 Ministerio do Ultramar,
para comemorar 0 acontecimento, mandou
emitir 4 milhoes de selos postais da taxa de
50 avos, com as dimensoes de 34,5 x 28,6 mm,
tendo, como motivo, a efigie do bispo D. Belchior Carneiro.
Os referidos selos, impressos a 12 cores,
na Cas a da Moeda, foram postos it venda em

Emillio de selol comemofiva do 4.0 Cenfen'rio da
Misericordia de Macau
Passando no dia 16 de Outubro 0 4.° centenario da funda!;ao da Santa Casa da Mise-

.:--.-...".--------".".",----..1'

II ETIQUETAS DE FDSFOROS I
I
,
I

Reunifies para troeas todos as sabados,
das 17 Il.s 19 horas, na nossa ~ed e

Av. AlmJrante Rail, 7D-5.0 -Dt.°

I
)

J

LISBDA
~:---------------~:~

todo 0 territOrio nacional nesse mesmo dia,
data em que foi tambem utilizado, na Esta~iio
Central dos Correios de Macau, urn carimbo
de «1.0 Dia de Circula~ao~ .
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VALADAS, L.DA
1818-1868

MOL YKOTE - NOVO

LUBRIFICANTE
SOLIDO, SEG U RO, EFICIENTE.

Na c I ass e juvenil. concorreram os
Srs. Paulo Rui Barata. Rui Dias Ferreira.
Francisco Ramos Serra. Paulo Correia Fei·
jao e Jose Vairinhos Martins. 0 primeiro dos
quais com tres participar;oes.
Na classe de Honra. os Srs. Dr. Jose Manuel Machado Nunes. Cap. Lemos da Silveira
e Dr. Antonio Silva Gama.
Oferecidos pela organizadora. recebemos
e agradecemos urn sobrescrito com 0 carimbo
comemorativo. e urn exemplar do cathlogo.
este ostentando. surpreendentemente. alem de
tal carimbo comemorativo. outro de «Congresso». com a mesma data... Agradecemos.
igualmente, as tres referencias ao Clube Filatelico de Portugal.

3
IV Exposicrao Filah~lica
de Ponta Delgada

K LIN G E R - VAL VULAS,

CAR TOES,
JUNTAS E APARELHOS DE
Nir- EL.

CHESTERTON - EMPANQUES
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ESPECIA-

LIZADOS.
BORRACHAS, OLEOS, AMIANTOS, CORREIAS,
ACESSORIOS PARA AUTOMOVEL

PES TIC IDA S E

SEMENTES SELECCIONADA5.

Lisboa - Porto - Evora - Bejl - Faro
Santarem • Cavil hi -Alcoba~a Torres Vedras

Organizada pelo Nucleo Filatelico Micaelense. e em grande parte. decerto. merce do
entusiasmo e do prestigio do Dr. Vitor Machado de Faria Maia. realizou-se esta exposir;ao. nota vel. pelo menos. pela sua continuidade. indispensavel em exposir;i'ies filateIicas.
Na classe de Honra. entre outros. aqueles
Srs. Cap. Francisco Lemos da Silveira. com
urna participar;ao diferente. e concerteza notavel. com a sua marca inconfundivel. e
Dr. Antonio da Silva Gama. sempre com a
sua tematica do automovel.
Reuniu 103 quadros. sendo os premios
assim atribuidos:
Joao Ferreira da Gama. medalha de prata
e taca; Manuel Jacinto Gabriel da Ponte
Pereira. medalha de prata; Jorge Rodrigues
Pereira. medalha de bronze prateada; Jorge
Rodrigues Pereira. Norberto Manuel Moniz
Pereira. Jose Maria Forjaz Sampaio e Manuel da Silveira Paiva. medalhas de bronze.
Grato. decerto. aquele Dr. Vitor Machado
F·aria e Maia. a quem nao enviamos a nossa
medalha. por nao ter sido necessario 0 patrocinio do Clube Filatelico de Portugal. pelo cathlogo que recebemos. com 0 respectivo carimbo comemorativo. ja aqui publicado.

4
1.a Mostra

Filah~lica

do Framo

or

Referimo-nos. no domingo passado. a esta
exposir;ao. a que chamamos «Mostra Filare-

7

lica da Pampilhosa da Serra». 0 que e 0
mesmo. porque foi realizada. na Pampilhosa
da Serra. comarca de Arganil. como entao
escrevemos. sob organizar;ao do Framo «Fraterno Movimento dos Estudantes da Beira
Serra». e com 0 patrocinio dos C. T. T.. do
Governo Civil de Coimbra. do Clube Filatelico de Portugal e do seu presidente.
Do seu organizador principal. 0 nosso que·
rida amigo Jose Baptista Barata. recebemos
dois exemplares do cathlogo e dois sobrescritos com 0 respectivo carimbo comemorativo;
e outro sobrescrito com igual carimbo. enviado por outro querido amigo. Carlos Gabriel Gonr;alves. de Arganil. cujo pedido nao
sera esquecido.
Quanto a este carimbo comemorativo (feito
pelos C. T. T.. claro. tern urn erro de certa
gravidade: Diz «Pampilhosa». Ora Pampilhosa. tout court, e outra. Esta e Pampilhosa
da Serra.

