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uu equivalentu em moeda local
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LISBOA e Concelhos Iimltrofes - Efectivos • ••
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AGE~TES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
A~ORES

- Dr. Vktor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - J040 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

S. TOME - Joio Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLl>MBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle
18, N D 7'37 - Apartado A~reo n.o 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, IS tb
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, CaIif6rnia.

Desde 0 dla 2 do corrente mes, acha-se
empossada a Comissao Executiva da 3.& Exposi!jao Fllatelica Luso-Brasileira «L U BRA P E X - 7 0 D, e, assim, desde a referida data,
existe, oficialmente, 0 6rgao que mantera
continuidade ao congra!jamento aqui Inlciado
em 1966 - tao condignamente repetldo em
1968, no Funchal - e que tem por alto objectivo a reuniao fraterna dos filatelistas portugueses e brasileiros, para maior jubllo de todos n6s.
Iniciadas, aqui ear, com um invejavel nrvel
Mcnico, estamos certos de que assim continuaremos, para maior sucesso desse certame,

com 0 aprimoramento de colec!joes ja expostas, e 0 agrupamento de novos e importantes
conjuntos filatl!licos. Tratando-se de duas Filatelias que de ha muito ja se impuseram no
conceito mundial, pelo seu incontestavel valor tecnico e pelo alto prestiglo dos SI!US representantes, sera sempre uma festa para os
olhos e um prazer para os cora!joes quando
os respectivos partlcipantes se encontram nos
quadros expostos, atraves as folhas de seus
albuns e no conjunto de seus selos, numa
competi!jao fraternal, e I e v a d a mais pelo
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Imenso prazer da colabora!;ao do que, propriamente pelo desejo da premia!;ao.
Ajustadas as medidas necessarias e afastados os naturais trope!;os, estamos convictos
de que, apos cada realiza!;ao, as coisas ficarao mais claras e poderemos chegar, brevemente, a uma coordena!;ao tamanha, dependente apenas, e, praticamente, da escolha do
local das seguintes uLubrapexD, e marcando,
desse modo, 0 ponto de reuniao das Filatelias
luso-brasileiras, para se obter, num desejado
e cad a vez maior estreitamente, 0 entreteni-

mento ansi ado para os lazeres, objectivo prjmeiro da grande ideia dessas competi!;oes.
Divagamos urn pouco, sem duvida, mas
chegamos ao nosso desiderato atraves estas
linhas, qual seja concitar nossos querjdos jrmaGs e amigos portugueses a urn comparecimento maci!;o, nao so com seus albuns de
selos, mas tam bern pessoalmente, para que
- juntos e por alguns dias - possamos contribuir, sempre, para a consolida!iiio dos la!;os
de amizade que, felizmente, - e por isto ao
born Deus agradecemos - une as nossas duas
grandes patrias.

··-FiLillL~~NiOiiAcHu-ll
otroves des sues ofertes quinzeneis, oferece-Ihe:

-+

-+

--. Selos clissicos de valor com a
sua reprodut;iio fotogrAfica.
-+ S~ries modernas de todos os
pal.es
-+ Novidades.
Um suplemento
com as I1ltimas emissi5es mundiais, todas fotografadas e com
a indica .. iio do seu caso, do tema
a que pertencem.
PAgina selecta. Grandes pe ..as
clisaicas e modernas fotografadas, geralmente na lua cor original.
-+ Sec .. iio temAtica. Grande oferta
de seriel dOl temas mais coleccionados, e sugestoes de novas
coiecc;Oes pela imagem.
Artigol tilatellcos. Um grande sortido de Albuns, classificadorei e toda a clalle de material m.tellco.
Servi ..o de assinatura de no Val emissi5es de qualquer pall e
tema.

Tudo 1.&0 e moU. mal. eneo.&rar. na. no •• a. orer&a. qne, eon&ra pedldo, reme&emo. ara&al&amen&e.

ESCREVA-NOS HOlE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO

o

pagamento das

SUal

compras pride efectuA-Io em moeda do leu pr6prio pall

FILATELIA EUGENIO LLACH. S. L.
Fundada em 1915
A venida GeoneraUllimo, 489
BARCELONA-ESPANHA
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"Selos fixos» de Impasto Postal

r:::-

P.lo

~

I COR. A. GUI:DES MAGA~~I
Logo na sua primeira edi!;ao (1918) 0
catalogo Simoes Ferreira estabeleceu um agrupamento separado para certa classe de selos
que serviam para a cobran~a de impostos e
que eram obrigatoriamente afixados na correspond~ncia, alem do custo do porte, durante
determinados dias do ano. E esses selos v~m
sendo justamente denominados de «Imposto
Postal» desde 1925, ana em que foi publicada
a 5. a edi~ao do catalogo, para 1926.
Porque a cobran~a do imposto, atraves do
Correio, causava serias arrelias aos utentes
e perturbava grandemente 0 servi~o dos CTT,
a Administra~ao p6de fazer cessar 0 uso (que
chegou a ser abuso) de tais selos e que, na
Metr6pole, tiveram 0 seu emprego entre 1911
e 1928.
Pois; tambem antes da adopr;;ao do selo
postal adesivo houve um perfodo, alias curto,
em que 0 Correio se viu compelido a cobranr;;a dum imposto, cuja receita era entregue
ao Estado. E ja nesse tempo tal procedimento
era antipatico, para 0 publico como para 0
Correio, tendo cessado simultllneamente com
o advento do selo de franquia adesivo. E era
tao forte 0 desejo de que nao mais se voltasse a adoptar semelhante sistema que nos
acordos, posteriormente firmados, com Administrar;;5es Posta is estrangeiras, se estabelecia
que nao se poderia cobrar mais qualquer
importllncia alem dos portes fixados.
D imposto era destinado ao resgate do papel-moeda emitido pelo Banco de Lisboa; e
o publico tinha conhecimento das importfmcias a pagar, atraves dos «selos fix~s» que
os empregados do Correio manual mente imprimiam nas correspond€mcias.
Segundo alguns autores, a primeira emissao de papel-moeda teve lugar, em Portugal,
em 1687 ao dar-se curso forr;;ado aos recibos
representativos da entrega da moeda metalica
cerceada que entao corria e que foi recolhida.
Posteriormente, 0 Estado ou os bancos
emissores, legalmente autorizados, por diversas vezes emitiram notas e 0 papel-moeda
jamais deixou de circular, nao obstante as
frequentes promessas do seu resgate, feitas
atraves de inumeros Decretos. Quando eclodiu a Revolur;;ao Liberal de 1820, calcula-se

-

que era de nove mil contos 0 montante de
notas emitidas pelo Estado e que circulavam
com um agio que oscilava entre 20 e 25 %.
o Banco de Lisboa (primeiro estabelecimento bancario portugu~s) foi institufdo em
1821, pelo perfodo de 20 anos e com 0 capital de 5 000 contos, com 0 prop6sito fundamental de acabar com a usura e de amortizar 0 papel-moeda em curso, tendo conseguido, de infcio, fazer baixar 0 agio para
11 %. Por Ihe ser concedido 0 privilegio da
emissao de notas com curso legal, 0 Banco
foi, de comer;;o, obrigado a emprestar ao Governo dois mil contos em notas pr6prias, destinados a amortizar;;ao do papel-moeda entao
existente.
Mas a crise de 1827, e as Lutas Liberais
que se seguiram, vinham agravando a situa~ao, a ponto de que 0 agio das notas foi subindo ate atingir 75 %. Chegado 0 termo das
Lutas Liberais em 1834, 0 Regime Liberal
triunfante logo em Agosto decretou 'a abolir;;ao do papel-moeda e todos os pagamentos
passavam a ser feitos em moeda metalica.
Mas, em breve surgiram as notas e cada vez
em maior numero.
Por outr~ lado, em 1844 e fundada a Companhia Confianr;;a Nacional, por prazo indeterminado e com 0 capital de 3800 contos.
Na intenr;;ao de efectivar um emprestimo de
4 000 contos ao Governo, a Companhia Confianr;;a Nacional emitiu notas-promiss6rias, vencendo 0 juro.
Quer dizer, 0 Banco de Lisboa e a Companhia Confianr;;a Nacional eram estabelecimentos bancarios quase que exclusivamente
destinados a recolher as economias particulares para as emprestar ao Estado.
Em meados de 1846 0 Estado devia cerca
de 13 000 contos aos accionistas das duas
instituir;;5es de credito citadas e surge nova
e grave crise.
D Banco de Lisboa suspendeu a conversao
das suas notas e a Confianr;;a, igualmente,
suspendeu 0 pagamento das suas promiss6rias;
e, em 19 de Novembro do mesmo ano, e
fund ado 0 Banco de Portugal, pela fusao daquelas duas instituir;;5es de credito. 0 Banco

-
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-

_

.....

de Portugal, a troco dum lato privilegio fiduciario de unico emissor, recebeu 0 encargo de amortizar 5 000 contos de notas do
Banco de Lisboa, ao mesmo tempo que procurou atenuar os nefastos efeitos da crise
produzida em meados de 1846, assegurou 0
pagamento de varios creditos sobre 0 Estado,
melhorou 0 credito e restabeleceu a confianc;a.
As restantes notas do Banco de Lisboa
iriam ser resgatadas quer nos pagamentos
correntes ao Estado quer pela Junta de Credito Publico, mediante variadas receitas criadas por diversos diplomas legislativos.
E para 0 caso dos nossos «selos fixos» interessa apontar a Lei de 13 de Julho de 48
nos seus artigos seguintes:
Art. 1.° Os pagamentos ao Estado, e por
c:onta do Estado, que se efectuarem da public:a~ao desta Lei em dlante, no .. Diario do Governo», serao satisfeitos tras quartas partes
em moeda metalica, e a quarta parte restante
em notas do Banco de Lisboa, pelo seu valor
nominal, ate total extin~ao das mesmas notas.
Art. 3.° Aos direitos que se cobram nas
Alfindegas, bem como as contribui~OeS e

rendas publicas no Continente do Relno, em
cujo pagamento e admitida a quarta parte em
notas, sera extraordinariamente adlcionado,
durante 0 ano econ6mico de 1848-49, um Imposto de 10 % aplicado para a amortiza~ao
das notas do Banco de Lisboa. As Cortes regularao na segulnte sessao legislativa a propOrljaO em que devera continuar 0 imposto
adicional.
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§ unlco. Esta disposi~ao e igualmente apI!dvel aos pagamentos que se efectuarem em
moeda metallca nos ..ermos do art. 4.°.

Mas, temos de aceitar que a totalidade
das receitas arrecadadas nao conseguiram
alcanc;ar plenamente 0 fim para que foram
criadas, pois que em 1850 foi instituldo 0

o cumprimento desta legislaC;ao originou
um agravamento, quase geral, das contribui-

§ unico. Este Imposto adicional sera pago
em notas do Banco de Lisboa, pelo seu valor
nominal, as quais serao trancadas e golpeadaa
no acto de pagamento.

Art. 4.° Quando os pagamentos forem de
quantia tal que na sua quarta-parte nao admltam notas do Banco de Lisboa, serao feltol
ou em moeda metalica ou pelo modo estabelecido no art. 1.°, cedendo neste caso em beneflcio da Fazenda Publica 0 exceslo que
houver no valor nominal de parte em notas.
Art. 5.° 0 imposto adicional estabelecido
no art. 3.° nao se cobrara quando os pagamentos se efectuarem na sua totalidade em
moeda metalica, por nao haver nas respectivas localidades notas do Banco de Lisboa.

P 1
c;oes e impostos.

Contudo, de momento as
ficaram isentas do imposto
adicional de 10 %, ja que os seus portes
eram totalmente pagos em moeda metalica,
por nao admitirem a quarta parte em notas.

correspond~ncias

Para

a

imposto de 5 % que incidiu sobre as rendu
e contribuic;oes que ate entao beneficiavam
da isenC;ao do imposto de 10 %.
(Continua no pr6xlmo numero).
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5

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILA'l'£LICO DE PORTUGAL

4

II

§ unlco. Esta disposi~ao e igualmente apI!dvel aos pagamentos que se efectuarem em
moeda metallca nos ..ermos do art. 4.°.

Mas, temos de aceitar que a totalidade
das receitas arrecadadas nao conseguiram
alcanc;ar plenamente 0 fim para que foram
criadas, pois que em 1850 foi instituldo 0

o cumprimento desta legislaC;ao originou
um agravamento, quase geral, das contribui-

§ unico. Este Imposto adicional sera pago
em notas do Banco de Lisboa, pelo seu valor
nominal, as quais serao trancadas e golpeadaa
no acto de pagamento.

Art. 4.° Quando os pagamentos forem de
quantia tal que na sua quarta-parte nao admltam notas do Banco de Lisboa, serao feltol
ou em moeda metalica ou pelo modo estabelecido no art. 1.°, cedendo neste caso em beneflcio da Fazenda Publica 0 exceslo que
houver no valor nominal de parte em notas.
Art. 5.° 0 imposto adicional estabelecido
no art. 3.° nao se cobrara quando os pagamentos se efectuarem na sua totalidade em
moeda metalica, por nao haver nas respectivas localidades notas do Banco de Lisboa.

P 1
c;oes e impostos.

Contudo, de momento as
ficaram isentas do imposto
adicional de 10 %, ja que os seus portes
eram totalmente pagos em moeda metalica,
por nao admitirem a quarta parte em notas.

correspond~ncias

Para

a

imposto de 5 % que incidiu sobre as rendu
e contribuic;oes que ate entao beneficiavam
da isenC;ao do imposto de 10 %.
(Continua no pr6xlmo numero).

