
o noSSo presidente, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, durante a recep~ao na 
fmbaixada de Portugal, no Rio de Janeiro, conversando 

com 0 fmbaixador Dr. Jose Manuel fragoso. 

Ver, no interior, reportagens do «III Certamen 
Fi/otelico de La Hispanidad» e da «III Exposi
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ANO XXIV NOVEMBRO-DEZEMBRO 01: 1970 N.·· 23a-2881 

Senl.~ao n. «Philympia. 70 » 

Oulra grande premia para a eminente 
~ 

GONZALEZ GARCIA 

agora condacorado palo Gov8~no Portuguls 

I 
' Pelo 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALI-IO 

Abriu 0 ultimo numero desta revista 
um excelente artigo do nosso ilustre 
colaborador Sr. Cap. F. Lemos da Sil
veira, com 0 primeiro titulo acima, 
«Sensa~ao na Philympia - 70», sobre 
a extraordimlria atribui~ao em Londres. 

na maior Exposi~ao Filahfllica Interna
cional de sempre, do Grande Premio 
da Classe de Honra ao eminente fila
telista portugues Jose Gonzalez Garcia, 
nosso cons6cio e queridissimo Amigo. 

Se nos fosse possivel, poriamos 0 -
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2 BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL -nosso nome por baixo do do signa
tario de tao elogioso como justissimo 
artigo. Nao 0 podendo fazer, a nao 
ser moral mente, vamos, tao somente, 
acrescentar a tal artigo uma noticia em 
primeira mao, e igualmente sensa
cional. 

Por proposta do Sr. Eng. Ruy San
ches, ilustre Ministro~ das Obras Publi
cas e Comunica~oes, e num gesto da 
mais alta justi~a, acaba de ser conde
cora do aquele eminente filatelista Jose 
Gonzalez Garcia, motivo porque, em 

nome de todos os filatelistas portugue
ses, muito jubilosamente 0 saudamos 
aqui, e por agora. 

Aquela condecora~ao ser-Ihe-a en
tregue num acto simultaneamente sim
ples e solene, que oportunamente aqui 
anunciaremos. 

Desde ja, os nossos mais vivos agra
decimentos e parabens ao i1ustre Mi
nistro das Obras Publicas e Comu
nica~oes, nosso querido Amigo Sr. 
Eng. Ruy Sanches, que obra tao nota
vel esta realizando em todo 0 Pais. 

BOLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL 8 

Inedito e particularmente brilhante 

o 4( Salio de Filatelia Pre-Adesiva » 

P.lo I 
CAP. ~. LEMOS DA SILVEIRA 

Este interessante «Salao de Filatelia 
Pre-Adesiva,., que 0 Clube Filatelico de 
Portugal, com 0 patrocinio dos Correlos 

revelar-se experiencia importante. Como 
subsidio para urna almejada viragem no 
nosso plano exposicional. 

Uma pan oro mica do • Saliio de filatelia Pre-Adesiva» 

e Telecomunica!:oes de Portugal ·e da Fe
dera!:ao Portuguesa de Filatelia, levou a 
efeito, na am pIa sala da sua Sede, entre 
12 e 18 de Outubro pass ado, pode vir a 

Quer dizer, pode estar ali inscrito (). 
principio de revisao (necessaria) do nosso 
programa anual, que - talvez pelo habito
de pro ceder como ocorreu antes, sem 
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-atender ao progresso - se mostra dema-
siado carregado de manifesta!;oes «gerais. , 
de maior ou menor envergadura, de re
sultados mais ou menos validos, mas que, 
por baterem sempre na mesma tecla, pela 
falta de imagina!;ao, de flexibilidade e de 
variante, ja estao longe, muito longe, de 
servir ajustadamente uma nova e possante 
estrategia de desenvolvimento da Filatelia 
Nacional. 

Como 0 proprio designativo indica, tra
tava-se de manifesta!;ao de pura divul-

em estar at en to a quanto seja filatelica
mente sao. Os vieux routiers terao de 
me perdoar apenas uma alusao, que re
puto ju,sta, a aplaudida estreia da bela 
colec!;ao do Cor. Cardoso Salgado, fila
telista de longa forma!;ao, mas que s6 
agora se resolveu a revelar-nos as suas 
preciosidades. 