5
1." Mostra Filatelica da P6voa
de Santa Iria
Tambem no domingo pass ado nos referimos a esta valiosa exposir;ao, que so necessita
de ser continuada periodicamente. se possivel ana a ano.
Hoje. temos que acrescentar que a sua
inaugurar;ao. alem de muitas outras entidades. assistiram os Srs. Jose Manuel Casta·
nheira da Silveira e Jose Rodrigo Dias Fer·
reira. directores do Clube Filatelico de Portugal. que representavam 0 clube e 0 seu
presidente. entao bastante doente.
Ao respectivo organizador. 0 dinfunico
Grupo Dramatico Povoense. agradecemos os
dois exemplares do cathlogo e 0 sobrescrito
com 0 carimbo comemorativo. tambem jil
aqui publicado.

6
v

Exposicrao Filatelica das Beiras
e 6." da Comarca de Arganil

No proximo dia 6. sabado. inaugura-se
em Arganil esta exposir;ao. anualmente rea·
lizada pela Casa do Concelho de Arganil. da
presidencia de Mario do Rosario Castanheira
Nunes, com 0 patrocinio dos C. T. T. e do
Clube Filatelico de Portugal. cujo presidente.
como sempre. ofereceu urna medalha de ver-

6
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posi~ao

primaria... Os coleccionadores pr~n
cipiantes tern tudo a ganhar em ver espeClalidades que nao conhecem, ate para nao cairem todos na monotonia das tematicas dos
animais (duas), das borboletas, dos peixes e
da pintura... AlI~m disso, no dia em que lhes
cairem nas maos pe~as rarissimas como estas, nao as utilizarao, pelo menos para lhes
cortarem os selos, que valem muito menDs
do que tais pe~as, como cartas ou sobrescritos, e carimbos, por vezes preciosos.

3
Mostra

Filah~lica

na Pampilhosa
da Serra

Organida pela FRAMO - «Fraterno Movimento dos Estudantes da Beira Serra~ - inaugurou-se, na Pampilhosa da Serra, comarca
de Arganil, a exposi~ao em epigrafe, que tern
o patrocinio dos C. T. T., do Governo Civil
de Coimbra, do Clube FilateIico de Portugal
e do seu presidente.
Absolutamente impossibilitado de comparecer, agradecemos os termos honrosos do
convite para a inaugura~ao desta excelente
exposi~ao, que fica a dever-se ao entusiasmo
do filatellsta e nosso querido amigo Jose
Baptista Barata que, se houver competi~ao,
pode contar com a medalha do presidente
do Clube Filatelico de Portugal.

4
2.n Exposi~ao Filah~lica das Beiras
e 6.n da Comarca de Arganil
No proximo dia 6 de Setembro, inaugura-se em Arganil esta exposi~ao, integrada
nas festas da famosa Feira do Mont' Alto, a
mais antiga e maior da regiiio.
Realizada pela Casa do Concelho de Arganil, prestigiosa colectividade regionalista
com sede em Lisboa, e pelo sexto ano consecutivo, a deste ano, entre outras notas sensacionais, apresentara 0 estudo mais completo, ineclito, sobre os cunhos do 5 rs. (a) de
D. Luis, fita direita.
Esta notavel exposi~ao tern 0 patrocinio
dos C. T. T. e do Clube Filatelico de Portugal, e, consequentemente, como sempre, a
medalha do seu presidente, que, fazendo parte
do juri, fara todos os possiveis para assistir
it respectiva inaugura~ao, e, no dia seguinte,
ao banquete do mesmo jUri.
(a)

Ver adiante.
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Oportunamente the dedicaremos aqui uma
ou duas cronicas, que ela, a muitos titulos,
bern merece.
A. J . de V . C.

Aquela. Expoti~ie.
Filalelica.
e outra. mall•
No domingo passado, 0 titulo da nossa
cronica fai «So Exposi~5es Filatelicas sao
Quatro~, lendcrse, a certa altura que «acrescentando que ainda tern de ficar algumas
para domingo proximo:.. Que e 0 que hoje,
gostosamente, vimos cumprir.

1
A Exposi~ao Filatelica
da Temiltica das Aves
A Associa~ao dos Avkultores de Portugal vai realizar, de 29 de Janeiro a
8 de Fevereiro proximos, as «Jornadas Avicolas de 1970», nas magnificas instala~5es da
Feira Internacional de Lisboa.
Entre as divers as actividades abrangidas
pelo certame, figura uma Exposi~ao Filatelica
da Tematica das Aves, supomos que a segunda, pois que no rnesmo local tivemos 0
prazer de admirar a anterior.
A ela poderao concorrer todas as colec~5es relacionadas com 0 referido tema, estando a respectiva comissao organizadora a
trabalhar no sentido de trazer ate nos coleccion adores estrangeiros daquela tematica.
Aconselhamos os tematicos portugueses a
prepararem intensivamente as suas participa~5es para esta interessante exposi~ao, a qual
ofere cern os 0 patrocinio do Clube Filatelico
de Portugal, neste caso com a oferta de uma
medalha, alem das colunas desta sec~ao do
Diario de Lisboa.

2
2.n Exposi~ao Filatelica do Licell
Padre Antonio Vieira
Realizou-se a exposi~ao em epigrafe, organizada pela sec~ao cultural do referido
liceu.