,
EUREKA
•

moderna
Calalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos a vulso, Series completas de Portugal, llltramar e Estrangeiro. Listas de prec;os gratis

~

ItILDUUUcI

CASA fUNDADA EM 1911

ELADIO DE SANTOS
Rua Bernardo Lima, 27 -

Telefone 497 25

LISBOA-1

\r·
o M£.LHOR I

AQUK~'
~ipD lit1
~

oFLUXDMETRO QUE CONQUISTOU 0MERCADO MUNOIAL
Agora ... fabrlcado em Portugal sob Ifcen~a alema pelA

Coso Hipcllito,L~Q

Torres Vedros

Coso
de
Banho

6

BOLE~

2

DO CLUBE

F~~LICO

BOLE~

DE PORTUGAL

CRONICAS

DO

~ia(:.io ~~ ~i~toa
A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

II Exposi~ao FUatelic! da Tematica de Eseritores '

e Jornalistas
Inaugurou-se ontem a noite em Lisboa, como
tfnhamos anunciado, a expmiicao em epigrafe,
no saHio nobre da Casa da Imprensa (Rua da
Horta Seca, 20-2.°), onde se encontr!ll"a patente ·ao publico, de tarde e a noite, ate ao
pr6ximo dia 25.
Exposicao de tamanho medio, embora apenas com trt!s eJqlositores, dos quais se destaca urn deles, 0 primeiro, Eurico Carlos Esteves Laje Cardoso, digno de comparecer em
qualquer exposiCao, mesmo internacional. Mas
sem desmerecer dos outros dois, que apenas
necessitam de se complet!ll" e aperfeicoar, dos
flrt!s resultando urn conjunto de qualidade, digoo de ser visitado e apreciado.
o catalogo respectivo abre com urn pequeno
artigo da nossa autoria. E 0 jUri, constituido
pelos Srs. Cap. F. Lemos da Silveira, Presidente da Federacao Portuguesa de Filatelia,
signatano, Presidente do Clube Filatt~lico de
Portugal, e Dr. Anibal Alcada de Paiva, tendo
como observador Jose Manuel Castanheira da
Silveira, classificou aqueles trt!s expositores do
modo seguinte:
Medalha de prata dourada: Eurico Carlos
Esteves Laje Cardoso. Sem que tal signifique
mais do que a nossa opiniao pessoal, trata-se
de urna participacao muito desenvolvida, com
selos, sobrescritos, provas de luxo, algumas
muito raras. Boa apresentacao e excelente
legendacao.
Medalhas de bronze: Rolando Alvaro Mendonca e Abllio Joaquim Silva e Sousa, esta
llgeiramente melhor do que a anterior, mas
ambas com plano temlltico incompleto, ou,
melhor dizendo, parecendo montadas proposi-

tadamente e a pressa. Em ambas estas, poucas pecas filatelicas. Apenas selos, em coleecoes tematicas, e muito pouco. E embora n6s
apreciemos muito as quadras, e claro que as
modernas s6 servem p!ll"a encher... Por outro
lado, a de Abllio Joaquim Silva e Sousa, nao
obstante urn pouco melhor do que a de Rolando Alvaro Mendonca, esta prejudicada
pela apresentacao por ordemcrono16gica dos
escritores e jornalistas, e tambem pelas Iegendas com demas-iados dados biogrMicos.
Claro que eles demonstram estudo e trabalho,
- mas nao sao Filatelia. Em todo 0 caso,
duas honrosas medalhas de bronze, para tematicos que tt!m boas bases, eagora ficam
obrigados a subir urn ou dois degraus, evidentemente dentro das suas possibilidades.
Terminamos recomendando a ,todos os temllticos urna visita demorada a esta exposiciio,
onde ontem a noiOO funcionou urn posto de
Correio com carimbo comemorativo. SobresC1'itos com ele podem ser adquiridos na secretaria do Clube Filatelico de Portugal, entidade
organizadora.
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Tres madllhls Filatellcas unieas em Portugal
.1
Aqui ha anos, manifestamente apenas por
intervencao amiga do maior coleccionador portugues da especialidade, double de ilustre dirigente filatelico nacional e internacional, a
F. I. S. A., Federacao Internacional das Sociedades Aerofilatelicas, outorgou-nos e enviounos, em mao daquele, a sua medalha de prata
ao merito.
Embora nitidamente obtida por generosidade
daquela grande e prestigiosa Federacao, e
condecoracao das que mais nos honram, por
ser extremamente rara, e exemplar Unico no
nosso Pais.

2
Mais tarde, a notavel revista tkcnica espanhola Valencia Filatelica, no seu genero te.cnico, de estudo dos selos e dos carimbos,
indubitavelmente uma das melhores do mundo,
dirigida pelo ilustre filatelista D. Jose M.a
<rllmis Segui, outorgou-nos a medalha Jose
<rllmis Herrero, «AI Merito Filatelico:., com

a:.........................
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Selos de Portugal e Ultra mar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 dia. Todo 0
material filat6lico
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LISBOA

(PORTUGAL)

que todos os anos sao premiados filatelistas
e escritores filatelicos espanh6is, altamente
seleccionados, e apenas urn estrangeiro, este
ana 0 venezuelano D. Adrian Hernandez Baiio,
par urn seu livro sobre prefilatelia.
Tambem esta medalha, altamente honrosa,
e exemplar unico em Portugal.

3
Pois tambem agora urn prestigioso e, principalmente, activissimo clube italiano, 0 «Lucania Filatelica Club:., de Potenza, acaba de
nos premi!ll" com cil diploma e la medaglia
argentata per il seguinte motivo: per avez
avolto in favore della Filatelia opera di divulgazione:..
Esta medalha reflecte-se no Clube Filatelico
de Portugal e nesta seccao do Diario de Lisqoa, referidos no oficio gentilissimo que, com
data de 18 de Fevereiro, e assinado pelo seu
presidente, 0 distinto Comendador Antonio
Santarsiero, a acompanha. E a qual e, igualmente, exemplar Unico no nosso Pais.

. r L-----0('
c...............................

I I ('
I CJ t
I

II
I
I

I

l

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

~:AJflT~G§'rR~~:

GEIROS CLASSlcoS,
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para
Con suIte a casa

H. SANTOS VIEGAS
R.1.-deDezembro45-3.0 LlSBOA
Telefone 35852

_.......

PREZADOS CONSOCIOS E LEITORES:
Quando piser,m comjrar ou fJender selos, contactem ,xclusifJamente com os

Com.reiante. d•• elo. 'I •• aftuneiam n.da .ua r ••id.
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mesmo aconselhamos quanta a todos os nossos outros anunciantes: Os melhores de cad a
especialidade .
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leO

Li com bastante interesse a comunicacao
sobre cum novo bloeo postal de Macau~, na
pagina 23 do mimero de Janeiro de 1970 desta
Revista. Tenho que dizer, com a maior sinceridade, que em face das informac6es publicadas naquela comunicacao, e das earacterfsticas da reproducao' fotogrMica, facilmente
devemos chegar a conclusao contrllria a do
articulista, que este bloeo nao deve ser eataIogado como bloco postal. Por ter pedido informacoes adicionais de Macau, nao se deve
excluir a possibilidade de que, em face do
resultado dessas diligencias, seja necessario
modificar esta minha opiniao.
E certo que a entidade responsavel dos
CTT do Continente, no caso que alguem soli- .
citasse informacoes sobre as vinhetas postais
das Obras sociais dos CTT, que figuram no
fim da lista dos selos postais a venda, oficialmente publieada e distribuida, teria dado sem faltar a verdade - a mesma informacao,
talvez nos mesmissimos termos «que mediante
autorizacao superior, e sob fiscalizacao destes
servicos, foram ... aqui confeccionados ... e que
estes est8.o sendo vendidos por intermemo dos
CTT, Ii... ). Informacao correcta, mas ... talvez incompleta.
Deste pequeno exemplo, ve-se que 0 criterio
para urna vinheta ser catalogada como selo
nao depende s6 da autorizacao superior, do
facto de ser vendido pelos CTT e de ter urn
preco marcado na impressao. Mas depende,
sim, em primeiro lugar. da finalidade do seu
uso, portanto, se este selo pode ser utilizado
ou nao para 0 pagamento de taxas postais.

I=R~D~RICO VILANI

I

Nao encontro na repl'oducao do bloco a
palavra «correio) (ou outra indicacao do servico postal a que 0 seu uso se destina). nem
a indicacao do pais emissor. nem 0 valor facial (portanto, nao 0 da venda, mas sim cia
importancia pela qual os eorreios 0 aceitam
como prova de pagamento de taxas postais).
E duvidoso que a colocacao sobre urna carta
deste bloeo seja aceite internacionalmente pelos membros da UPU como pagamento de taxas postais.
Suponho que, se 0 texto da autorizacao fosse
mais explicito a favor da tese de estes blocos
pudessem ser catalogados. a correspondencia
do director dos CTTU de Macau tambem teria
transmitido elementos mais concretos.
A minha conclusao e, por.tanto, que os elementos ate agora conhecidos nao justificam
a catalogacao deste bloeo, que, a titulo de
curiosidade pessoal pode ser coleccionado,
como qualquer ~Utro documento relacionado
com os correios, e que para pronunciar-se definitivamente sobre 0 assunto, sera necessario
estudar 0 texto de tal autorizacao superior.
N. da R.: - Porque este artigo nos foi enviado pelo nosso querido amigo Frederico
Vilani, em forma de carta, aqui gostosamente
a publicamos, continuando aberto 0 debate
para quem mais queira pronunciar-se sobre
o assunto, de indubitdvel interesse. Vilani e
um estudioso destes aspectos filatelicos, e os
seus argumentos parecem-nos sensatos.

A Fedaraoao Portuguasa de FUatelia Ixorta:

I

Todo 0 filalelista federado deve consultar, na agremiat;:tlo a q-::-J
pertence, 0 Relatorlo da GerGnela - Exarereio de 27-12 68 I 29-4-70 para.~:
inteirar completamente da marcha dos assuntos e das actividades
federais.
Os actuais dirigentes preocupam-se com a efectiva participa~tlo
dos filatelistas, devidamente esclarecidos, na vida da SUA Federa~tlo.
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I

Todo 0 filalelista federado deve consultar, na agremiat;:tlo a q-::-J
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e da Federa~iio Romena de Filatelia, ali presidiu ao Juri da recente Exposi~iio Franco-Romena de Maximafilia.
Chefe de fila dos maximafilistas portugueses
e uma autoridade mundial na especialidade,
o Eng.o A. Furtado ve assim justamente consagrados os seus grandes meritos e, ao marcar posi~iio do maior relevo em acantecimentos de larga projec~iio internacianal como este,
contribui positivamente para 0 desejado prestigio da Filatelia Porluguesa no estrangeiro,
Num proximo numero voltaremos ao assunto.

fragmento existente de uma folha de selos conhecida com 0 nome de «Mucuno Azul> (classificado com 0 n.O 11 do Cat81ogo Zumstein
Europa 1970) , da serle dos primeiros selos
austriacos para jornais de 1851, foi roubado
por arrombamento do Museu Postal de Praga.
Esta Administra~ao pede-me para informar
disso as Administra~6es dos Paises membros
da Uniao e convida-Ias a prestar-lhe assistencia com vista de recuperar esta pe~a. No
caso de ser encontrada, devera ser enviada
ao Museu Postal de Praga.~

Roubo de selos no Museu
Postal de Praga

·r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .

Do Sr. Eng.o Manuel

A. J. de Vasconcelos
Carvalho

Ao sair da sua residancia, em 24 de Abril ultimo, e quando se preparava para, a sua porta,
apanhar um taxi, escorregou e foi vrtima de
queda 0 Director do nosso Boletim, Sr. Dr. A.
J. de Vasconcelos Carvalho, distinto advogado
e tambem i1ustre Presidente da Direc!;ao do
Clube Filahillico de Portugal e da Assembleia
Geral da Casa do Concelho de Arganil.
Transportado, imediatamente, a um estabelecimento hospitalar da Capital, ali se verificou que havia grave fractura da perna direita, pelo femur, que obrigou a urgente e
delicada interven!;ao cirurgica, realizada sob
a chefia do distinto ortopedista Sr. Dr. Alves
Cardoso.
Apc,s cerca de um mas de internamento
na Cllnica de S. Bento, 0 Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho regressou ja ao ambiente
acolhedor do seu lar, onde, felizmente a reagir bem, continua a convalescen!;a, dentro da
imobilidade em que, na circunstancia, e for!;ado ainda a permanecer por algum tempo.
Enquanto se manteve naquela Cllnica e,
agora, na sua resid€mcia da Rua de Mo!;ambique, 1-3.0 -Dt.0, em Lisboa, podem contar-se
por varias centenas as pessoas, das mais diversas profissoes e condi!;oes sociais, que tam
procurado inteirar-se do estado de saude do
nosso Director.
Desejamos-Ihe, muito sinceramente, um rapido restabeleclmento.

Director dos
Correios de Telecorecebemos a informa~ao n.O 67 do Bureau Internacional da
U.P.U.:

Presen~a honrosa no Haiti
o

nosso Boletim, sem duvida a publicac;ao
portuguesa mais «viajada D , esteve
patente na Classe de Literatura Aerofilatelica
(Classe D) da Primeira Exposic;ao Aerofilatelica National do Haiti, certame nao competitivo, por convites, que teve lugar, de 4 a
6 de Abril, nas instalac;5es do Instituto Frances, em Port-au-Prince.
Mais uma vez a nossa rubrica espetializada,
.pagina de AerofilateliaD, dado 0 grande prestfgio e acolhimento internacionais do seu autor, 0 nosso prezado cons6cio e amigo Capitao F. Lemos da Silveira, deu oportunidade
a esta Revista de participar numa Exposic;ao
importante e, alem-fronteiras, publicitar a Filatelia Portuguesa em moldes que parecem
dignos de se registar e sublinhar.
Organizou esta EXPO-AERO 70, comemorativa do 40.° aniversario da emissao do primeiro selo de Correio Aereo do Haiti, a
nossa congenere «Societe Aerophilatelique
d'Haiti», que teve a amabilidade de nos enviar um bela DIPLOMA DE HONRA, certificado recordativo da nossa util intervenc;ao
que vai enriquecer a ja longa galeria, de diplomas do Clube Filatelico de Portugal.

filah~lica

o

Eng. A. Furtado em
Bucarest

Regressou de Bucareste 0 nosso distinto
amigo Eng.o A. Furtado que, a convite
da Associa~iio dos Maximafilistas Franceses

Gra~a,

Servi~os Industriais, dos
munica~6es de Portugal,
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"'I'UBUBUE FRANCAIS!