Pelo elenco constante do Catalogo, que 
se transcreve, 0 leit~r apercebe-se sem 
esfor!;o qUe estiveram presentes os nossos 
mais conceituados coleccionadores e in-

Directomente do cPhilympio» (londre5) paro 0 n0550 cSolao,. 

ga!;ao da genese dQ Selo de Correio, com 
participa!;ao reservada a especialistas neste 
simpatico ' dominio, expressamente convi
dados para 0 ·efeito. 

Constituidas, portanto, as razoes bas
tantes para atrair muito publico, que veio 
declarar-se interessado em conhecer uma 
sec!;ao FUNDAMENTAL da Filatelia, que 
nao !he e dado ver todos os dias. E ai 
esta precisamente 0 que se pretande: 
DlVULGAR disciplinas basicas e tradicio
nais de que, por falta de reclamo, pouca 
gente se apercebe a importancia. 

Todas as participa!;oes, diferentes, eram 
simp1esmente notaveis. E, ainda, de uma 
grande delicadeza. Abstenho-me, por con
seguinte, de referencias individuais. 

Que alias seriam inoportunas, uma vez 
que eu nao sou um especialista do sector. 
Contento-me em praticar Aerofilatelia, e 

vestigadores de Pre-Adesivos, no uso per
feito das suas potencialidades - e com 
participa!;oes que impressionaram, nao s6 
pela sua lucidez, como tambem pela forma 
adulta como estavam estudadas e apre
sentadas. 

1 - Dr. Artur Beja - Figueira da Foz. 
Marcas prefilatelicas portuguesas 

2 - Jose Cohen - Lisboa. 
Inglaterra - Cartas prefilatelicas. 

3 - Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
- Lisboa. 
Cart as com carimbos prefilatelicos. 

4 - Dr. Antonio Fragoso - Vila Nova de 
Gaia. 

I - A Genealogia do selo adesivo 
do Correio Portugues.-Desd~ 0 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

simples «sello» ou marca topo
nimica dos fins do Seculo XVIII 
ate ao advento do nosso pri
meiro selo adesivo, em 1853. 

II - Tres deLades portuguesas na era 
pre-adesiva. - Em determinados 
pormenores, 0 estilo de marca
!;ao das cart as man tern - se, 
ainda por algum tempo, para 
aquem de 1853. 

ill - A Oltima fu'n!;uo: 0 selo pre
-.adesivo inutiliza 0 selo ade
sivo. - Carimbos de Esta!;ao Ex
pedidora, carimbos de Porte e 
carimbos datados desempenham, 
ocasionalmente, 0 pap e I de 
marcas de obliterac;ao dos pri
meiros selos adesivos. 

5 - Cap. Sidonio Bessa Paes - Lisboa. 
Cartas com marcas postais portugue
sas, 1805 ate 1860. 

6 - Jose Gonzfl1ez Garcia - Valen!;a do 
Minho. 
Pre-adesivos de Macau. 

7 - Cor. Francisco R. M. Cardoso Sal
gado - Lisboa. 
Marcas prefilatelicas portuguesas. 

Chama-se a aten!;ao para 0 facto - que 
pode ter passado despercebido aos me~lOS 
observadores - do oval LISBOA, qUe fi., 
gura na marca de dia ' comemorativa deste 
«Salao», ser a reprodu!;ao de urn dos mais 
antigos carimbos utilizados llla capital 
(cerca de 1830). 

Enfim, uma iniciativa que resultou em 
cheio, que sacudiu 0 apego aos usos e 
cORtumes, e se aferrou ao interesse di
recto e utilitario. 

Do ensaio ora langado - a que chamei, 
algumas linhas acima, experiencia impor
tante - qualquer que seja 0 seu desti'lo, 
ha-de saltar com certeza 0 gosto 'novo 
e necessario pela propaganda, em mani
festa!;oes «especializadas», de ramos essen
ciais da Filatelia. Ao presente deploravel
mente ignorados. 