Antonio ]o,e Patrocinio
Foi para n6s tristfssima surpresa a notfcia, primeiro recebida por intermedio do
nosso comum amigo Jose Celestino, e depois
confirmada pelos Jornal do Algarve e Folha
do Domingo, ambos de Faro, do falecimento
do nosso prezado cons6cio e amigo Ant6nio
Jose Patrodnio, assfduo e distinto colaboradar desta revista .
Ant6nio Jose Patrocfnio, que apenas contava 54 anos, sofreu um enfarte de mioca rdio, quando se dirigia para 0 Cfrculo Cultural
do Algarve, a fim de assistir a uma reuniao
filatelica . Melhorou lentamente, recuperando
com felicidade, mas, doze dias depois, em
12 de Setembro, acabou por falecer .
Funcionario dos C. T. T., Ant6nio Jose
Patrocfnio era actualmente 1.° oficial em Faro,
tendo, em 1954, exercido as func;5es de chefe
de servic;os na Circunscric;ao de Explorac;ao
na Madeira, cargo que tambem por varias
vezes exerceu na capital algarvia .
Era colaborador efectivo do jornal 0 Algarve, onde mantinha semanalmente a secc;ao
«Domingo a Domingo», e outra sobre uCuriosidades Filah~licas • .
Colaborava tambem nos jornais Povo AIgarvio, Gazeta do Sui, revista Algarve lIustrado, Boletim do C. D. C. R. dos C. T. T., e
era poeta apreciado, sendo da sua autoria p~ r
exemplo, a letra de um dos mais populares
numeros da Orquestra Tfpica Algarvia.
Foi director de varias agremiac;5es beneficentes e desportivas, tendo sido durante

muitos anos dirigente, e actual mente secretario da Mutualidade Popular.
Ainda filatelicamente, era, repetimos, colaboradar assfduo deste Boletim do Clube
Filatelico de Portugal, e tambem do Notlcias
Fila"~lico, de Coimbra.

Natural de Fa ro, Antonio Jose do Patrodn io era filho da Sr.n D. Maria do Carmo Patrocfnio e de Jose Francisco do Patrocfnio, ja
falecido, irmao da Sr.n D. Maria do Carmo
Patrocfnio, do Sr. Jose do Patrocfnio, residente no Brasi l, do Sr. Dr. Sebastiao do
Carmo Patrocfni o, reitor do Li ceu Paulo Dias
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8 de Seteml,ro de 1968

l:Diario

Por
~ENRIQUE

Data triste que recordo, hoje mais ainda,
primeiro aniversario do passamento do Sr. Professor Dr. Carlos Pinto Trincao.
Na minha tebaida do Norte, acompanhou-me a serena imagem deste homem que,
poucos dias antes, contemplara longamente
no leito de sofrimento.
Amigos, admiradores, conhecidos, focaram
a personalidade do Sr. Dr. Carlos Pinto Trincao, em louvores altamente merecidos, sob
aspectos da vida publica, atestando assim 0
conceito justo daquele valor que se perdeu,
que todos lastimam e choram.
Nao desejo - por redundancia - elevar 0
caracter, sabedoria, outros meritos, e tantos
eram os do ilustre Professor. Quero antes,
como preito de homenagem, referir-me ao
primor do seu cora!;ao sob 0 aspecto familiar, it bondade inexcedivel junto dos seus,
que foram tudo para ele, mulher, filhos e os
netos em que se revia. Era a bem-estar da
familia a preocupa!;ao maxima desta alma
de elei!;ao.
Compreensivo, crente, a vida familiar decorria tranquila, harmonica, com 0 pensamento no bem-estar dos seus mais queridos.
De raciocinio ponderado, era sempre a
melhor conselho que saia dos seus hlbios,
sempre acatado, nunca discutido.
de Novais, em Luanda, casado com a Sr.a
D. Cust6dia Maria da Palma Costa Patrocinio,
professora oficial e m Luanda, e da Sr.B D. Felismina Patrocinio Marques da Silva, casada
com Carlos Marques da Silva, funcionario
superior do Banco Nacional Ultramarino em
Lourenc;o Marques, e tio do Sr. Osvaldo Jose
do Patrocinio, capitao-tenente em Nacala, e
de Hernani Patrocinio, empregado da firma
C. Santos, em Faro.
o funeral, muito concorrido, teve lugar
da sua resid€mcia, Travessa do Quental, n.D 15,
para 0 cemiterio daquela cidade.
o nosso Clube e esta revista apresentam
sentidfssimas condolencias a toda a familia
enlutada, e de modo muito especial a sua
inconsolada Mae, Sr.B D. Maria do Carmo
Patrocfnio.