AEROGRAMME
M _ _ __

AEROflLATfLIA
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~

PAR AVION
UM AEROGRAMA (DESVENTURADO:l

FRANCA ~ CONCORDE
Palo
CAP. J:. LI:MOS DA SILVEIRA
Nao vou deter-me, por demais conhecido,
no selo de 1 F. CONCORDE. Este selo e dos
que ficaram na mem6ria dos filatelistas, nao
s6 por comemorar um acontecimento de repercussao mundial, que englobou um clima
de emo~ao e expectativa, mas tambem, e
muito principalmente, pelo facto a todos os
mulos notavel de ter sido posta em circula~ao em 2 de Mar~o de 1969 em Toulouse
- portanto exactamente na data e no local
do hist6rico primeiro voo do prot6tipo 001
do supers6nico CONCORDE (iniciativa franco-britanica: Sud Aviation e British Aircraft
Corporati non) .
Apesar da incerteza que envolve sempre 0
«voo de ensaio. dum projecto ambicioso e
complexo como este, a cuidadosa Administra~ao Postal francesa havia preparado a emis-

sao de forma a que, se 0 contingente test
do grande passaro resultasse, ela fosse lan~ada no dia (um domingo ... ) e no lugar
EXACTOS. Assim aconteceu, e os CTT franceses tornaram-se merecedores e foram alvo
de entusiasticas refer€mcias pela prontidao
INULTRAPASSAVEL demonstrada.
Mas, vamos ao aerograma.
Depois de um longo perfodo de dezenas
de a:1OS sem inteiros aeropostais, foi emitido
em Fran~a - a 23 de Junho de 1969 - um
aerograma com selo de 1 F. CONCORDE impresso. Mostra-se na Fig. 1 um exemplar
novo.
No aerograma 0 selo foi impresso em tipografia, enquanto 0 adesivo foi gravado em
talh~-doce . Basta este factor processos de
impressao diversos - para se inferir que se

-"'"

-
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trata de duas pec;as diferentes, mas que VaG
avec, isto e, que devem figurar lado a lade
nas colecc;oes bem formadas.
Este ana 0 aerograma aparece sempre «maculado» pela adiC;ao de um adesivo de 15 cAntimos. 0 que pode causar estranheza aos
menos avisados. Na Fig. 2 apresenta-se um
exemplar recentemente circulado.
Ap6s a desvalorizaC;ao do franco francAs de
8 de Agosto de 1969, foi promulgada, em
12 de Janeiro p. p., a indispensavel reforma
das tarifas postais para 0 exterior.
Entre outras modificac;5es, 0 prec;o do aerograma CONCORDE subiu de 1 F. para 1,15 F.
Assim, os Correios passaram a vender a inteiro acompanhado obrigatoriamente dum selo
de 0,15.

15

Regime transit6rio? Certamente que sim.
Duas soluc;5es se apresentam para um caso
desta natureza: uma sobretaxa «1,15 F.B se as stocks forem grandes - ou a emissao
de novo aerograma com este valor facialse as existAncias do anterior forem pequenas.

VIA LISSABON - MOSAMBIK
PORTO AMELIA - PALMA

Segundo informac;5es dos meus colegas
aerofilatelistas franceses, parece ser a ultima
hip6tese a que vai ser adoptada: lanc;amento
de um novo aerograma de 1,15 F., e posslvelmente com motivo diferente.

Urn carirnbo singular ainda nao identificado

Donde se conclui que a pec;a hoje referida,
devido ao .infortunio» que Ihe aconteceudesvalorizaC;ao da moeda e consequente reforma de tarifas - esta condenada a desaparecer brevemente. Aqui fica 0 aviso.

AGUA OUENTE PARA 0BANHO

IEMBAIXADOR GEORGES
Pelo
ARGYROPOULOS I

Seria muito interessante conseguir esclarecer 0 caso do carimbo rectanglliar, de cor
violeta, medindo 8,2 x 2,2 em, quese encontra sobre documentos postais que, como deixa
supor 0 texto dos mesmos, foram enviados
para o antigo protector ado da Africa Oriental
Alerna, por intermewo da Africa Oriental Portuguesa, durante a primeira Guerra Mundial.
Este carimbo rectangular foi encontrado, ate
agora, entre muitos docwnentos enviados por
intermedio da Africa Oriental Portuguesa, s6
sabre dois exemplares que, alem do referido

carlrnbo, aqui ficam tambem reproduzidos a
fim de facilitar as respectivas pesquisas:
I - Postal da Africa Oriental Alema para
a Africa Ocidental Alema e
II - Postal da Sui!;a para a Africa Oriental
Alerna.
Pelos exemplares I e II torna-se evidente
que 0 correio de e para a Africa Oriental
Alema foram carimbados com 0 mesmo calimbo rectangular, sendo de notar porem que
ambos os postais nao chegaram ao seu des-

pofttarte

SEMPRE
QUENTE

Wdtpollvcrcin

.,

,..,..
,

BIIICI

UMA CHAMA VIVA ONDE QUER QUE VIVA

.

1- Darenalam [9.9.14 - Compo do Nlassa - BO (POR) 16.10.14 - Louren~o Marque.
(POR) 18.6.15 e de novo devolvldo para a Africa Uriental Alemi
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tino. Torna-se assim necessario saber, como
era efectuado 0 correio apesar dos acontecimentos de guerra que tinha lugar na altura.
1- Este postal era

endere~ado

para Swakopmund. (Africa Ocidental Alema) e foi expedido pela Africa Oriental Pol1l;uguesa, Companhia de Niassa BO 16.10.14, porem nao
chegou ao seu destino pOl' 0 vapor nao ter
atracado em Swakopmund. 0 mesmo levou 0
postal para Portugal, onde foi expedido atraves de urn navio destinado it Africa Oriental
Portuguesa, donde foi enviado cpelas vias normais» para a Africa Oriental Alema. Ali, recebeu 0 postal 0 carimbo rectangular cZuriick/
IKeine Verbindung» (Devolvido/sem destino).
Poder-se-a argumentar que 0 carimbo «via
Lissabon»... foi aposto na Africa Oriental Portuguesa, mas a essa suposi~ao se opOe 0
n postal.

n - Este postal, escrito na missao de Bethel
na Alemanha, foi enviado ou levado para a
Sui~a, ,tendo ai sido franqueado, e da Sui~
neutral enviado para Portugal neutro, 0 que
e confirmado pelo carimbo de chegada a Lisboa 20-9-15. Entretanto, este ipOStal, tern a
muita rar·a etiqueta manuserita em alemiio,

ate com wn erro or:togrMico. Esta etiqueta
deve ter sido colada na Alemanha e noutro
lugar recebeu 0 carimbo cZuriicb (devolver).
Debaixo dessa etiqueta encontra-se 0 tal carimbo rectangular «via Lissabon»... tendo sido
portanto aposto antes da coloca~ao da etiqueta e do carimbo (devolver). Este postal
com certeza que nao esteve na Africa Oriental
Alemii, pelo que e de supor que 0 tal carimbo
rectangular foi colocado em Portugal, ja que
nao parece 16gico que se tivesse colocado na
Alemanha urn carimbo por tal modo evidente
par,a 0 controle (censura) das for~as inimigas,
ate porque nao se iria deliberadamente eriar
dificuldades a Portugal neutro. Por isso e
provavel que 0 carimbo rectangular em discussao tivesse sido utilizado em Portugal antes deste pais entrar em guerra, 0 que sucedeu em 9-3-1916.
o autor deste artigo ficaria muito grato a
todo 0 filatelista ou marc6filo e especialmente
ao Museu Portugues do CTT, por qualquer
comunica~ao essencial que the fosse endere~ada it sua residencia, Hotel Bragan~a, Rua
do Alecrim, 12 - Lisboa-2, e possa servir de
esclareoimento it origem e utiliza~ao do dito
carimbo.

I ftnstalt Sethel

_&1bel 8lelefeld.

An

Herrn M1.ssionar

J 0 HAN N
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MOCAMBIQUE
1. 0

SOBRESlRITOS DE

DIA - (F. D. C.) - COM SERlE

Oftrta especial n.D J/I970 - (vdlida ate IS/9/I970)
1952
1952
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1956
1956
1957
1958
1958
1960
1961
1961
1962
1962
1962
1962
1963
1963
1963
1964
1964
1964
1964
1965
1966
1967
1967
1967
1967
1967
1969
1969

-

Congresso Nacional de Medicina Tropical. . .
Congresso Internacional de Turismo. . . . .
Emissao Borboletas - com taxa baixa. . . .
1." Exposic;ao Filateliea de L. Marques. . . .
ultimo Dia
Centeni3rio do Selo Postal Portugues. . .
Emissao Mapas - Com taxa baixa . . .
1." Exposic;ao Filateliea de Manica e Sofala
Mouzinho de Albuquerque. . . . . .
Viagem Presideneial . . . . . . . .
50.° Aniversario da Cidade da Beira. . . . .
6.° 0 Congressos Internacionais Medicina Tropical.
Exposic;ao Internaclor;al de Bruxelas. . . . .
X Aniversario da Comissao Cooperac;ao Teeniea
na Africa ao Sui do Sahara. . . . . . . .
- Bras5es - SERlE EM 17 SOBRESCRITOS. . . .
- Bras5es - 17 SOBRESCRITOS COM TAXA BAIXA
- DESPORTOS - Com taxa baixa . . . .
- Campanha Mundial Contra 0 Paludismo .
- 25.° Aniversario da DETA . . . . . .
- 75.° Aniversario da Cidade de L. Marques.
- 2.° Cent.° da Vila de Moc;ambique. . . .
- X Aniversario da T. A. P.. . . . . . .
- Emissao BARCOS - Com taxa baixa. . .
- Emissao Galeotas. . . . . . . . . .
-»
» - Com taxa baixa
. . .
- 1.° Centenario do Banco Nacional Ultramarino
- Viagem Presideneial . . . . . • • . •
- Centenario da U. I. T.. . • . . . . • • •
- 40.° Aniv.o da Revoluc;ao Nacional- Carimbo da
Beira. . . . . • • • • • • • • •
- UNIFORMES MILITARES . . • . • • •
-»
» - Com taxa baixa
- Clube Militar Naval . . • . . . . .
»
»
» - Com taxa de 3$00
- 50.° Aniv.o das Aparic;5es de Fatima. . . . .
- IV Cent.° da Estadia de Cam5es na IIha de Moc;ambique . . . . . . • .
- IV Cent.° da Estadia de Cam5es na IIha de Moc;ambique - Com taxa baixa

1963 1963 -

CORREIO A~REO
Vistas, Refinaria e Barragens
» '

»

»

»

.
-

. . . . . .
Com taxa baixa

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

40$00
40$00
25$00
30$00
30$00
45$00
15$00
30$00
22$50
30$00
17$50
25$00
20$00

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

20$00
-$150$00
17$50
17$50
10$00
12$50
12$50
12$50
15$00
75$00
10$00
20$00
20$00
20$00

a

II
II

30$on
150$00
12$50
30$00
15$00
25$00

II

35$00

II

10$00

II

150$00
10$00

II
II

a
a

a

Pedido8 a: BARATA DAB NEVES
Rua da Trindade, 5-1.o-Dt.D - Apartado
11- Escrito em Bethel- 6'9.1915 Riehen (Su1'Va) 14.9.15 - Lisboa (POR) ~o.9.15
e de novo devolvido para a Alemanha

~690

- Telefone 367133 - LlIIOA-2

I

.
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Fins de Abril, prlncrplos de Milo .••

Dais carimbos auropaul
Em Portugal funcionaram duas mareas eomemorativas que se integram no tema «Europa», um dos mais coleccionados no Velho
-Continente - que reproduzlmos:
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DE PORTUGAL
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Reunioes para trocas todos os sabados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede
Av. Almlrant, Rill, 70-6. D-Dt.D

I
,

II

LIBBOA

---------------:P
........
:1
:
l
I S~RIES
~----------"".,.,.,.--------------

PORTUGAL - UL TRAMAR
E8TRANGEIRO

J

NOVAS -

I

-

28/4/70: Assembleia Geral do Centro
Europeu de Rela~oes Publieas - Hotel
Praia-Mar - CARCAVELOS.

-

4/5/70: X Congres50 da Confedera~iio
Europeia das Associat;oes Nacionais de
Refrigerantes - Pavilhiio d05 Congressos
-ESTORIL.