On de muita gente podera aprender al
guma coisa. 

I@ 
I Vma organiza9io da Direc9io da Pedera9io Portuguesa de PilateUa 

com 0 apoio da Secretaria de Bstado da Iniorma9l0 e Turismo 

Palacio foz - 25 a 31 de Janeiro 

I
I Vma semana de intensa e modelar propaganda da iIlateUa, num 

ponto estrategico da capital, com a presen9a das melhores colee-
90es do Bepa90 Portuguel, de todal al espeeialidades, seleceionada. 
pelol galardoel obtidos nB VIII Bxpoli9io Pilatelica N aeional 

~~ L U AND A . - 7 0 1) 

.,,~----...... --------,-----------------y 
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o Dr. Alves Pinheiro 
( Academico) 

o grande jornalista Dr. Francisco Alves PI
nheiro, de .. 0 Globol> e do .. Mundo Portu
guAs» , do Rio de Janeiro, .. double» de um 
dos brasilelros mals amigos de Portugal, acaba 
de tomar posse de uma cadelra na prestigiosa 
Academia Luso-Brasileira de Letras, que tem 
como patrono Camilo Castelo Branco. 

Ao fazA-lo, aquele nosso queridfssimo 
Amigo, que em breve vir.§ a Portugal, dls
sertou sobre .. Os amores de Camilol>, sendo, 
no final, multo aplaudido e cumprimentado. 

A nova sede do Galitos 
o prestigioso Clube do GaZitos, de Aveiro, 

irzaugurau este mes a sua nova e bela sede. 
Tratand(}-se de uma colectividade que, em 

• mUltipZos aspectos, designadamente 0 filatdZico, 

meZhor interpreta e realiza 0 espirito de cAvei
risnw:t, aqui cumprimentanws calarosamente 
todos os seus dirigentes e, de modo especial, 
o nosso amigo Eng.o Paulo Seabra Ferreira, 
presidenteda Sec~ilo Filatelica do Galitos, de 
Aveiro, Ii qual desejanws langa e larga pros
peridade. 

Alfredo Dias 

De Mo~ambique, tivemos notrcia de ter sido 
ultimamente submetldo a mellndrosa opera~iio 
o nosso querido cons6clo e amigo Alfredo 
Dias, que foi conceituado propriet.§rio da 
..Casa Filatelica», instalada no Predio Santos 
Gil, 2.0

, n.O 21, em Louren~o Marques, e um 
dos mais destacados fllatellstas e dirlgentes 
filahltlicos mo~ambicanos, designadamente no 
prestigioso Clube Filatellco de Mo~ambique. 

Desejando r.§pidas e completas melhoras a 
Alfredo Dias, aqui Ihe deixamos apertado e 
expressivo abra~o, com votos de r.§pldas e 
completas melhoras . 

.. ~ _____ ---........ 411'11111.....-_-.........----------.. ....-_________ ~IIIIiIIIIlIIIIi~ 
I 2)r. tYf. 'J. de 'l)ascDltcelDS CaI'Dall&D I 
I ADVOGADO I 

I Agora, provlsorlamente: R. de MOI'ambique, I·3.··D.to, .elels. 833363 I 
I e 841915, Lisboa-I; e, as 2.81

, 4·aa e 6.··-feiras, na Associa~ao Lisbo- I 

I nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.o 82-I.o-Lisboa-2, II 
telefs. 322121 e 3221#, das 14,30 as 17 horas, 

l I 
.. ~ ............................................... ~..................... .... ....... ~....... Ai ....... .-....... " 
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Dr. Artur Beja 
Na Figueira da Foz, hci meses que se encon-

_ ~a doente 0 nosso ilustre cOflSocio e querido 
Amjgo Dr. Arlur Beja, tLm aos maiores prefi
letelistas pOTtugueses, por cujas completas me
lhoras ta;:emos ardentes votos. 