DE BARBOSA MENDON<;A

Intelig€mcia de clareza excepcional que 0
distinguia, predicado raro que cativava nao
s6 0 lar, mas quem intimamente privava com
ele. De extrema bondade, sempre pronto a
servir, prejudicando-se muitas vezes a si
mesmo para servir e valer it desgra!;a alheia.
Nunca the ouvi comentario menos correcto,
antes tentava explicar a modo de verde outrem, nao obstante nao ser 0 seu.
Tive a honra de participar daquela intimidade que se manteve inalterave1 durante
29 anos, nao podendo explicar-me a confian!;a
que da sua pal'te logo nasceu, e que tanto
me confundiu, considerando-me urn amigo.
Nesta tao sentida homenagem, descabido
seria 0 pormenor, mas permito-me testemunhar a valia deste cora!;ao narrando urn acidente dos ultimos tempos da vida deste Senhor.
Doente, quase a findar dias, assim se
encontrava uma senhora - simples conhecida.
Sem hesita!;oes, a sua mulher pediu-Ihe para
a acolherem. Aquela senhora, sem recursos
que nao foss em senao - alma privilegiadaali foi assistida com tudo quanta humanarnente
se pass a imaginar: desvelos, cuidados, isen~ao, caridade ate ao ultimo momento.
Factos extraordinarios, que a ciencia nao
explica, se passaram naquela casa, em vida
e ap6s a morte desta senhora. Abstenho-me
de os contar como alias as ouvi narrados
par Carlos Trincao.
E seguiu-se urn facto, para mim derivante: no seu espirito lucido surgiu a resolu!;ao de se desfazer da primorosa colec!;ao
de selos que todos conheciarnos como vedeta
impar.
Novo ainda, que era, e de recursos abastados, a projeC!;aO de tal alcance s6 podia
ter como base 0 pensamento, a inspira!;ao a
que nao podem ser estranhos os factos inverosimeis do meu conhecimento.
o preito aqui expresso talvez seja tido
pOl' alguem, que me releia, como doentio,
mas na minha idade, que ja vern do outro
seculo, vive-se de recorda!;oes, sente-se mais
profundamente a saudade do amigo que se
perde. Esta e, de todas, a mais modesta
homenagem, mas nela ponho todo 0 cora~ao.

•
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6~ tit;

E](poti~ie.

Filatelica.
.ao quatro ..•
Quando, ha coisa de dezoito anos, dois
directores do Clube Filatelico de Portugal, 0
Coronel Cardoso Salgado e a Jose Rodrigo Dias
Ferreira, ainda hoje nossos colegas, e que
entao desconheciamos, atiraram connosco para
a presidencia do clube e para a direc!;ao da
revista respectiva, e quando, na mesma altura, 0 grande mestre Joaquim Manso nos
confiou esta sec!;ao do Diario de Lisboa, as exposi!;oes filatelicas, no nos so Pais, nao
deviam atingir a media de uma pOl' ana.
Agora, ha cerca de dois meses, escreve·
mos aqui uma cr6nica com 0 titulo «S6 Exposi!;oes Filatelicas sao cincol). E hoje, apos
interregno por motivo de doen!;a, escrevemos
a presente com 0 titulo acima, acrescentando
que ainda tern de ficar algumas para domingo
proximo. Facto e diferen!;a que desnecessitam de comentitrios ...

1
1." Exposi~ao Filah~lica da Escola
Comercial de Patricio Prazeres

,

DO

CRONICAS

Realizada por iniciativa do nosso distinto
colega Dr. Bento Roque, foi uma exposi!;ao
fraquinha, de auwnticos principiantes, que
melhor deveria ter sido denominada de mostra.
A pedido daquele nosso colega e velho
amigo, concedemos-Ihe tres medalhas de
bronze. 0 jUri, contituido por nos e por Jose
Rodrigo Dias Ferreira e Jose Manuel Castanheira da Silveira, atribuiu-as aos expositores
Joao Alberto de Carvalho Marques, Jaime
Sergio Rodrigues da Silva Gon!;alves e Luis
Manuel Gomes Amaral.

Os restantes expositores - Amilcar Duarte
Tomas, Fernando Nunes Patrao, Jaime A.
Martins Simoes, Jose Manuel de Brito Santos Alves, Jose Mario dos Santos Figueiredo,
Manuel Simoes de Almeida, Antonio Rodrigues
Coelho, Joao Alberto da Cruz Martins, Vitor
Manuel Gaspar e Joao Emidio Alfaia Cardoso, alem dos tres ja referidos, receberarn,
como premios, born material fiIatelico.
De modo geral, participa!;oes muito pequenas, algumas de meio quadro, demasiados
selos usados, e legend as azuis e verdes. Precisa de continuar - e de melhorar.

2
1." Mostra Filatelica da P6voa
de Santa lria
Organizada pelo dinamico Grupo Desportivo
Povoense, e integrada nas comemora!;oes do
seu 80. 0 aniversario, realizou-se, de 2 a 10 de
Agosto, a exposi!;ao em epigrafe, integrada
por convidados (Capitao F. Lemos da Silveira, signatario, Capitao Jorge A. Freire
Garcia e Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso) e por inscritos (Jose Mendes Guerreiro,
Amadeu da Costa Canha, Francisco Manuel
de M. Quintal, Jose de Almeida Carvalho,
Dr. Francisco C. Figueiredo Junior, Jose Pedro da Costa, Vitor do Amaral Petinga, Luis
Jordano dos S. Covas, Antonio Augusto da
C. Gra!;a e Jose Marques Curado).
Quanto it nossa participa!;ao de carimbos
prefilatelicos, negamo-nos, terminantemente, a
envia-la, porque se encontra parada ha seis
ou oito anos. Mas os convites foram tao insistentes, e tao honrosos, por intermedio do
Jose Rodrigo Dias Ferreira, que tivemos de
ceder.
Isto explicado, temos que rebater a opiniao do nosso querido Jorge Vieira, na sua
cronica da Republica, de que se trata de material de demasiada categoria para uma ex-
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cos sao ... um espanhol e outro americano ...
Pelo que esperamos que os comerciantes filatelicos portugueses que
ainda nao anunciam na nossa revista,
o fac;am urgentemente; e que aqueles
que ja no-los dao, fac;am aumentar 0
seu espac;o.
Aiudando-nos, claro, mas tambem,
e indiscutivelmente, no seu interesse.