Martin. Barata
Com a morte de Martins Barata (Jaime
Martins Barata, de seu nome completo), desaparece uma das mais notaveis figuras das
artes ph§sticas dos ultimos cinquenta anos.
Natural de P6voa e Meadas (Castelo de
Vide), contava 71 anos e frequentou, muito
novo, a secc;ao de desenho da Escola Normal
Superior da Universidade de Lisboa, revelando-se desde logo um aluno dos mais distintos. A Roque Gameiro, de que foi um dos
discfpulos, ficou a dever a sua formac;ao de
aguarelista - e ness a modalidade deixou trabalhos retevantes. No Magish~rio, igualmente
Martins Barata assinalou os seus altos meritos,
especialmente como professor de Desenho.
o artista, jll entretanto se destacara como figurinista, em reconstituic;5es hist6ricas, como
as das festas de Lisboa de 1933 e 1935.
As suas exposic;5es na Sociedade Nacional
de Belas Artes cedo Ihe deram notoriedade,
sendo-Ihe concedidas sucessivas medalhas por
trabalhos de aguarela e gravura. Por outr~
lado, a stJa personalidade de cartazista afirmava-se em trabalhos de muita valia.
sao em etevado numero as obras que exec:utou, entre as quais podem destacar-se, na
Exposic;ao do Mundo Portugues, em 1940, as
pinturas dos trfpticos «Tomada de Lisboall e
do «Cerco de Lisboa» . Realizou depois os
trfpticos da escadaria nobre da Assembleia
Nacional €inaugurados pelo Presidente 6scar
Carmona, em 3 de Abril de 1944); os paineis
do lItrio do Conservat6rio Nacional, 0 grande
retllbulo do altar de Nossa Senhora de Fa-

tima na igreja de Santo Eugenio, em Roma;
os do Instituto Portugues de Oncologia, e os
das salas dos palacios da Justic;a de Santarem,
de Vila Real, do Porto, de Aveiro, de Olhao,
de Seia, de Fronteira, de Castelo Branco, de
Vila Pouca de Aguiar e do Funchal. Obras
suas enriquecem os Museus de Arte Contemporanea de Grao Vasco (Viseu), de Arte Moderna de Madrid, do Rio de Janeiro e outros.
Executou 0 original para 0 selo comemorativo da Exposic;ao do Mundo Portugues, 0 que
levou a administrac;ao dos C. T. T. a fazer-Ihe
novas encomendas. Pelos seus meritos foi
nome ado, em 1947, consultor artfstico dos
Correios. Membro da Academia Nacional de
Belas-Artes e da Junta Nacional de EducaC;ao,
ali deixou assinalada, tambem, a sua personalidade. Possufa 0 grande-oficialato da Ordem de Sant'lago da Espanha e era cavaleiro
da Ordem Pontiffcia de S. Silvestre.
Martins Barata era casado com a Senhora
D. Maria Emflia Roque Gameiro Martins Barata, pai das Sr.&a D. Maria Ant6nia Martins
Barata Cabral, casada com 0 Sr. Arquitecto
Joaquim de Aguiar Pereira Cabral, e D. Maria
da Assunc;ao Martins Barata e dos Srs. Arquitecto Jose Pedro Martins Barata, casado com
a Sr.B D. Maria Lufsa Bastos Martins Barata,
casado com a Sr.s D. Maria Manuela Ayala
Martins Barata, irmao do Sr. Dr. Jose Pedro
Martins Barata e tio da Sr.s D. Maria Ines
Martins Barata Azevedo Mendes.
A toda a famma enlufada e em especial a
seu filho Arq. Jose Pedro Martins Barata, renovamos os nossos sentidos pesames.

I,

MANCOLISTAS

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos ou usados
Em pigamento, tambem aceito selos
em quantidade
Pedir tabela de valorizlljBo e condlljoes
de troca

SANCHO OSORIO
Rua do Crucifixo,

I 16- 1. 0

I
-------------"'lr-:~'PAGiMOs8iiNS-PRi eosi
por S~R.ES,
I
"

Teler.De • • •8 ••

Apartado

,:

I3I2 -

LIS BOA -

PO RTIIG." I.

~

I

I'

............. ~

.SOLADOS, MISTURAS, PAeD-TES, AO QUILO

NOSSO NKGOOIO DE RETALHO, tambem desojamos comprsr
quanlldados mals paquona. 0 .olos em sirles, do pr090 medio 0 mais
olovado. Como somos a malor casa fllatelica da America, oslamos cons·
taotomonto a comprar grandos quanlldados de solos de todas as pariol
do Mundo. Actuaimente, estamos parllcularmoalo tnlorossados om
comprar:

PARA 0

1
f

I

-

n, vaior baixo
las ou Incomptelas, novas ou usad ...

medlo. Compte-

-

SELOS EIII SI:RIEIII,

_

8EL08 180LAD08. Varlodados baralas e atracllvss.
PAC.TES. Folios c:uldadosamooto, c:om selol perfollos.
GRANDES QilANTIOADE8 E REIlIT08 DE
• STOI:K8. de todos os genoros.
1II11i1TIIRA (AO QIIILO) sabra 0 papol.

-

0

Qu,;ra mandar-nos a sua Usia de o/ertas, que merec,ra a nossa pronta e cuidadosa atenfao
Ga.{TIS, A PEDIDO, a Do •• a 001'. U.t. de pre\,o. I
O. mel bore. pre\,o. por .elo. do. Ellt_do. IIDldo. e (JaDad.

VENDA AO MAWR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICA NO

£.H. E. HARRIS & C.~ ~
BOSTON, Mass. 02117 U. S. A.

Telegramas

HARRISCO BOSTON

~~----~--~--~---~~--~-------------------------~~--~~--------y

18

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL
BOLETIM DO CLUBE

Fn.A~LICO

Fins de Abril, prlncrplos de Milo .••

Dais carimbos auropaul
Em Portugal funcionaram duas mareas eomemorativas que se integram no tema «Europa», um dos mais coleccionados no Velho
-Continente - que reproduzlmos:

19

DE PORTUGAL

"iEyiQUETA&--D"E-F 0S FciilQ;i
J
J

:

I

Reunioes para trocas todos os sabados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede
Av. Almlrant, Rill, 70-6. D-Dt.D

I
,

II

LIBBOA

---------------:P
........
:1
:
l
I S~RIES
~----------"".,.,.,.--------------

PORTUGAL - UL TRAMAR
E8TRANGEIRO

J

NOVAS -

I

-

28/4/70: Assembleia Geral do Centro
Europeu de Rela~oes Publieas - Hotel
Praia-Mar - CARCAVELOS.

-

4/5/70: X Congres50 da Confedera~iio
Europeia das Associat;oes Nacionais de
Refrigerantes - Pavilhiio d05 Congressos
-ESTORIL.

Martin. Barata
Com a morte de Martins Barata (Jaime
Martins Barata, de seu nome completo), desaparece uma das mais notaveis figuras das
artes ph§sticas dos ultimos cinquenta anos.
Natural de P6voa e Meadas (Castelo de
Vide), contava 71 anos e frequentou, muito
novo, a secc;ao de desenho da Escola Normal
Superior da Universidade de Lisboa, revelando-se desde logo um aluno dos mais distintos. A Roque Gameiro, de que foi um dos
discfpulos, ficou a dever a sua formac;ao de
aguarelista - e ness a modalidade deixou trabalhos retevantes. No Magish~rio, igualmente
Martins Barata assinalou os seus altos meritos,
especialmente como professor de Desenho.
o artista, jll entretanto se destacara como figurinista, em reconstituic;5es hist6ricas, como
as das festas de Lisboa de 1933 e 1935.
As suas exposic;5es na Sociedade Nacional
de Belas Artes cedo Ihe deram notoriedade,
sendo-Ihe concedidas sucessivas medalhas por
trabalhos de aguarela e gravura. Por outr~
lado, a stJa personalidade de cartazista afirmava-se em trabalhos de muita valia.
sao em etevado numero as obras que exec:utou, entre as quais podem destacar-se, na
Exposic;ao do Mundo Portugues, em 1940, as
pinturas dos trfpticos «Tomada de Lisboall e
do «Cerco de Lisboa» . Realizou depois os
trfpticos da escadaria nobre da Assembleia
Nacional €inaugurados pelo Presidente 6scar
Carmona, em 3 de Abril de 1944); os paineis
do lItrio do Conservat6rio Nacional, 0 grande
retllbulo do altar de Nossa Senhora de Fa-

tima na igreja de Santo Eugenio, em Roma;
os do Instituto Portugues de Oncologia, e os
das salas dos palacios da Justic;a de Santarem,
de Vila Real, do Porto, de Aveiro, de Olhao,
de Seia, de Fronteira, de Castelo Branco, de
Vila Pouca de Aguiar e do Funchal. Obras
suas enriquecem os Museus de Arte Contemporanea de Grao Vasco (Viseu), de Arte Moderna de Madrid, do Rio de Janeiro e outros.
Executou 0 original para 0 selo comemorativo da Exposic;ao do Mundo Portugues, 0 que
levou a administrac;ao dos C. T. T. a fazer-Ihe
novas encomendas. Pelos seus meritos foi
nome ado, em 1947, consultor artfstico dos
Correios. Membro da Academia Nacional de
Belas-Artes e da Junta Nacional de EducaC;ao,
ali deixou assinalada, tambem, a sua personalidade. Possufa 0 grande-oficialato da Ordem de Sant'lago da Espanha e era cavaleiro
da Ordem Pontiffcia de S. Silvestre.
Martins Barata era casado com a Senhora
D. Maria Emflia Roque Gameiro Martins Barata, pai das Sr.&a D. Maria Ant6nia Martins
Barata Cabral, casada com 0 Sr. Arquitecto
Joaquim de Aguiar Pereira Cabral, e D. Maria
da Assunc;ao Martins Barata e dos Srs. Arquitecto Jose Pedro Martins Barata, casado com
a Sr.B D. Maria Lufsa Bastos Martins Barata,
casado com a Sr.s D. Maria Manuela Ayala
Martins Barata, irmao do Sr. Dr. Jose Pedro
Martins Barata e tio da Sr.s D. Maria Ines
Martins Barata Azevedo Mendes.
A toda a famma enlufada e em especial a
seu filho Arq. Jose Pedro Martins Barata, renovamos os nossos sentidos pesames.

I,

MANCOLISTAS

REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos ou usados
Em pigamento, tambem aceito selos
em quantidade
Pedir tabela de valorizlljBo e condlljoes
de troca

SANCHO OSORIO
Rua do Crucifixo,

I 16- 1. 0

I
-------------"'lr-:~'PAGiMOs8iiNS-PRi eosi
por S~R.ES,
I
"

Teler.De • • •8 ••

Apartado

,:

I3I2 -

LIS BOA -

PO RTIIG." I.

~

I

I'

............. ~

.SOLADOS, MISTURAS, PAeD-TES, AO QUILO

NOSSO NKGOOIO DE RETALHO, tambem desojamos comprsr
quanlldados mals paquona. 0 .olos em sirles, do pr090 medio 0 mais
olovado. Como somos a malor casa fllatelica da America, oslamos cons·
taotomonto a comprar grandos quanlldados de solos de todas as pariol
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• STOI:K8. de todos os genoros.
1II11i1TIIRA (AO QIIILO) sabra 0 papol.

-

0
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£.H. E. HARRIS & C.~ ~
BOSTON, Mass. 02117 U. S. A.

Telegramas

HARRISCO BOSTON
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Comissao do Juventude Filotelica
No fose de copto~ao o

MATERIAL
Para come!;ar, bastam selos (evidentemente), urn classificador e urna pin!;a especial.

o

CLASSIFICADOR
E urn album grosso com folhas de carrolina, sobre as quais sao coladastiras de papel
transparente. Os selos sao colocados cuidadosamente atras das tiras. Como e evidente,
sera necessario classificarem os vossos selos
po! pais ou por categoria antes de os armmarem no olassLficador.
OS SELOS
Quatro meios para os obter:
- Em primeiro lugar podem guardar todos
os que caiam ao alcance das vossas maos

Um s810: 7980 contos I
NOVA IORQUE, 25. - Foi arrematado
pOT 280 mil dolares (7980 contos) um
dos selos mais raros do mundo, impressa na Guiana Britanica, em 1856.
o selo octagonal, com 31 pOT 25 milimetros, foi adquirido pela firma de raridades de Irwin Winneberg, da Pensilvania, e pertencia a um coleccionador
particular que a havia adquirido em
1933, pOT cinquenta mil dolares (1425
contos). 0 sel6, que foi descoberto entre papeis de familia par Vernon Vaughan, em 1873, teve seis donas, e foi
vendido pela primeira vez par seis xelins (entlio cerca de seiscentos escudos).
Tal selo, que tem passado a maior
parte do tempo, desde que foi descaberta, em casas-fortes, foi feito pOT artifices da Guiana Britanica, a pedido do
correia-mar ingles, par nao ter chegado
d antiga colonia inglesa uma emisslio
expedida da Inglaterra.
No selo foi escrita a legenda cDamus
petimusque que vicissim-.. (damos e pedimas em troca). - (ANI).

Primeiros conselhos
(correio recebido pelos vossos pais, ami_ gos, vizinhos: pe!;am gentilmente que lheso
guardem tUdo).
- Podem comprar as novidades de Portugal e illtramar nos servi!;os filatelicos.
dos Correios e na Agencia-Geral do illtramar.
- Podem trocar os repetidos com os vossoscamaradas.
.
- Enfim, podem efectuar as vossas compras.
De qualquer mado aconselhem-se

OS SELOS USADOS
Se alguem vos oferecer selos obliterados.
sobre carta ou sobre fragmento, por exemplopapel que embrulhou urna encomenda, olhem
em primeiro lugar atentamente, sobretudo.
para as cartas. Podem ter um carimbo especial, uma flfunwa publicitB.rla, urna oblitera!;ao particular. Nestes casos guardem a
pe!;a inteira.
Se nao houver nada de especial, sera preciso destacar 0 selo e limpa-Io para que nao·
desfeie a colec!;ao. Se ele estiver sujo ou
dobrado, nao hesitem, eliminem-no. Nao guardem senao 0 selo que tenha uma pequena
oblitera!;ao bern legivel e todos os seus dentes.
Para 0 isolar ao maximo do papel em que
esta colado e antes de qualquer limpeza, cortern 0 papel em que esta colado, deixando·
urna margem de cerca de J. cm entre ela e
o selo. Imerge-se 0 fragmento assim obtido
num banho de agua (de preferencia ligeiramente morna). Espere-se 0 minimo de um
quar.to de hora a meia hora. 0 selo destacar-se-a entao sozinho. Tiram-se os peda!;os depapel e muda-se a agua. Momentos ap6s tiram-se os selos e deixam-se secar sobre um
mata-borrao branco. Antes de estarem completamente secos, colocam-se entre 2 mata-borrlies limpos e pOe-se um dicionB.rlo par
cima durante uma hora. Sairao depois selas.
impecaveis e limpos.
OS SELOS NOVOS
Alguns queixam-se que os seus selos se eretorcem.... E necesslIrio verificar onde estiio·
.guardados esses selos recalcitrantes. Talvez

numa caixa... E naturalmente 0 calor do
Verao ou oaquecimento, agiu sobre a goma,
secando todas as suas materias aquosas, partindo-a talvez e dando its voss as vinhetas urn
aspecto de gondola delirante.
Aten!;ii.o! Ha dois meios para evitar isso:
Primeiramente coloquem sempre os vossos selos nurn classificador. 0 selo manter-se-a
assim, direito. Em seguida e se pOl acaso 0
calor e verdadeiramente muito elevado. ponham na prateleira ou no m6vel onde estiio
OS vossos tesouros, urn recipiente (como por
exernplo um boilio deiogurte) com agua. Aevapora!;ao produzida. mantera 0 ar suficientemente humido para que tal catastrofe se nao
repita.