Conselheiro Dr. Manuel 
Fernandes Costa 

De Coimbra, veio-nos a notlcia da recente 
doenc;a da Esposa do tambem nosso ilustre 
cons6cio e queridissimo Amigo Conselheiro 
Dr. Manuel Jose de Carvalho Fernandes C!)sta, 
venerando juiz do Supremo Tribunal de Jus
tic;a, a quem, com apertado abrac;o, aqui dese
jamos as rapidas melhoras de S. Ex.ma Esposa. 

Dr. Frederico Lopes 
Ainda de Coimbra, chegou-nos a nc~ticia da 

doen~a de outTo ilustre consocio e querido 
Amigo, 0 Dr. Frederico Lopes, nosso distin
tissimo colega, a quem jci tivemos 0 prazer 
de abr~ar, e a quem reiteramos os nossos 
votos de completas melhor~. 

7
1
-S' E LOS D E -:a:~GAL, UL~ 'I,;' 

TRAMAR E ESTRAN-
GEIRO, CLAsSIC os, I 
StRIES, ETC. 

I para COMPRA OU VENDA I Consult. a caso I 
I H. SANTOS VIEGAS , 
II R. 1.° d. Dez.mbro, 45-3.o-l:sq. I 

T.I.'on. 35852 - LlSBOA-2 
.=----- --~ 

.~i __________________ ~ _____ ' ___________ ·~A ____ _ 

S. l. i I FllATRIA fUGfNIO lLACH, 
IIII .trav~1 dall IU811 ofertall quinzenalll, oferece-Ibe: 

II Selol clbllicoll. 

I, II S~riel modern .. de todol 011 pall1ell. 

II Novidadell mandiala. 

I 
I' 

I 

II ArUgolI filateUcoa. 
1= Servi.,o de allainaturaa de novall emilltiell de todoll 

811 palaell OU temall. 

Tado iato encontrar' V. nail nOIlIl811 olert811 que, contra 
pedido, 

remetemol ,rataitamonte 

BBcreva-nOB hoje meBmo BoUcitando 0 Beu envio 

I 

I 
I 

I 
I 
I 
) 

1 Avo dd ::~~~u:~~ 4:8~·~~N~;~~~:~~.:~ ~~.Dh.) I 
'~~"""'fI/IIII/lW ........ .,.. iiIIIII ........,IIIWW......,,,.,,................... fI/IIII/lW .............. , ... ~ ___ • __ ,y 
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• III Certamen Filatelico de fa Hispanidad • 

Em Bilbau, como noticiamos largamente, 
" realizou-se 0 «UI .Oertamen Filatelico de 

la Hispanidad», que obteve notavel exito, 
pelo que esta de parabens a respectiva 
Comissao Organizadora, constituida pelos 
senhores: 

Presidenlie - D. Ignacio de Satrustegui 
Aznar; 

Vice-Presidente - D. Ignacio de Uruiiuela 
M. de Salinas ; 

Secretario - D. Fernando Albert y Fdez. 
de Toledo. 

Vice-Secretario - D. Ricardo Echevarria 
Erausquin; 

Administrador - D. Rene Rey Carballal; 
Vocales: - D. Alberto Mendoza Maz6n. 

D. Antolin Llorente Llol'ente, D. Se
bastian Idigoras Lezama, p. Francisco 
G. de Ubi eta e D. Carlos Perez del 
Rio; 

Dil'ector del Certamen - D. Roberto Mar
tin Prieto. 

o respectivo comissario nacional em 
Portugal era 0 nosso Director, Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, que, por motivo 
de doen!,!a, pediu a transJ)erencia do cargo 
para 0 Clube Filatelico de Portugal, pelo 
que os comissarios ficaram sendo: 

Argentina - Asociaci6n de Cronistas Fi
latelicos (Casilla, 795), Buenos Air,es (c). 

Brasil - D. Americo Tozzini (Caixa Pos
tal; 5398), S. Paulo. 

Mexico - D. Jose Turu Carol (Av. Cuauh
temoc, 747), Mexico 12 DF. 

Peru - D. Herbert H . Moll (Casilla, 131), 
Lima. 