Escrit6rio Fllatellco de Elad;o de Santos, d3
Lisb'la;
Casa FilaHlica J. Ell, de Lisboa;
Casa Fi!ate:ica de Sergio W. de S:lusa Simoes, de Caldas da Rainha.

Concurso dos mais belos 8el08 do COl)llnente e do Ultramar de 1969

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 50$00 por
mes;
D. Maria Isabel Serra de Vasconcelos Carvalho, 50$00 por mes;
Jose Edu:lTdo Serra de Vasc:lncelos Carvalh:l,
20$00 por mas;
Ant6nio Jose Serra Vasconcelos de Carvalho, 20$00 por meso

SUBSIDIOS PARA A SEOE E MOBILlARIOS

A transportar

EMISSORA NACIONAL-PROGRAMA FILAT~lICO

AUMENTO VOLUNTARIO DE COTAS

Primeiros resultados
Dr. A. J. de V.nconce!::s Carvalho
Coronel Cardoso Salgado. • •
Cap. J ::Iaquim Furtad:> Leote. •
Repartic;;iio da Fazenda e Contabilidade da Guine • •
R, Lyncke • • • • • •
Miguel PesS"l:1ha
Ana Maria Godinho Neves

ANONC;IOS DE MEIA PAGINA

1~-""'~"""""------"""""----'-'---"':;

1000$00
1000$00
2000$00

I
I

3000$00
100$00
200$00
50$00

S~RVI<;O

DI: CIRCULA<;OES

In!lrrt"v'l-~e n~"I~ f;~rvi~n.

qoe

prt"!ola 0 Dn!;SO Llube, e venlicara a
« Iiua Qtilidade.

I

I

Pt'~a

condic;l!e!O de iD!'cric;ao.

I
I

I
I

I

1!:---------------:-

7350$00

r---:::~~~;;---l

I

0

I
I

nOLETIl\l DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL I
participa na Classe de Literatura
- Se,~ao 3 (Revistas)

ExPOSic6od~i1oteliCo Internocionol I
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o Program a FlLATELlA, que a Emlss::r3
National transmite quinzenalmente, da autoria do Dr. A. S.lva Gama, editor deste Boletim, tomou uma iniciativa intere:;santissima,
inedita no nOSlO Pals, e a todes os tltU:Ol
louvave!: vai promover a e~eic;;iio dOl mail
belos selos emitidos este ano pe!os CTT do
Continente e do Ultramar, por votac;;iio dOl
seus ouvi ntes.
Verificando 0 seu Interesse, a Admlnistrac;;li:l-Geral dos CTT e os Serv:C;;:ls de Valores POltais do Ministerio do Ultramar daram
o seu patrocfnio II iniciat:va.
Para maier aliciante, serii:l distr:burdas
valiosas lembranc;;as fllatelicas entre as votantes dos selos vencedores. Nao s6 as
CTT como varias firm as, ofereceram brinde3
de elevado valor.
A mecAnic:J do concurso e muito simples:
cada ouvinte nao tem mais que erwin um
p:lstal ou uma carta, dizendo qual 0 se'o d:>
Continente emltido durante tcdo 0 corrente
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ano (portanto ate 31 de Dezembro), que considera mais belo, .o mesmo sucedendo em
relac;;iio aos selos emltidos para 0 U:tramar.
E claro que cad a um po de referir soment~
o do Continente ou 0 do U:tramar, que escolher. Na certeza de que deve apenas mentionar 0 maximo de dois seles: um das 'Provlncias Ultramarinas, outro da Metr6pole.
Tambem a indlspensavel refer:r expJicitamente a que sarie pertencem, e quais as
taxas.
Note-se que se elege 0 selo, e nib a
serie. E 0 caso, por exemplo, dos selos da
mesma serle cujo desenho e unico para todol
os valores. Se se escolher um selo nes!as
condi~oes, a indlcac;;ao da taxa e fundamental.
Os nossos leitores deverao colaborar
nesta simpafica e criginal initiativa do Programa FILATELIA. 01 votos serao recebidos
na Emi:;sora National, Avenida Eng.o Duarte
Pacheco, 5, em Lisboa, a partir de 1 da J3neiro e ate ao final desse mis.
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nOLETII\1 DO CLUDE FTLATtLICO DE PORTUGAL

BOLETIi\I DO CLU'3F. FI!AT£LICO DE PORTCGAL

ANUNCIOS ECONOMICOS

A nova sede do Clube FilatelicD
de Portugal

Wish to exchange fine uEed G. B. and
Mini-Commonwealth for equivalent Portugal
and Overseas Provinces-contemporary issucs
- sets or singles: A. Mansell, 114, Rivcrview Gardens, London S. W. 13. Inglatcrra.
S. G. Vol. 11.

Selos

nllcion&is e e,trllngeiros

Antes de comprar, veja os nossos pre!;OS e compare. Enviamos Jisia de ofertas.
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de
Xira - Portugal.
COMPRO AEROGRAMAS MILTTARES.
Ja circulados. Indicar prc!;os a Sccrctaria
do Clube ao n.O 100.
Canjir~es anUgos e candeelros e candela:; de az('ite, desejo, pagando bern, em
dinhdro, ou, Q dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.D 22.
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Dcseje> trocnr selos novos de P ortugal
- Ultrnmar - America do SuI, em scrie~
('ompletas. orere~o: I\IARROCOS - GIBRALTAR - ESPANHA - IFNI - SAHARA, lomemorativos e Aereos.
Franci~co Rubio Cano, Soberania Nncional n.O :12 - CEUTA (Norte de AJric:I).