3. Existern entre os selos antigos e algumas
vezes ate entre os selos modernos, exemplares sem denteado. Estes exemplares
«nao denteados.... para entrar numa colec!;ao, tern de -possuir uma margem suficiente que assegure que se nao brata de
urn selo ao qual se tenha suprimido 0
denteado. -

i-;;::~:~_.eD~;~~:'~~lf
I

presta 0 nOBllo Clube, e verificara a
sua utilidade.

I.--------------.... I
Pe,.a condi,.6es de inllcri,.iio.

OS SELOS PERFEITOS
Os selos bons devern ser:
1. Se sao novas: ter todos os seus dentes,
ter a goma cornpleta, nao estarern dabrados e nao ostentarern rnanchas em
qualquer das .faces.
2. Se slio obliterados: ter todos os seus
dentes, nao estarern dobrados, nao terern
rnanchas em qualquer das faces, alern
do carimbo deve ser tao nitido e tao
leve quanto possive!.

=~
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PORTARIA N.o 24281

PORTARIA N.o 24388

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Ministro das Comunica~oes, que, ao abrigo
das disposi~Oes do artigo 27.0 do Decreta-lei
n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, seja lan~ada em circula~ao, cumulativamente com as
que estiio em vigor, uma emissao extraordinaria de selos comemorativa do centenano
do nascimento de Viana da Mota, com as dimensoes de 40,6 mm x 31,6 mm, denteado 12,
nas taxas, cores e quantidades seguintes:

Manda 0 Governo da Republica Poituguesa.
pelo Ministro das ComunicacOes, que, ao abrige
das disposi~oes do ·a rtigo 27.° do Decreta-lei
n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, seja Ian~ada em circula~ao, cumulativamente com as
que estiio em vigor, uma emissao extraordinaria do centenario do nasclmento de Gago
Coutinho, com as dimensOes de 41,5 mm x
x 22,6 mm, nas tax as, cores e quantidades
seguintes:

1$00 - retrato com moldura amarelo-dourado . . . . .
9$00 - retrato com moldura cinzenta . . . . . . . .

9500 000
500000

Ministerio das Comunicacoes, 8 de Setembro de 1969. - 0 Ministro das Comunica~oes,
Fernando Alberto de Oliveira.

MINISTERIO DAS COMUNICA<;OES
AdminiBtra~io-Geral
Tel~grafoB

Dirac, ••

dOB C::orreioB,
e TelefoneB

"0' Sar.i, •• I.......riab

PORTARIA N.o 24079

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Ministro das Comunica~oes,que ao abrigo
das disposi~Oes do artigo 27.° do Decreto-lei
n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, seja laheada em circula~ao, cumulativamente com as
que estiio em vigor, uma emissao extraordinaria comemorativa do 2.0 centenario da funda~ao da Imprensa Nacional, com as dimensoes de 29,25 mm x 38 mm, denteado 12, nas
taxas, cores e quantidades seguintes:
1$00 - cabe~a sobre fundo tijolo
9 000 000
2$00 - cabeca sobre fundo lias .
1 000 000
8$00 - cabeea sobre fundo azul500 000
-acinzentado . . . "
Ministeno das

Comunica~oes,

de 1969. - 0 Ministro das

15 de Maio
Fer-

Comunica~oes,

nando Alberto de Oliveira.

PORTARIA N.o 24091

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa,
pelo Ministro das Comunica~oes, que, ao abrigo
das disposi~oes do artigo 27.0 do Decreta-lei
n. 0 42417, de 27 de Julho de 1959, seja lan~ada

em circula~ao, cumulativamente com as que
estao em vigor, uma emissao extraordimlria
comemorativa do 50.0 aniversario da Organiza~ao Internacional do Trabalbo, com as dimensoes de 32,2 mm x 34,5 mm, denteado 13,5,
nas taxas, cores e quantidades seguintes:
1$00 - Verde . .
9000000
3$50 - Vermelho
1 500 000
4$30 - Azul
1 500 000
Ministerio das Comunica~oes, 2B de Maio
de 1969. - 0 Ministro das Comunicacoes, Fernando Alberto de Oliveira.
PORTA RIA N.o 24151

Manda 0 (rl)verno da Republica Portuguesa,
pelo Ministro das Comunica~Oes, que, ao abrigo
das disposi~oes do artigo 27.° do Decreta-lei
n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, seja lan~ada em circula~ao, cumulativamente com as
que estiio em vigor, uma emissao extraordinaria de selos do 2.° centenario da fundaeao
da California, com as dimensOes de 29 mm x
x 40 mm, denteado 12, nas taxas, cores e
quantidades seguintes ;
1$00 - fundo verde .
2$50 - fundo azul . .
6$50 - fundo castanho

9000000
1000000
500 000

Ministro das Comunica~oes, 1 de Julho de
1969. - 0 Ministro das Comunica~6es, Fernando Alberto de Oliveira.

23

1$00 2$80 3$30 4$30 -

Fundo
Fundo
Fundo
Fundo

verde-claro . . .
ocre. . . . . .
azul - acinzentado
rosa-vermelho. .

9000 000
1000000
1000000
1'000 000

Ministerio das Comunica~Oes, 23 de Olitubro de 1969. - 0 Ministro das ComunicaQ6es.
Fernando Alberto de Oliveira.
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Federa~ao Portuguesa de Filatelia

.. •
Por

CHAPA
Pois e verdade, se nao sabiam ficam sabendo: - Sou coleccionador das margens dafadas e ainda das outras que indicam os
.Cliches», os uTextos», as cSobrecargas»,
etc., tudo quanta diga respeito a emissao
dos selos, a que essas margens estao ligadas.
Evidentemente que nada tem com isso e
echo muito bem, mas, por amor de Deus e
6 Filatelia, atentem neste caso:
Em 5 do corrente mes, dirigi-me ao escricrit6rio dum Comerciante Filatelico na esperanc;a de conseguir algo mais para a minha
colecc;ao. Fui bem recebido e, depois de

NOTICIARIO N.o -12
3

uma certa espera, foram-me apresentados alguns selos com as tais indicac;oes, por sinal
o mais vulgar, ainda que isso de forma alguma desmerec;a a boa vontade demonstrada.
Provado 0 meu interesse, pedi que me fosse
dado 0 respectivo prec;o, para proceder ao
seu pagamento.
Esses selos eram os seguintes:
2 tiras de 3 selos do $10 caravelas
(N.D 618 do S. Fer. B );

1 quadra do 2$50, da mesma emissao
(N.D 627 do S. Fer. B )

Novos se/os portugueses
EUROPA 70

1 quadra do $40, Tudo pela Nac;ao cial (N.D 1 do S. Fer. B ) .

Of i-

tudo num- valor total, de Catalogo, de Escudos 95$00.
Surgiram entao as dificuldades, pois havia
que considerar nao 0 valor do selo, segundo
o catalogo, mas sim 0 estimativo(??II), etc.,
e nao sei que mais, donde resultou que me
foram pedidos somente estes valores:
1.0 - Por cad a tira de tres selos de $10,
a m6dica quantia de Esc. 15$00;

(Reproduc;ao autorizada pelos CIT)

2.0 - Pela quadra dos 2$50, apenas Escudos 200$00; e
3. 0

Os selos tem as dimensoes de 23,9 x 34,5,
compreendendo a serrilha, com 0 denteado
de 13,5. Os trabalhos de impressao foram
executados em «off-set, na Casa da Moeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00 3$30 4$30 -

tiragem: 9000 000, em folhas de
100 selos;
tiragem: 1 500 000, idem;
tiragem: 1 500 000, idem.

o primeiro dia de circula~iio desta emis.sao foi em 4 de Maio.

-

Pela quadra dos $40 Oficial, a inside Esc. 50$00.

gnific~ncia

Acham muito pedir Esc. 280$00 por Esc. 95$
de Catalogo?
Creio que, alem dos selos, ficou tambem
uma frase bastante conhecida, ha ja tempo
ouvida a um grande Amigo: «CONTRA 0
vrclo DE PEDIR HA A VIRTUDE DE SE NAO
DAR».
E agora, com franqueza, digam-me: - Nao
e caso para gritar a plenos pulmoes:
ACUDAM-MEI

Algumas observa~oes sobre a
Exposi~io Filalelica Nacional
As decisoes dum Jiiri sao sempre irrevogaveis. Mas esta verdade fundamental nao exclui que 0 mesmo divulge observar;oes esclarecedoras que possam servir de guia, no futuro, a03 coleccionadores-expositores.
Assim, e com todo 0 gosto que esta F~e
rar;ao transmite aos interessados, pertinentes
esclarecimentos que the foram submetidos por
alguns dos membros do JUri da 7. B Exposir;ao
Filatelica Nacional.
SELECCAO EM FILATELIA PRE-ADESIVA
A semelhanr;a do que sucede no capitulo dos
selos adesivos, devem seleccionar-se cuidadosamente os exemplares pre-adesivos destinados a colecr;ao ou exposir;ao, e isto qualquer
que seja, no segundo caso, a categoria da
exposir;ao filatelica. - Para se atingir 0
optimo, sera necessario que as cartas sejam
inteiras, devidamente datadas e com born aspecto geral; e que os carimbos, pelo menos
o que especialmente se pretende mostrar, sejam uniformemente bern impressos, para que
todas as inscrir;oes se possam ler correctamente e as dimensoes se possam colher com
toda a precisao.
Se tais atributos descerem mais ou menos
abaixo do optimo ou do born, e evidente que
o valor das per;as descera em identicas proporr;oes. Melbor diremos: - enquanto a qualidade desce em progressao arjtmetica, a valorizar;ao des cera em progressao geometrica.
SELOS DE EXPOSICAO INTERDITA
Relativamente aos selos condenados pela
FIF, 0 Jiiri decidiu adoptar urn criterio de
certo modo benevolente.
Esta resolur;ao foi tomada em virtude de
as listas dos selos naquelas condir;oes nao
estarem ainda suficientemente d!i.vulgadas em

todo 0 Pais, nomeadamente 0 suplementll
n.D 6, ha pouco vindo a lume.
Como e natural, este procedimento de excepr;ao devera terminar em breve, pois e necessario cumprir-se e fazer-se cumprir it risca
o que esta internacionalmente determinado.
Deste modo, tendo-se verificado nalgumas
colecr;oes a exisrencia de wn ou outro selG
proibido de expor, deliberou-se mandar volta-lo ficando visivel a parte gomada.
Saliente-se que voltar os selos nao passa
durn recurso in-extremis, pois, determinando
o Regulamento que e proibido expor esses selos, e obio, e deve ficar bern claro, que se
entende que nao devem figurar nas folbas
seja de que forma for. Devem ser pura j!
simplesmente eliminados das colecr;oes.
CERT!F[CADOS DE GARANTIA
Apesar das instrur;oes ja divulgadas sobre
o assunto, continuaram a ser colocados nalgumas parbicipar;oes «Certificados de garantia'> - documento cuja exposir;iio e interdita
pelo Art. 43. 0 do Regulamento Gera! da FIF.
Para nao prejudicar esses concorrentes, 0
Jiiri determinou que tais Certificados fossem
retirados dos quadros por elementos da Comissao Executiva.
Aproveita-se para divulgar na integra. ~ citado preceito il'egulamentar: «Les certiflcats
d'experbise concernant des objects exposes
sont it mettre eventuellement it la disposition
du jury, mais ils ne peuvent pas etre elqlOses
avec l'objet lui-meme'>.
CARIMBOS COMPLETADOS
Os selos adesivos falsos, quer a falsificacao
se tenha feito para lesar a administrar;ao dos
Correios, quer se tenha feito para directa-

-
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CHAPA
Pois e verdade, se nao sabiam ficam sabendo: - Sou coleccionador das margens dafadas e ainda das outras que indicam os
.Cliches», os uTextos», as cSobrecargas»,
etc., tudo quanta diga respeito a emissao
dos selos, a que essas margens estao ligadas.
Evidentemente que nada tem com isso e
echo muito bem, mas, por amor de Deus e
6 Filatelia, atentem neste caso:
Em 5 do corrente mes, dirigi-me ao escricrit6rio dum Comerciante Filatelico na esperanc;a de conseguir algo mais para a minha
colecc;ao. Fui bem recebido e, depois de

NOTICIARIO N.o -12
3

uma certa espera, foram-me apresentados alguns selos com as tais indicac;oes, por sinal
o mais vulgar, ainda que isso de forma alguma desmerec;a a boa vontade demonstrada.
Provado 0 meu interesse, pedi que me fosse
dado 0 respectivo prec;o, para proceder ao
seu pagamento.
Esses selos eram os seguintes:
2 tiras de 3 selos do $10 caravelas
(N.D 618 do S. Fer. B );

1 quadra do 2$50, da mesma emissao
(N.D 627 do S. Fer. B )

Novos se/os portugueses
EUROPA 70

1 quadra do $40, Tudo pela Nac;ao cial (N.D 1 do S. Fer. B ) .

Of i-

tudo num- valor total, de Catalogo, de Escudos 95$00.
Surgiram entao as dificuldades, pois havia
que considerar nao 0 valor do selo, segundo
o catalogo, mas sim 0 estimativo(??II), etc.,
e nao sei que mais, donde resultou que me
foram pedidos somente estes valores:
1.0 - Por cad a tira de tres selos de $10,
a m6dica quantia de Esc. 15$00;

(Reproduc;ao autorizada pelos CIT)

2.0 - Pela quadra dos 2$50, apenas Escudos 200$00; e
3. 0

Os selos tem as dimensoes de 23,9 x 34,5,
compreendendo a serrilha, com 0 denteado
de 13,5. Os trabalhos de impressao foram
executados em «off-set, na Casa da Moeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00 3$30 4$30 -

tiragem: 9000 000, em folhas de
100 selos;
tiragem: 1 500 000, idem;
tiragem: 1 500 000, idem.

o primeiro dia de circula~iio desta emis.sao foi em 4 de Maio.