.:~-----------....---~t. 

I ASSISIA 10DOS OS SABADOS I 
I das 1 6 as 19 horas 1 , 1 

I as R eunioes na Sede ,'1 

do Clube Filalelico de Portugal 

•• -- --------------- =, 

Portugal- Clube Filatelico de Portugal 
(Avenida Almirante Reis, 70), Lisboa 

Venezuela - Franco Barci M. Apartado 
Sabana Grande 51167. Caracas. 

o Juri foi constitufdo pelos senhores: 

Sec!;do Ctdssica: 

Presidente - Don Ram6n Ruiz de Ar
caute, de San Sebastian. 

Vocales: - Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, de Lisboa; Don Francisco Mas
sisimo y GonzAlez Fiori, de Barce
lona; Don Te6filo Quiroga, de Irun; 

• Secr·etario - Don Angel Sanchez Are
valo, de Le6n. 

Sec!;do Temdtica, Juv enit e de Documentos: 

Presidente - Don Jose Turu Carol, de 
Mexico; 

Vocales: - Don Juan de Linares Cas
tilla, de Barcelona; Don Augusto Trin
cado Settier, de El Barco de Val
deorras; Don Pedro Garnung Por
tilla, de Gij6n; 

Secretario - Don Antonio Benet Mon
tagut, de Valencia. 

Porque 0 espanhol nao necessita de ser 
traduzido, limitamo-nos a continuar a 
transcrever: 

o que foi a Exposic;:oo 
Datos para los medios 
informativos 

Antecedentes: 

El Certamen Filatelico de la Hispa
nidad nace organizado por el «Instituto 
Vascongado de Cultura Hispanica», el 
12 de Octubre de 1968, con caracter regio
nal y al amparo del Certamen de Cine 
Documental, cel:ebrandose en la Biblioteca 
de la Diputaci6n de Vizcaya. La segunda 
edici6n tuvo caracter Nacional, y se ce
lebr6 en La Sociedad Bilbaina. La ter
cera, que ahora nos ocupa, es Interna-- . 
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Na inau9ura~1io da Exposi~1io. 0 presidente do Clube 
Filatelico de Portugal e sua Esposo 

No inaugura~1io do Exposi~1io. 0 Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho e Esposa, entre Dr. Roberto Martin Prieto e Esposa -tional, y se ce1ebra en la Soci.edad Babook 

& Wilcox, ensu fase exposicion de fila
telia, y en la Sotiedad Bilbaina, ,en su 
section de numismatica y Actos sociales. 

Programa de Ado,: 

Podemos resumiIlo asi: 

Octubre 1970: 

Sabado 10 - 8 tarde, inauguracion ofitial, 

en la Gran Via, 50, asistencia de autori
dades y personalida,des. Vino de honor. 

Domingo 11 - Reuni6n de la Junta Di
rectiva de la «Federaci6n Espanola de 
Sociedades Filatelicas». 

Lunes 12 - «Dia de la Hispanidad». Des
plazamiento a Durango, misa, of rend a de 
coronas al monumento a San Juan de 
Zumarraga, comida filatelica 'en Matiena. 

Martes 13 - Visita de colegios vizcainos 
a la exposici6n. Por la tarde, coufer-encia, 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL It 

coloquios, debates, sobre temas filatelicos 
hispano-americanos. Finalmente, proyec
ci6n de pe1iculas filatellcas. 

Miercoles 14 - Por la manana, visita a 
Altos Hornos de Vizcaya. Por la tarde, 
Junta Gral. de la «Agrupaci6n Bilbaina 
Colon de Coleccionismo», entidad que hace 
el montaje del Certamen. 

Jueves 15 - Visita a Bermeo, Elanchove 
y Guernica.. Imposici6n de miqueldi de 
Oro al Director de la Casa de Juntas, 
Sr. Sesmero, y comida en Guernica. 