Conforme ja noticiamos, d~sde 1 d ~
M'lio passado que 0 nosso Cluba Filah~lico de Portugal se encontra sobarbamente instalado n3 sua nova sed a:
o mesmo edificio, n.O 70, da Avanid3
de Almirante Reis, mas agora no 5. andar, Dt.o, com elevador, e com compartimenta~30 feita de propo:;ito, da
acordo com as nossas necessidades,
incluindo uma grande sala, em substitui~ao de quatro anteriores, a qual,
alem das reunioas de sodos, permit:ra
assembleias-gerais, conferEmcias, festas, etc., incluindo expo:;i~oes fil3telicas, numism3ticas ou outras.
Sede (mica entre todos os cJubes
ou nucJeos fila hWc os portugueses,
nem mesmo no:> estrangeiro s~ra facil
encontrar melhor, 0 que muito dave
orgulhar os nossos associadJs, de muito:; dos quais tern os ouvido elogios
muito desvanecedores.

Es'cu inieressado Da troca de se!03 de
Portugal e de outros paises. A. W. Kornienko
- Str. Chernoglasowskaja 23 kv. 13 - Kharkov-2 - U. S. S. R.

0

Sclos com erros, novos e usa dos, de
Portugal e Ultramar, compro, paganao bern.
C&rta3 a Secretaria, ao n.O 22.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
ou cumpro, pagando bern. Resposta a Secrelaria do Clube, ao n.O 22.
J'offre dcs timbrcs-poste ncuCs ct obI. de
Roumanie. Desire cartes-vues cou\Cllrs et
timbres-poste neufs (mint) - Vladoinnu MOrcea-Cal Severinului - 59 Bl.I.3.ap.4-of-6 Pttr
Craiova - Roumanie.
CARTAS ANTIGAS, COl\l OU SEl\l
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Res posta a Secreta ria do Clube, ao n.O 22.
Desejo correspondentes cm Portugal, Espanha, Inglaterra, Fran~a, Hillia, Dinamarca,
Alemanha Oriental, Sui(;a, Austria, B~lgica,
Suecia e Fillindia, para troea de discos (pop-music), etiquetas de caixas de fasCoros, selos, FDe, revistas, postais e recorda!;oes.
Victor Noodapera - Parnu - Lastepargi 11-6
- Estonia - u. S. S. R.
ENSAIOS, PROV AS E t:RROS DE
PORTUGAL, pl'rras de muito intcrc ~s c. Encontl'ad cm BOLETIM FJLAT£LICO - 13.
Enviar-lho-emos gl':iti~, c com todo 0 prazed Sergio ~i.no~s, C.lUas da Rainha.

Oferer;o Brasil, U. S. A. e Canada, nO\'os
e usados. Desejo Portugal e IDtramar. Base
Yvcrt ou Scott. Sebastiao Sousa, Caixa Postal, 114 - Teresinha - PI - Brasil.

AUXiLlO DOS S6CIOS

,
•

M3S esta melhoria extraordin3ria
trouxe ao nosso Clube encargos eno;,mes com 0 aumento da renda, na ordem de cerca de duzentos por cento,
alem dos das mobilias, que estamos
adquirindo a med:da das possibilidades.
Pelo que se torna indispens3vel a
ajuda de todos 0:; nOSS03 querid,s
sodos, 0 qual pode traduzir-sa pela:;
formas seguintes:
a) Subsidios para a nova sede e
seus mobiliiiri03.

b)
c)

3

Aumento voluntario das cotas.
Angariamento de novos asso-

dados.
Neste sentld o, aqui daixamos veamente apelo, a toda a nossa massa
assodativa.
ANUNCIOS DOS COMERCIANTES
Mais uma vez, apelamos tambem
para todos os comerciantes d e selos:
os seus anuncios sao-nos absolutamente indispensaveis.
Sendo a nossa revista a public3~ao
filatelica portuguesa de maior tiragem
e expansao - os nossos sodos vao a
caminho dos cinco mil e quinhentos, e
espalhados por todo 0 Portugal e todo
o Mundo! - e claro que 0:; nossos
anundos 530 da maior utiJ:dade para
todos os comerciantes de selos.
Ora acontece que os nossos maiores anuncios de comerciantes filateli-
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BOLETIM DO CLUDE FILATELICO DE rOnTUGAT.

fazendo para impedir que dais ou hes, mais
medlocres, mais pequer.os e mals desvaliosos,
tudo faliam para comer as h:lnras e os proveitos que a todos, mais ou menos, pertencem.
Sabem todos quantos nos conhacem que
temos fe:to cr:ticas, e mantido polemicas vivas. Nunca, todavia, guardamos !lem gu,lfdaremos odios contra ninguem. Nao queremos odios, nem m3Iquerenc;as, nem perseguilioes. Tib-somente, a igualdade entre tJdos nos. Com verdadeiro esplrito de d:g r.idade e de fraternidade. Sem quebra do
respeito que devemos aos outros, - e a r.03
proprios.
A Filatelia estende-se, prcgride, expan-

de-se e pre:;tigia-se, dia-a-dia, em todo 0
Pals. AvanC;3mos mui';'o, melmo muHo, rna:>
pouqulssimo em c:Jmparac;ao com a ma:ori3
dos outros p3ises. Temos de avanli3r mu:'; o
ma is, e, para tant;), hemos de, todos nos,
trabalhar mu:to, trabalhar bam e trabalhar
sempre, adentro daquela or:entaliao acima esboc;ada muito em re:;umo.
Numa palavra, nl!cess:'tamos da unia:J
e, tanto qua nto possivel, da unidade de todos os fi.a·i alistas. Em ordem a, 0 mail rapidamente possivel, alcanc;armos tota:s expanSa:l e prestigio da Filate ia portuguesa, que
tanto monta dizer d!) Continenta, das I.ha:>
e do Ultra marl

nOLETI:\l DO CLUDE FILATtLICO DE POnTUGAL
Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novus e usadus. G UILHEH;\lE
SANTOS - Apartado 6 - ~:Ivas.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem ~clo,
com pro, pagan do bern. Paulo Sa Machado,
Rua do Sol, 162 - PORTO.