-

Pela quadra dos $40 Oficial, a inside Esc. 50$00.

gnific~ncia

Acham muito pedir Esc. 280$00 por Esc. 95$
de Catalogo?
Creio que, alem dos selos, ficou tambem
uma frase bastante conhecida, ha ja tempo
ouvida a um grande Amigo: «CONTRA 0
vrclo DE PEDIR HA A VIRTUDE DE SE NAO
DAR».
E agora, com franqueza, digam-me: - Nao
e caso para gritar a plenos pulmoes:
ACUDAM-MEI

Algumas observa~oes sobre a
Exposi~io Filalelica Nacional
As decisoes dum Jiiri sao sempre irrevogaveis. Mas esta verdade fundamental nao exclui que 0 mesmo divulge observar;oes esclarecedoras que possam servir de guia, no futuro, a03 coleccionadores-expositores.
Assim, e com todo 0 gosto que esta F~e
rar;ao transmite aos interessados, pertinentes
esclarecimentos que the foram submetidos por
alguns dos membros do JUri da 7. B Exposir;ao
Filatelica Nacional.
SELECCAO EM FILATELIA PRE-ADESIVA
A semelhanr;a do que sucede no capitulo dos
selos adesivos, devem seleccionar-se cuidadosamente os exemplares pre-adesivos destinados a colecr;ao ou exposir;ao, e isto qualquer
que seja, no segundo caso, a categoria da
exposir;ao filatelica. - Para se atingir 0
optimo, sera necessario que as cartas sejam
inteiras, devidamente datadas e com born aspecto geral; e que os carimbos, pelo menos
o que especialmente se pretende mostrar, sejam uniformemente bern impressos, para que
todas as inscrir;oes se possam ler correctamente e as dimensoes se possam colher com
toda a precisao.
Se tais atributos descerem mais ou menos
abaixo do optimo ou do born, e evidente que
o valor das per;as descera em identicas proporr;oes. Melbor diremos: - enquanto a qualidade desce em progressao arjtmetica, a valorizar;ao des cera em progressao geometrica.
SELOS DE EXPOSICAO INTERDITA
Relativamente aos selos condenados pela
FIF, 0 Jiiri decidiu adoptar urn criterio de
certo modo benevolente.
Esta resolur;ao foi tomada em virtude de
as listas dos selos naquelas condir;oes nao
estarem ainda suficientemente d!i.vulgadas em

todo 0 Pais, nomeadamente 0 suplementll
n.D 6, ha pouco vindo a lume.
Como e natural, este procedimento de excepr;ao devera terminar em breve, pois e necessario cumprir-se e fazer-se cumprir it risca
o que esta internacionalmente determinado.
Deste modo, tendo-se verificado nalgumas
colecr;oes a exisrencia de wn ou outro selG
proibido de expor, deliberou-se mandar volta-lo ficando visivel a parte gomada.
Saliente-se que voltar os selos nao passa
durn recurso in-extremis, pois, determinando
o Regulamento que e proibido expor esses selos, e obio, e deve ficar bern claro, que se
entende que nao devem figurar nas folbas
seja de que forma for. Devem ser pura j!
simplesmente eliminados das colecr;oes.
CERT!F[CADOS DE GARANTIA
Apesar das instrur;oes ja divulgadas sobre
o assunto, continuaram a ser colocados nalgumas parbicipar;oes «Certificados de garantia'> - documento cuja exposir;iio e interdita
pelo Art. 43. 0 do Regulamento Gera! da FIF.
Para nao prejudicar esses concorrentes, 0
Jiiri determinou que tais Certificados fossem
retirados dos quadros por elementos da Comissao Executiva.
Aproveita-se para divulgar na integra. ~ citado preceito il'egulamentar: «Les certiflcats
d'experbise concernant des objects exposes
sont it mettre eventuellement it la disposition
du jury, mais ils ne peuvent pas etre elqlOses
avec l'objet lui-meme'>.
CARIMBOS COMPLETADOS
Os selos adesivos falsos, quer a falsificacao
se tenha feito para lesar a administrar;ao dos
Correios, quer se tenha feito para directa-
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mente enganar 0 coleccionador, merecem a
atencao de quem se dedica aos estudos filatellcos. Os selos falsos dnteressam, quer ao
filatelista especializado, que os pode coleccionar, quer ao perito filatelico, que os devera
denunciar a quem de direito. 0 mesmo se
dira a respeito dos carimbos falsos, que pelas mesmas raz6es devem merecer a nossa
atencao. - E a conolusiio e esta : os selos e
earimbos falsos tem 0 valor relativo e podem
(lU devem coleccionar-se.
Ja 0 mesmo se nao podera dizer a respeito
dos selos ou carimbos reparados ou completados. Tais especies, que nem ao menos sao
especies falsas, nao podem ter qualquer cotacao, nao pode merecer a atencao dos fiIatelistas.
Nesta Exposicao apareceram selos adesivos
inutilizados por determinados carimbos do
perfodo classico, carimbos esses s6 parcialmente incIuidos nos selos. Colados tais selos
em rectiingWos de papel, sobre esses rectAngulos se conbinuaram e completaram os referidos carimbos.
Semelhante pratica e absolutamente condenaIVel, ainda que se conseguisse (0 que e impassive!) a reconstituicao rigorosamente fiel
de desenhos e tintas. - J a sera licita, porem,
e sempre que 0 seja par afins convenientes,
a reconstituicao total do carimbo, em rectiinguIo de papel Ii parte, depois exposto aD lade
da peca original. Todavia, nao se deve esquecer que semelhantes reconstituic6es, mais
em menos conjecturais, podem levar-nos a
erros graves. Vanos se tem visto, e um se

viu nesta exposicao, embora assinalado com
ponto de interrogacao.
Depois, ao primeiro lance de olhos, os carimbos assim completados, pociem despertar
no observador urna ilusao de beleza, logo
seguido de amargo desengano.
Em Filatelda, como em tudo na vida, e preciso respeitar escrupulosamente a Verdade ...
LITERATURA FILATELICA

Para conveniente elucidacao, parece uti! rememorar-se que 'a apreciacao dos objectos da
Divisao em epigrafe obedece ao Regulamento
Geral da FIP (Art. 12. 0 ) e as prescricoes da
Associacao Internacional de Jornalistas Filatelicos (A. I. J. P.).
Estipula a referida legislacao que 0 material concorrente seja enviado pelo men os com

tres meses de antecedencia sobre a data da
abertura cia Exposir;lio. Todavia, para simpli-

ficar, apenas se requereu desta vez que 0
material fosse enviado em duplicado a fim
de um dos exemplares poder ser manuseado
pelo JUri durante 0 seu trabalho de classificacao. Como e evidente, os concorrentes que
nao deram sequer cumprimento a esta norma
simplicada (constante do § 2.0 do Art. 10.0
do regulamento particular da 7. a ExposdCiio
Filatelica Nacional nao puderam ser considerados).
A uma das obras que pade ser apreciada
nao foi, no entanto, atribuida recompensa por
ja ter mais de dois anos (AI. 2 do Art. 12.0
do Regulamento FIP).

A Federa~io ~ortugues. cle Filatelia inlorma ...
Certomes subsidiodos
pelos C. T. T. em 1970
NACIONAlS
I Salao Nacional de Filatelia
~ederacao Portuguesa de FiIatelia) . . . .
I Salao de Filatelia Pre-adesiva
{Clube FHatelico de Portugal).

40 000$00
10 000$00

PROVINCIAIS
I Exposicao Filatelica Provincial
Juvenil ARAL 70
(S. F. da Associacao Recreativa
Aurora da Liberdade) . . .
m Exposicao Filatelica Provincial
das Beiras e VII Arganil
(S. F. da Casa do Concelho de
Arganil) . . . . . . . . .
I Exposicao Filatelica da :ijeira
Baixa
(NucIeo Filatelico da Covilha)
Exposicao Filatellca S. PEDRO 70
(a) (Comissao de Festas de
S. PedTo do Sul . . . . .
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15000$00

17000$00
15000$00
25 000$00

DISTRITAIS
VI ExposiCao Filatelica Juvenil do
do Barreiro e I Distrital
(Clube FilateJico do Barreiro) .
I Exposicao Filatelica da Juventude
(Clube Filatelico de Portugal)
I ExposiCao FilateJica Distritai de
Braga e m de Guimaraes
(S. F. do Circulo Arte e Recreio)
I Exposicao Filatelica da Guarda
(Nuoleo Filab~lico Guardense) .
Exposicao Filatelica Distrital
PORTO 70
(a) (Associacao Portuguesa de
Filatelia Tematica)

(S. F. da &cola Comercial
e Industrial de Castelo Branco)
Exposicao Filarelica
(a) (Bombeiros Voluntarios de
Oeiras)
Exposdcao Filatelica
(a) (Orleao de Viseu) .
(a)

17000$00

37000$00

5000$00

(a) Estlio assim assinalados os cerlamea
arganizados poT entidades nlio filiacla:J rI4 Federar;lio Portuguesa de Filatelia.

5000$00

A 42.0

ogremio~ao

fede-

rodo

40000$00

Damos as boas-vindas a
Sec9lio Filatelica cia Sociedade DemocraticG

Unilio Barreirense (os Franceses).

Largo Luis de Cam6es, 49 - BARREIRO.

2000$00

Este infarme deve ser aditado a.
rela90es fornecidas nas Circulares
n.oa 7, 12, 18 e 21.

2000$00
5000$00

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

l SEL••• "C.M.NT'.
TOOO

5000$00
7000$00

10000$00

7000$00
3000$00

10000$00
10000$00
5000$00

I

(a)

5000$00

0

SO

COLECCIONADOR PORTUGUts DE

DE . . . .

CI ~t~~EYF~Li':~'~i ico

I ":!:'T~~O: !O~~P~.IN'
I

I
I

I

I
I

Ir
I
I

A. V.

(S. F. do lJiceu Nacional
Padre Ant6nio Vieira)
I Mostra Filatelica da E. I. C.
C. B.

6500$00

15000$00

LOCAlS
I Mostra Filarelica da Escola Comercial e Industrial AIlfredo da
Silva
(Clube Filatelico do Barreiro) .
I Mostra Filatelica da Escola Tecnica Elementar Alvaro Velho
(Clube FilateJico do Barreiro) .
.Jornadas Tematicas
(Clube Filatelico de Portugal) .
n Mostra F1ilatelica do G. D. P.
(S. F. do Grupe Dramatico Povoense) . ,
.
..
I Mostra Filarelica de Braganca
(Nucleo Filarelico Mirand~s)
IV Mostra FilateJica de Mir.anda
do Douro
(Nuoleo Filatelico Mirand~s)
n Exposicao Filarelica do C. D.
P. A.
(S. F. do Clube Desportivo de
Pace> de Arcos) .
I Mostra FHatelica Juvenil
(NucIeo Filatelico da E. H. S.
S. E.)
XVI Mostra Filatelica de Alhandra
(NucIeo Filatelico de Alhandra)
I Mostra FilateJica do Quinas
(S. F. do Quinas Olube de Desportos)
"IT Mostra Fllatelica do 1. 1. L.
(a) (SecCao Filatelica do Instituto Industrial de lJisboa) .
m Mostra FHatelica do L. N. P.

5000$00

Federation Internationale
des Societes
Aerophilateliques
ENTIDADE MAXIMA DA AERDFILATELIA
MUNDIAL, DEFENSORA DOS
INTERESSES
DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS
AS LATITUDES

I..,------.-."-------_

I
I

...........,,.
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mente enganar 0 coleccionador, merecem a
atencao de quem se dedica aos estudos filatellcos. Os selos falsos dnteressam, quer ao
filatelista especializado, que os pode coleccionar, quer ao perito filatelico, que os devera
denunciar a quem de direito. 0 mesmo se
dira a respeito dos carimbos falsos, que pelas mesmas raz6es devem merecer a nossa
atencao. - E a conolusiio e esta : os selos e
earimbos falsos tem 0 valor relativo e podem
(lU devem coleccionar-se.
Ja 0 mesmo se nao podera dizer a respeito
dos selos ou carimbos reparados ou completados. Tais especies, que nem ao menos sao
especies falsas, nao podem ter qualquer cotacao, nao pode merecer a atencao dos fiIatelistas.
Nesta Exposicao apareceram selos adesivos
inutilizados por determinados carimbos do
perfodo classico, carimbos esses s6 parcialmente incIuidos nos selos. Colados tais selos
em rectiingWos de papel, sobre esses rectAngulos se conbinuaram e completaram os referidos carimbos.
Semelhante pratica e absolutamente condenaIVel, ainda que se conseguisse (0 que e impassive!) a reconstituicao rigorosamente fiel
de desenhos e tintas. - J a sera licita, porem,
e sempre que 0 seja par afins convenientes,
a reconstituicao total do carimbo, em rectiinguIo de papel Ii parte, depois exposto aD lade
da peca original. Todavia, nao se deve esquecer que semelhantes reconstituic6es, mais
em menos conjecturais, podem levar-nos a
erros graves. Vanos se tem visto, e um se

viu nesta exposicao, embora assinalado com
ponto de interrogacao.
Depois, ao primeiro lance de olhos, os carimbos assim completados, pociem despertar
no observador urna ilusao de beleza, logo
seguido de amargo desengano.
Em Filatelda, como em tudo na vida, e preciso respeitar escrupulosamente a Verdade ...
LITERATURA FILATELICA

Para conveniente elucidacao, parece uti! rememorar-se que 'a apreciacao dos objectos da
Divisao em epigrafe obedece ao Regulamento
Geral da FIP (Art. 12. 0 ) e as prescricoes da
Associacao Internacional de Jornalistas Filatelicos (A. I. J. P.).
Estipula a referida legislacao que 0 material concorrente seja enviado pelo men os com

tres meses de antecedencia sobre a data da
abertura cia Exposir;lio. Todavia, para simpli-

ficar, apenas se requereu desta vez que 0
material fosse enviado em duplicado a fim
de um dos exemplares poder ser manuseado
pelo JUri durante 0 seu trabalho de classificacao. Como e evidente, os concorrentes que
nao deram sequer cumprimento a esta norma
simplicada (constante do § 2.0 do Art. 10.0
do regulamento particular da 7. a ExposdCiio
Filatelica Nacional nao puderam ser considerados).
A uma das obras que pade ser apreciada
nao foi, no entanto, atribuida recompensa por
ja ter mais de dois anos (AI. 2 do Art. 12.0
do Regulamento FIP).

A Federa~io ~ortugues. cle Filatelia inlorma ...
Certomes subsidiodos
pelos C. T. T. em 1970
NACIONAlS
I Salao Nacional de Filatelia
~ederacao Portuguesa de FiIatelia) . . . .
I Salao de Filatelia Pre-adesiva
{Clube FHatelico de Portugal).

40 000$00
10 000$00

PROVINCIAIS
I Exposicao Filatelica Provincial
Juvenil ARAL 70
(S. F. da Associacao Recreativa
Aurora da Liberdade) . . .
m Exposicao Filatelica Provincial
das Beiras e VII Arganil
(S. F. da Casa do Concelho de
Arganil) . . . . . . . . .
I Exposicao Filatelica da :ijeira
Baixa
(NucIeo Filatelico da Covilha)
Exposicao Filatellca S. PEDRO 70
(a) (Comissao de Festas de
S. PedTo do Sul . . . . .
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15000$00

17000$00
15000$00
25 000$00

DISTRITAIS
VI ExposiCao Filatelica Juvenil do
do Barreiro e I Distrital
(Clube FilateJico do Barreiro) .
I Exposicao Filatelica da Juventude
(Clube Filatelico de Portugal)
I ExposiCao FilateJica Distritai de
Braga e m de Guimaraes
(S. F. do Circulo Arte e Recreio)
I Exposicao Filatelica da Guarda
(Nuoleo Filab~lico Guardense) .
Exposicao Filatelica Distrital
PORTO 70
(a) (Associacao Portuguesa de
Filatelia Tematica)

(S. F. da &cola Comercial
e Industrial de Castelo Branco)
Exposicao Filarelica
(a) (Bombeiros Voluntarios de
Oeiras)
Exposdcao Filatelica
(a) (Orleao de Viseu) .
(a)

17000$00

37000$00

5000$00

(a) Estlio assim assinalados os cerlamea
arganizados poT entidades nlio filiacla:J rI4 Federar;lio Portuguesa de Filatelia.

5000$00

A 42.0

ogremio~ao

fede-

rodo

40000$00

Damos as boas-vindas a
Sec9lio Filatelica cia Sociedade DemocraticG

Unilio Barreirense (os Franceses).

Largo Luis de Cam6es, 49 - BARREIRO.

2000$00

Este infarme deve ser aditado a.
rela90es fornecidas nas Circulares
n.oa 7, 12, 18 e 21.

2000$00
5000$00

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

l SEL••• "C.M.NT'.
TOOO

5000$00
7000$00

10000$00

7000$00
3000$00

10000$00
10000$00
5000$00

I

(a)

5000$00

0

SO

COLECCIONADOR PORTUGUts DE
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CI ~t~~EYF~Li':~'~i ico
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I

I
I

I

I
I

Ir
I
I

A. V.

(S. F. do lJiceu Nacional
Padre Ant6nio Vieira)
I Mostra Filatelica da E. I. C.
C. B.

6500$00

15000$00

LOCAlS
I Mostra Filarelica da Escola Comercial e Industrial AIlfredo da
Silva
(Clube Filatelico do Barreiro) .
I Mostra Filatelica da Escola Tecnica Elementar Alvaro Velho
(Clube FilateJico do Barreiro) .
.Jornadas Tematicas
(Clube Filatelico de Portugal) .
n Mostra F1ilatelica do G. D. P.
(S. F. do Grupe Dramatico Povoense) . ,
.
..
I Mostra Filarelica de Braganca
(Nucleo Filarelico Mirand~s)
IV Mostra FilateJica de Mir.anda
do Douro
(Nuoleo Filatelico Mirand~s)
n Exposicao Filarelica do C. D.
P. A.
(S. F. do Clube Desportivo de
Pace> de Arcos) .
I Mostra FHatelica Juvenil
(NucIeo Filatelico da E. H. S.
S. E.)
XVI Mostra Filatelica de Alhandra
(NucIeo Filatelico de Alhandra)
I Mostra FilateJica do Quinas
(S. F. do Quinas Olube de Desportos)
"IT Mostra Fllatelica do 1. 1. L.
(a) (SecCao Filatelica do Instituto Industrial de lJisboa) .
m Mostra FHatelica do L. N. P.

5000$00

Federation Internationale
des Societes
Aerophilateliques
ENTIDADE MAXIMA DA AERDFILATELIA
MUNDIAL, DEFENSORA DOS
INTERESSES
DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS
AS LATITUDES

I..,------.-."-------_

I
I

...........,,.
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LISTA DE s6cIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE' PORTUGAL
LlSTA DEL SOCI - MIBLIEDERLISTE - MEMBERS LIST -liSTE DE MEMBREI

ALTERA~OES - REINORESSaS - NOVOS sOclas
PORTUGAL

1379 - Jorge da Silva Pinto dos Santos - Rua

Frei Ant6nio das Chagas, lote ll-2. 0_
Esq.o-SetUbal- (P) Po. Fr. In. T.
C. N. U. 60. 1. 2. 10. 90. 94.
2299 - Fernando Roballo - Rua Luciano Cordeiro, 37-cv-Esq. ° - Lisboa-1 - (P) Po.
In. Es. T. C. V. N. 60. e 67. de 1. e 2.
60. de Israel. 90. 94.
3983 - Pedro Jose W. Peters - Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - Lisboa - T. C. V. N.
U.60.
4710 - Ant6nio Amado Vicente - Rua Ant6nio
Luis Lopes, Torre N-B-9. 0_Esq.0 - Santo
Ant6nio dos Cavaleiros - Loures - (M)
Po. Fr. In. T. V. 60. 15. 19. 21. 24.
30.90.
4714 - Capitlio Humberto Duarte Gracio - Av.
dos Estados Unidos da America, 68-4.0
- Lisboa-5 - (M) Po. Fr. In. N. U. 60.
1. 2. Tematica de Costumes.
4763 - Eng. ° Casimiro Martins Neves Cabaco
- Av. Rainha D. Amelia, 36-2.o-Esq.Lisboa-5 - (P) - Po. Fr. Es. In. T. C.
N. U. 60. 72.
4794 - J. Martins JUnior - Rua Artur Rangel,
7-r/c.-Dt.0 - Vila Nova de Gaia - (M)
Po. T. C. V. 60. 1. 2. 94.
4837 - Joao Moreira Baptista - Avenida de
Pangim, 8-1.0_Esq.o - Reboleira - Amadora - T. C. V. N. 1. 2. Ceres especializadas. 13.
4921- Dr. Jlllio Pinto da Cruz Neves - Rua
D. Carlos de Mascarenhas, 7IJ...r/c.-Dt.°
-Lisboa-Po. Fr. In. T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 19. Tematica de Cavalos.
5319 - Alq.O Jose Bastos - Av. D. Nuno Alvares Pereira, 45 - Estoril- (M) T. C.
N. 60. 1. 2. 4. 5. Tematicos de desportos e pretos.
5333 - Americo Mascarenhas Pereira - Rua
Faria Guimariies, 597-3. o_Dt. 0_Traseiras
- Porto - (A) Fr. In. Es. T. C. V. 60.
Chapas e obras do Continente 90.93.94.
5480 - Nucleo Filatelico e Numismatico da
EHESE - Seia.

5481- Dr. Eurico Ant6nio Valadiio do VaIJe.
- Av. Rainha D. Amelia, 18-3.o-Dt.o_
Lisboa-5 - (M) T. C. N. U. 60. 1. 3.
com efigies de pessoas celebres. 90. 94.
5482 - D. Elisabeth Mendon~a Marques Tenreiro - Chalet Cruzeiro do Sul- Avenida Brasil- Cascais - (M) T. C. V.
N. U. 60. 3. 90.
5483 - Rui Manuel Alves Rodrigues CravoRua Boa-Vista, 44-2.0 - Lisboa - (M)
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 10. 19. 21. 93. 94.
5484 - Manuel Joaquim Fernandes - Rua
D. Francisco Manuel de Melo, 1IJ...r/c..
-Almada- (M) Fr. T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 94.
5485 - Dr. Jose Luis M. Sampaio F. Fontes- Rua Ant6nio Saldanha, 39 - Restelo
-Lisboa-3- (P/M) T. C. V. N. U. 60.
1. 2. 15. 16. S. Marino. V:aticano. 90. 93.
5486 - Sec~ao Filatelica do Grupo Dramlltico
Povoense - Rua do Gremio, 14---P6voa:
de Santa !.ria - (M) Po. Fr. In. AI. T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94. 96. 97•.
5487 - Dr. Trajano Sebastiiio Jose da Costa
Pinheiro - Caramulo - (M) T. C. N.
U. 60. 1. 2. 94.
5488 - Jose Rocha Sieuve Monso - Rua Engenheiro Maciel Chaves, ll-3.o-Dt.o Lisboa-l - (P) Po. Fr. In. AI. T. C. V.
N. U. 60. 1. 21. Tematica de Medicina.
90.94.
5489 - Joaquim Lopes da Neta - Rua LucindaSimOes, ll-3.0 -Lisboa- (P) T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 93. 94.
5490 - Ant6nio Soares Ferreira - Avenida Duque d'Avila, 42-6. 0 - Lisboa - (M) T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 19.
5491- Alfredo JUlio-Gomes Gon~alves de Brito- Rua Duarte Galvao, 4-r/c.-Esq.o Lisboa - (M) T. C. N. U. 60. 1. 1 .
Tematicas de fauna e flora. 94.
5492 - Domingos Manuel Escada Coelho - Rua
Marques da Silva, 73-1.°~Dt.o - Lisboa-l
-T. C. N. U . 60. 1. 2.

-
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0493 - Dr. Manuel Bras Rodrigues Clemente
- Rua Francisco Franco, Lote 358-8_1. 0..Egq.D - Lisboa.
6494 - Manuel Segurado Queimado - Av. do
Brasil, 116-7. D-Dt.D - Lisboa-5 - (M) Es.
Fr. T. U. 60. 1. 2. 3. 90. 93.
5495 - Luis Manuel Rebello do Espirito Santo
- Regueirao dos Anjos, 5IJ...3.o-Esq.DLisboa - (P) Po. T. C. N. U. 60. 1. 94.
5496 - Henrique Manuel Pereira Telhado-Rua
Fialho de Almeida, l4-2. D-Esq.D- Lisboa
- (P) T. N. U. 60. 3. 94.
5497 - Sec~ao Filatelica da Casa do Concelho
de Arganil - Av. Almirante Reis, 2-1. D_Dt.D - Lisboa-1.
5498 - Eurico Guilherme Mauricio Valadas
Lage Cardoso - Av. Mouzinho de Albuquerque, 29-4.D_Esq.D - Lisboa - (P)
Po. T. C. U. 60. 1. 2. 94.
5499 - Carlos Baptista Telhado - Rua Fialho
de Almeida, 14-2.o-Esq.D - Lisboa (M) T. 60. 1. N. 60. 3. N. U. 90. 94.
5501 - Joao da Costa Monteiro - Rua Ramailho Or~igiio, lS-r/ c.-m.D - Lisboa (P) Po. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
90. 94 .

3374 - Jose Manuel Faria Pereira - Caixa
Postal, 823 - Beira - (P) Po. T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 93.
5303 - D. Maria Madalena de Sousa Naia C. P. 623 - Nampula-C. 60, 1. 2. 64.

A90RES

BULGARIA

5209 - Jose Manuel Neto de Sousa MendesSoldado Telefonista 118/9 B. A. 4.Lages - Terceira.- (P) C. N. U. 60. 1.
2. 93.

5500 - Stanko Antov Stankov - Boulevard Tolbouhin 6/12 - Pernik'- TemAticos
de desportos, fauna, flora, cosmos, quadros, fAbulas e costumes. 90. 96.

BRASIL
5479 - Moacyr C. da Silva - Caixa Postal, 595
- Sao Paulo - SP - Es. In. T. N. U.
60. 1. Cuba. Chile. 19. Tematicas em
geral. 90.
ESPANHA

5346 - Comander D. L. Gordon, R. N. - C'an
Sec, - Banyajbufar, - Mallorca-llhas
Baleares - In. Fr. Es. T. Postal History. 60. 1. 29. 90. 92. 93.
5478 - Dr. Felix Gomez Guillamon - Calle
Martinez Cubeus 20 - Apartado Correos
454 - Malaga. Pref'clatelia de Portugal
e Espanha.

ANGOLA
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

3030 - Marco Ant6nio de Sousa - Caixa Postal, 16263 - Luanda - (M) Po. Fr. In.
T. N. 60. 1. 2. 94.
5301 - Manuel Ricardo Miranda Leiria-Caixa
Postal, 77 - Porto Amboim - (M) Po.
T, C. N. U. 6Q. 1. Angola. 64. Destinados a 2. 94.
M09AMBIQUE

203 - J. J. Peres - C. P. 135 - Ant6nio Enes
- T. C. V. N. U. 1. 2. 3.