o preco do catruogo YVERT·1970 e de
Esc. 405$00, completo. No cntanto, atraves da
circular com ofertas e3peciais para aquisicao
deste cathlogo, remetida a simples pedido,
V. pode consegui-Io por pre~o muito inferior
Solicite-a.
ou ate completamente gratis.
SERGIO SIMoES - Selos e Material Filatelico - CALDAS DA RAlNHA.
Com pro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. No\'os e usados. Grandes desconlos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Tele!. 50994 - San}o lldefonso, 44~ - Porto.
!::,\DIA PORTUGUF.SA - Cartas do perforlo pos l-invasao (lOB:!), com selas inclian05 c carimbos portugueses, e lambcm
aerogramas indianos ob!ilerado3 com mnrcas portug~le s as. Compro qualquer qua,Udade, ou troco por material ;i l'sc.11h:l
do Cornecedor. F. LE:'IIOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LlSBOA (j).

AEROGRAMAS DE ANGOLA - Emiticc.s em Janeiro 1957, cern sobrecarga 1$00
(Cat. Go:},nas n.·S 20 e 22/2C), compro qualqUl'r quantidade. F. Lem"3 da Silveira Rua P edro Ivo, 3-3.0-EF - Lisboa (5) - Telef4lne 720179.
Cumbio serio lGC03 1)5 paises, s eries
completas. De£eo torrE'5t:on ~ alc s cambiar
n-cvedades, doy E3paii3, G.brallar, MarrueC03 y P lOvin cias E3pafiolas. E::;p ecialm =llt e
p.o r tugal y Ultramnr. Casa RUBIO. Soberan:a NaciQnal n.O 32. CEUTA (Africa).
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I SElOS NOVaS E USAOOS
I Portugal (continente e Ultramar) e todos
I
us pai·e:t t!!o>lrallg:lrlls
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PORTUGAL E ULTRAMAR - Comp!'{) car ~ ai) prc-filateli: as, sobrescritos clussic{)s (ate 1900), sobrescritos com carimb .• :;
rar03, posta rural, ambuliincias, carimbos
de buerra, etc.
D . ....L......GL:J:dcn, c~an Rose, Pllerto de
An:lra:tx, Maro:ca, n:1<:5 Bllcares, ESPdnha. Correspondo em ingleS, frances ou
cspnnh.:;l.
C{)mpro, Troco e Vendo Eelos cliis~i:os,
todas as series Tematicas, n:>V!l3 ou usadas. PrDC'.lrO seles d~ pac:Jtes. Vend:>
albuns e material filateli:.:l. A. Borg=3
Brit" - BARREIRO - P ;)rtugal - Telefone 2272329 .

I
I
,
I

Ccmpro selos <:0 cento, com.:!morailv ·13
CQ Continentc, eaves, animais peixes e
1:0:-bo1eta5 do U:tra;nar. Inform.:! pre;os e
qunntidades para M. do Nasclm" ntoApartac{) 112 - FARO.

I
I

CCMPRO se!o:; Portugal c Ultramar,
novos ou u3ado3. Tambeffi vende. SJ.LVA
PEREIRA - Rua Anton:o Nobre, 43-2.0-D.0,
telE-f. 711461\1 - Lisboa-4.
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PARA OS RETARDATARIOS - Scparata P<lrtugalfUltramar do Ca a1ogo de Inteiros A<!ropostais, ce Fran~ois G~din!ls
Poucos ex<!mplar<!3 clisponiveis, s6 03 primeiros pcdidos pocet"iio ser at en didos Pre(;o, 50$On - Dlr:ja-se imecliat'lmente Ii
«SeC(;aO A<!rofilatelica,. do Clube Filatelic{) de Portugal, Apartado 2809, LISBOA.
PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e tro:o Correio Aereo (selos, document'Js,
marcas) anteri.or a 1939. Cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedr<l Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA-5.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc.,
relacionados com OJ tcmas.«Veiculos Motorizac{)J", «Guerra» c «Refugiados». Enviar
p!{)posias- a ,Paulo Sa Mae-ia ~o, RJa do
S<Jl, 162 - PORTO.
Exchange with all the C{)untries w9.n ~ ed.
Mint, used. Base Yvert, Michel. J. KATZ
- Caracas, Apartac~ 95G8 (Carmelitas) Venezuela.
DesejiJ correspondentes em Ultramar,
Africa, America c{) SuI e Central, para
tr{)ca de selos.
COleeclono S e~03 Unh'erS!lis, eJm preferenda ' 'para seliJs de Alrica, Ultra~ar
e Cuba.
D{)u em- troca seras or'a sileir03,' n)vos
'e- -usa-dii>. ' C-ar.tas- em portugues e espa·nhe-l. Cados Franeiseo ' A. Vieira. Rua
tcn-selheiro I Saraiva; -383 - Apal'tado 3 (Santanta) - Sao Pa:.1lo - 1-1 = Busll.