3676 - Anacleto A. Lopes - 126 Connecticut
Av. - Nawington, Conn. 06111 - (M)
Po. In. T. 60. 1. 3. 28. 90. 94.
ITALIA

5502 - Gioacchino Salerno - Via Roma, 7791014 Castellarmmare Golfo (Trapani)
- Fr. In. IT. 60. Tematicas varias. 90.
Bolalffi.

o livro «A Co/,eriIo Tlmdtiea na Filat,/ia., no qual esta inserido 0 capitulo
.Como estabelecer uma colecc;io tematicu, ~ distribuldo. no Norte, por Paulo de
SA Machado, Rua Direita du Campina., 33 - Porto. No Sol, pelo aotor, Roa Villconde de Seabra, 1I_II.o_Dt. o - Lisboa-5.
Os pedidos para os restaDtes exemplarell deveriio ser formulados para estes
eDderec;os, acompanhados de Elc. 40$00 mais despesas de porte.
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Bolalffi.

o livro «A Co/,eriIo Tlmdtiea na Filat,/ia., no qual esta inserido 0 capitulo
.Como estabelecer uma colecc;io tematicu, ~ distribuldo. no Norte, por Paulo de
SA Machado, Rua Direita du Campina., 33 - Porto. No Sol, pelo aotor, Roa Villconde de Seabra, 1I_II.o_Dt. o - Lisboa-5.
Os pedidos para os restaDtes exemplarell deveriio ser formulados para estes
eDderec;os, acompanhados de Elc. 40$00 mais despesas de porte.
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Federa~ao Portuguesa de Filatelia

ANUNCIOS ECON6MICOS

LUBRAPEX 70

VENDO COLECCaO ESPECIALIZADA da
Polinesia Francesa com selos, ensaios, FDCs,
provas de luxo, de artisba, nao denteados,
blocos. FELIX DA COSTA ILHA - ALCOEN-

.:

A• GAM ARE I S

TRE.
Por offcio n.D 387, de 23 de Marc;o p. p., informou-nos 0 Clube Filatelico
do Brasil ir realizar no Rio de Janeiro, no perfodo de 24 a 31 de Outubro pr6ximo, a 3.& EXPOSIC;AO FILATELICA LUSO-BRASILEIRA cLUBRAPEX 70 • .
Temos pois a grata satisfac;ao de comunicar esta primeira notfcia do
acontecimento as agremiac;5es federadas - como nos foi solicitado - del as se
esperando a sua difusao junto de todos os s6cios.
Esta Direcc;ao, que nao descura as vantagens duma sa amizade filah~lica
luso-brasileira, para defesa dos interesses comuns, colocou-se imediatamente ao
lado dos promotores da aLUBRAPEX 70., e voltara ao assunto, com a devida
amplitude, logo que Ihe seja dado apreciar as linhas gerais do certame, a que
apetecemos um ~xito aut~ntico.

ow ..

(MR. CORK)

WELCOMES you at
Troco e compro carimbos de ambulfuIcias,
auto-ambulancias postais, e numencos de Portugal. Resposta Ii Secretal'lia do Clube ao
n.D 100.

CASA DAS
CORTJ~AS
(Cork House)

METROPOLIS

PERMUTO e compro se10s de Portugal,
todo 0 mtramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.D 6, Elvas.

(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS

II
Por offcio n.D 442, de 13 de Abril -po p., informou 0 Clube Filatelico do
Brasil ter sido empossada a Comissao Executiva da .LUBRAPEX 70., com a
seguinte constituic;ao:
Presidente
Vice-Presidentes Secretarios

-

General Mirabeau Pontes
Almirante Ant6nio Leal de Magalhaes Macedo
Hugo Fraccaroli
Carlos Nery da Costa (Geral)
Agnelo Correia Filho
Ant6nio Jose Marques dos Santos
Waldir Reeve

A luzida cerim6nia teve lugar na Sede do Clube Filatelico do Brasil, no
dia 2 de Abril, com a presenc;a de muitos s6cios e de representantes das Entidades patrocinadoras: Secretaria de Turismo do Estado da Guanabara e Empresa
Brasileira de Cor rei os e Telegrafos.
Ao mesmo tempo que comunicamos esta segunda notfcia da importante
exposic;ao bi-nacional as agremiac;oes federadas - a quem solicitamos a difusao
junto de todos os seus s6cios - a nova Direcc;ao da Federac;ao, na linha de
rumo da cessante, reafirma aos promotores de .LUBRAPEX 70. entusiastica
cooperac;ao. Em ordem a que se apresentem no Rio de Janeiro os melhores
conjuntos filatelicos portugueses.

II
Segundo informes colhidos na Imprensa filatelica brasileira, sera emitido
um selo comemorativo da .LUBRAPEX 70.: taxa de 50 centavos e tiragem de
1 milhao de exemplares.

lIember If Partugue..
Cbelllller If Cammerae

COMPRO carimbos de esta~ao expedidora,
porte, etc., anteriores 1853 (prefilatelia) de
Portugal. Felix Gomez. Apartado, 454. Malaga. ESPAAA.

RET A I L E R 8
4 - 8 - lIuI dl Eicoll PolltAcnlcl - 8 -10
Tilifoni 32 58 58
rillgrimll: ISOLANTES
LISBON-PORTUGAL

Desejo Portugal e Provincias mtramarinas.
Astronautica. Dou Italia, Vaticano, S. Marino
e tematicas: desportos, nares, cosmos, animais. Somente novos.
Grasselli Angelo. S. M. degli Angeli O.
6088. P. Perugia.
CanjirOes antigos e candeeiro8 e candeias de ezeite, desejo, pagando bern, em
cU.nheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
DOVOS de Portugal e IDtramar.
Carta 8
Secretaria, ao n.D 22.

Selos com erros, novos e usadoB, de
Portugal e IDtramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secreta ria, ao n.O 22.
lNDIA PORTUGUESA - Cartas do penodo post-invasAo (1962), com selos indianos e carimbos portugueses, e tamb6m
aerogramas indianos obliterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material il escolba
do fomecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.D-EF - LISBOA (5).

II

WONDERfUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AIIERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HER!

':---------

--.,

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

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: TroeD
au compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

CARTAS ANTIGAS, com ou sem sela.
compro, pagando bem. Paulo Sa MachadQ.
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

Interested in Yemen mint unhinged
early issues Yvert Catal{)gue n.·· 1 to 24..
R{):unania nudes & blocks. M. Rech!i:lY
118-16 84 th. Ave, KEW GARDEl'IS, N. Y.
1415. USA.
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BOLETIM DO CLUBE FILAT1l:LICO DE PORTUGAL

Federa~ao Portuguesa de Filatelia

ANUNCIOS ECON6MICOS

LUBRAPEX 70

VENDO COLECCaO ESPECIALIZADA da
Polinesia Francesa com selos, ensaios, FDCs,
provas de luxo, de artisba, nao denteados,
blocos. FELIX DA COSTA ILHA - ALCOEN-

.:

A• GAM ARE I S

TRE.
Por offcio n.D 387, de 23 de Marc;o p. p., informou-nos 0 Clube Filatelico
do Brasil ir realizar no Rio de Janeiro, no perfodo de 24 a 31 de Outubro pr6ximo, a 3.& EXPOSIC;AO FILATELICA LUSO-BRASILEIRA cLUBRAPEX 70 • .
Temos pois a grata satisfac;ao de comunicar esta primeira notfcia do
acontecimento as agremiac;5es federadas - como nos foi solicitado - del as se
esperando a sua difusao junto de todos os s6cios.
Esta Direcc;ao, que nao descura as vantagens duma sa amizade filah~lica
luso-brasileira, para defesa dos interesses comuns, colocou-se imediatamente ao
lado dos promotores da aLUBRAPEX 70., e voltara ao assunto, com a devida
amplitude, logo que Ihe seja dado apreciar as linhas gerais do certame, a que
apetecemos um ~xito aut~ntico.

ow ..

(MR. CORK)

WELCOMES you at
Troco e compro carimbos de ambulfuIcias,
auto-ambulancias postais, e numencos de Portugal. Resposta Ii Secretal'lia do Clube ao
n.D 100.

CASA DAS
CORTJ~AS
(Cork House)

METROPOLIS

PERMUTO e compro se10s de Portugal,
todo 0 mtramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.D 6, Elvas.

(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS

II
Por offcio n.D 442, de 13 de Abril -po p., informou 0 Clube Filatelico do
Brasil ter sido empossada a Comissao Executiva da .LUBRAPEX 70., com a
seguinte constituic;ao:
Presidente
Vice-Presidentes Secretarios

-

General Mirabeau Pontes
Almirante Ant6nio Leal de Magalhaes Macedo
Hugo Fraccaroli
Carlos Nery da Costa (Geral)
Agnelo Correia Filho
Ant6nio Jose Marques dos Santos
Waldir Reeve

A luzida cerim6nia teve lugar na Sede do Clube Filatelico do Brasil, no
dia 2 de Abril, com a presenc;a de muitos s6cios e de representantes das Entidades patrocinadoras: Secretaria de Turismo do Estado da Guanabara e Empresa
Brasileira de Cor rei os e Telegrafos.
Ao mesmo tempo que comunicamos esta segunda notfcia da importante
exposic;ao bi-nacional as agremiac;oes federadas - a quem solicitamos a difusao
junto de todos os seus s6cios - a nova Direcc;ao da Federac;ao, na linha de
rumo da cessante, reafirma aos promotores de .LUBRAPEX 70. entusiastica
cooperac;ao. Em ordem a que se apresentem no Rio de Janeiro os melhores
conjuntos filatelicos portugueses.

II
Segundo informes colhidos na Imprensa filatelica brasileira, sera emitido
um selo comemorativo da .LUBRAPEX 70.: taxa de 50 centavos e tiragem de
1 milhao de exemplares.

lIember If Partugue..
Cbelllller If Cammerae

COMPRO carimbos de esta~ao expedidora,
porte, etc., anteriores 1853 (prefilatelia) de
Portugal. Felix Gomez. Apartado, 454. Malaga. ESPAAA.

RET A I L E R 8
4 - 8 - lIuI dl Eicoll PolltAcnlcl - 8 -10
Tilifoni 32 58 58
rillgrimll: ISOLANTES
LISBON-PORTUGAL

Desejo Portugal e Provincias mtramarinas.
Astronautica. Dou Italia, Vaticano, S. Marino
e tematicas: desportos, nares, cosmos, animais. Somente novos.
Grasselli Angelo. S. M. degli Angeli O.
6088. P. Perugia.
CanjirOes antigos e candeeiro8 e candeias de ezeite, desejo, pagando bern, em
cU.nheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
DOVOS de Portugal e IDtramar.
Carta 8
Secretaria, ao n.D 22.

Selos com erros, novos e usadoB, de
Portugal e IDtramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secreta ria, ao n.O 22.
lNDIA PORTUGUESA - Cartas do penodo post-invasAo (1962), com selos indianos e carimbos portugueses, e tamb6m
aerogramas indianos obliterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material il escolba
do fomecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3.D-EF - LISBOA (5).

II

WONDERfUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AIIERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HER!

':---------

--.,

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

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: TroeD
au compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.

CARTAS ANTIGAS, com ou sem sela.
compro, pagando bem. Paulo Sa MachadQ.
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

Interested in Yemen mint unhinged
early issues Yvert Catal{)gue n.·· 1 to 24..
R{):unania nudes & blocks. M. Rech!i:lY
118-16 84 th. Ave, KEW GARDEl'IS, N. Y.
1415. USA.

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL
COMPRO. F. O. C., provas, ensaios. etc .•
relacionados com os ternas •Vefculos Motomados. .Guerra. e .Refugiados.. Enviar
prop05t~s a Paulo Sa Machado, R. Oireita
das Campinas, 33 - PORTO.
Compro, Traeo e Vendo selos clas'Sieos,
todas as series. Tematieas, novas ou usadas. Pracuro selas d~ pacotes. Vend:>
ilbuns e material filatelico. A. Borg~s
Brito - BARREffiO - Portugal - Telefone 2272329.
Compro selas ao eent~, eomemorabv15
do Continente, eaves, animais, peixes e
borboletas do Ultramar. Informe. pre!;:>s e
quantidades para M. do NascunentoApartada 112 - FARO.
COMPRO selas Portugal e Ultramar,
ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREffiA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0 -0.0 ,
t.elef. 784816 - Lisboa-4.
DOVOS

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e troeo Correio Aereo (selos, doeumentos,
marcas) anterior a 1939. cap. F. Lemos da
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0 -EF - LISBOA-5.
Estou interessado em selas nov~s sem
charneira, das primeiras emissoes do y.emen. Catalogo Yvert n.·· 1 a 24.
Da Romenia, nus e bloeos- M. R.:chany 118-16 84 tho Ave, Kew Gardens,
N. Y. 1415. USA.

Contra 50/100/200 selos de grande formato,
usados de Portugal e Ultramar, dou Franca.
Ex-Col6nias e Tematicos (ate 5 de cada). R0dier - 8 me G. Oavid - 69 - Lyon 3-France.
Associe-se ao FILINTER, 0 primeiro Clube
de circuitos fundado no mundo. Comunique
com filatelistas de todo 0 mundo, mesmo sem
conhecer outros idiomas, pelo metodo de circuitos.
A taxa de inscricao e paga em selos, valendo por toda a vida.
Nao se cobram oanuidades ou mensalidades.
Absoluta seriedade.
Informaci5es:
Carlos Francisco A. Vieira
Rua Conselheiro Saraiva, 383 - Apto. 3
(Santana) - Sao Paulo -14 - S. P.
BRASIL.

Vendo discos. 1969. M. BOM ESTADO.
CPOP:O. 20 a 30 esc. env. rap. - ORLANDO
JORGE. Telef. 313302.

Endere~o

Estou interessado em contactar com pessoas
e jornais de arte, arquitectura, geografia, arqueologia, geologia e fotografia. lng. NilsGustaf, Jansson - S-214 61 Malmo - Kungsornsgatan 24 - Suecia.

1----------------1
IF. Castel.Branco &Filho I

1

DE

JOSf G. GONZAL~Z, SUC.RA
RUA DAS ANTAS- VALENyA
(PORTUGAL)

Talafona 22020
VIANA DO CASTELO

I

Grando sortido de s6rios tematicas de todo
0 Mundo. Selos cl'5sico. de Portugal
e Ultramar

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

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

A SEVERA
RUA

DAS .!VlAS. 51-57

BAJRRO ALTO

•

•
LlSIOA

T.h,. JAO"
•

PORTUGAL

I

LIMITAOA

I Aplrtldo n. 44

I'I

Telefone n.o 10 - VALENCA

tele.rAfieo: LUSITANA

Commemoratives, pictorals, thematicals, 200
large Belgium $5, 250 Paintings $6. 1000
World $3. - etc. All different: Write for list.
Peers, Postbus 106, ' 2000 Antwerpen, Belgium.

O

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

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

I"

RESTAURANTE TIPICO

II,

RESTAURANT TYPIQUE

_

- ..

TYPICAL RESTAURANT

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte

An advertisement in our BOLETIM wi" pay
Eine Anzeige in dem BOLETIM lohnt sich

,---,

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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