I am looking for fri<!n::Is for .? xehange
of the match box labels. Write english,
german. FRANIK PAVOL.
Karpatska
ul 2. Bratislava. Czechoslovakia.

ANO

XXIII

OUTUBRO DE 1989

N.O

2191

Cnmbi~ sellos universales, cantidad por
cantidad. J{)se Gutierrez - Medico
'Saneti Spiiritus - Badaj{)z - Espanh3.

Ccleecionador russo deseja tr::car selos
com filntelistas de Portug~l. Corre3p'Jndcncia em espanh{)l, ingll:s, nlemiio. italinn{) ou fran ces. Colece:ona sel'Js de to do
o mundo. WLADIlVIIR BLANKSTEIN
Bosk P. o. Box, 14. Novusibirsk-9[) URSS (Russia).
Des ~ l.) sc;os, tema C<inquista do Espa(;o. Ofere(;o outros temas, novos. Rui
Pais de Carvalh{) - Pampilhosa.

SELOS, desejo efeetuar troea3. Dou
P{)riugal e Ultramar por tamatieas de
AVES, FLORES e PINTURA.
lVI. C. Silva. Rua Dr. Leao Azedo,
38-2.0 - Caldas da Rainha.
Pm~uro coleccio:lador para troeas Europa - Pcrtugal.
C{)!'respcnd€.ncia em frances au ingles.
Bernh. Kii.nmel- Klugkiststr. 23.
28 BRENIEN - Alcmanha.

o nosso volo filalelico

Interest<!d in Yemen mint unhinged
early issues Yvett Catal{)gue n.·· 1 to 24.
RO·.lmania nudes & blocks. M. Rceh'llIY
118-16 84 tho Ave, KEW GARDEl'iS, N. Y.
1415: USA.
- Estou interessado em -selo3 nov::s sem
eharneira, dns primeiras emissoes do Yemen. Cata;ogo YVert n.·· 1 a 24.
Dn R-omen:a, nus e bloeos. M. R_ehany 118-16 84 tho Ave: K~w Uarden:;,
N. Y. 1]415. USA.
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Con suIte a casa

H. SANTOS VIEGAS
R. 1.0 cle Dezembr045-3. LlSBOA
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Pelo
A. J. DI: VASCONCROS CARVALHO

A Filate~ia portuguesa, indiscutlvelmente
num crescente de desenvolvimento e de va:ariza~ao, e prejudicada, de quando em onde,
aqui e acola, pcr pequenos atr:tos e dessldios, provacadas, as ma's das vezes, pcr joyens demasiadamente irrequietJs e ambicioS05, soldados a quererem ser generais, pretendendo mandar em todes as autros, sobretudo pretendendo comer, ambicios::ls e gluton.
Fomos sempre por uma Filatelia apol:tica,
como ela tem que ser, mas de f::rma;ao totalmente democratica, onde todos r.6s, na relatividade das nessas pessoas, das nossas colec~oes e dos nossos conhecimentos sobre
o assunto, nos sintamos irmaos, verdadeiramenta fraternos, agindo com a ma!s ampra
Ilberdade, com os unicos Iimites da nassa
.duca~lio e da liberdade da. outros.

Claro que, contituldos como estamos
em c1ubes, nucleos e sec~oes filatelicas. com
uma cupula chamada Fe:fera~ao Portuguese
de Filatelia, frequentemente real:zamos elei~oas, e, quando nao estas, mais frequentemente, ju:gamentos das nassas calaqoas em
exposi~oes, e julgamentJs, ate, das nossas
actividades, dal nossas opinioes e das nossas
atitudes.
Mas tudo Isto tem de ser com aque!a
educa~ao aludlda, e com um constanta sentido de seriedade, de objectividade e de proficuidade. Sem escAndalos e sem atropelos
de ninguem. Cem natural damlnio da maioria, mal sem diminuir, dasprezar ou, menDs
ainda, -achincalhar ou prejudicar as minorias.
Nao protegendo capelas nem cape:lnhas. Nao
favorecendo nem- tolerando cambOts.---E-tud-o
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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Especializada em cal\(ado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral
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EXPEDIEN1'E - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas

(J

COllCe/ltas limftro/es), [lhas e Provincias Ultramat'illas:

Correspondentes
J uniores. . . .

100$00 por ano
50$00 por ano

Brasil •
Espanha.
Qutros parses
LlSBOA e Concelhos Iimitrofes -

Efectivos • "

ou equivalente em moeda local

RU",

Juniores..

DAS

GAyus,

BAIRRO ALTO

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

SEVERA

A

CA TEGORIA DE S6CIOS E RESPECTlVA C01'IZA<;;:AO

ContillCllte, (excepto Lisboa

7$50, por mes

TOME S. Tome.

•

T .1 • f.

•

34006

PORTUGAL

RESTAURANT TYPIQUE

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
s.

L1S10A

RESTAUUANTE TIPICO

PAGAMENTO ADIAN1'ADO, POR CHEQUE, VALE, DINHElRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

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

55-57

•

TYPICAL RESTAURANT

Joao Paulo Rego Teixeira-

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle
18, N,o 7-37 - Apartado Aereo n.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 49tI, 15 th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, California.

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA

A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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