Viernes 16 - Gran Subasta de Monedas. 
Sabado 17 - Gran Subasta de Sellos. 
Domingo 18 - Junta de la «Federacion 

Norte de Sociedades Filatelicas». Comida 
de clausura y entrega de premios , bajo 
la presidencia de Don Ignacio de Satrus
tegui y Aznar, presidente del «Instituto 
Vascongado de Cultura Hispanica». 

Locales I 

Todos los aetos, subastas, conferencias, 
reuniones y comidas en Bilbao, se cele
bran en la calle Navarra, 1 (Sociedad 
Bilbaina), asi como la exposicion numis
matica. La exposicion de sellos y mata
sellado de sobres especiales es en la 
Gran Via, 50 (Babcok & Wilcox), con hora
rio de 11 a 2 y de 5 a 9,30. 

Grande, colecciones: 

Las colecciones se dividen en 5 sec
ciones, Espana, Republicas Iberoamerica
nas, Tema Hispanidad, Juveniles, Do
cumentaci6n, con un total de 205 vitri,1as 
y 66 expositores, llegados de toda Espana, 
Portugal, Argentina, Mexico, Filipinas y 
Venezuela. El va10r total sobrepasa los 
110 millones de pesetas, aunque es mucho 
mayor el cultural y de coleccionismo que 
encierra. 

La principales colecciones son las si
guientes : 

Col. de Espana clasica, estudio y sabres 
de 1.850 a 1.880, presentada por Don Se
bastian Irigoras y Lezama, de Bilbao, 
Gran Premio de la Exposicion del pa
sa do ano. 

Col., de Espana clasico, piezas de gran 
lujo y algunas unic;as, presentadas por 
el arquitecto de Madrid, D. Luis Cervera 
Vera, gran premio de la Expo. Nacional 
de Valencia, y que viene procedente de 
la Exposicion Internacional de Londres. 

------------------
Col. de Portugal clasico, con los sellos 

de Dona Maria, de Portugal, presentada 
por el colectionista portugues Jose Gon
zalez Garcia, medalla de oro en inumeras 
exposiciones internacionales. 

Col. de Espana clasico, en estudio y 
plancheos, presentada por el coleccionista 
asturiano Dr. Gabino Garcia Garcia. 

Personalidades asistentas: 

Se desplazaran a Bilbao, el Dr. Vas
concelos Carvalho, de Lisboa, presidente 
de 10 «Clube Filatelico de Portugal», que 
asiste de Jurado. D. Jose Turu Carol, 
de Mexico, Vice-pr-esidente de la «Ame
rican Philatelie Topical» . Don Pedro Gar
nung Portilla, presidente de la «F,edera
cion Espaiiola de Sociedades Filatellcas». 
Don Julian de la Camara, presidente de 
la «Federacion Norte de Sociedades Fila
telicas», los expositores aludidos en Gran
des Colecciones y otros grandes aficio
nados y directivos de entidades de toda 
Espalia. Los informadores que tengan 
interes en alguna entrevista con ellos, se 
les facilitara, indicandoles dia de llegada 
y hotel aonde se alojan. 

Premios: 

Para la exposich,>n se han establecido 
tres Grandes Premios, consistentes en Fi
gur,as Mikeldis, 4 medallas de Oro, 9 die 
Plata y 15 de bronce. Tambien se han 
acUiiado unos Mikeldis de oro de ley, 
para solapa, que seran impuestos a las 
personas que mas se han destacado en 
la Organizaci6n del Certamen. Dichos 
Mikeldis, seran entr egados al Sr. Semero, 
de la Casa . de Juntas de Guernica, en 
la comida del Jueves 15, otros dos a los 
Srs. Dr. Vasconcelos Carvalho y Turu 
Carol, de Portugal y Mexico respectiva
mente, en la Comida filatelica del 12 de 
Octubre en Matiena. Otros tres seran 
entregados a altos cargos, no filatelicos, 
por la ayuda prestada al certamen, en 
acto posterior al Certamen, y que se avi
sara previamente. Tambien se entregaran 
a los demas colaboradores emblemas de 
plata de ley para solapa. 

Correos: 

La Direccion Gral. de Correos ha con
cedido un matasello especial que lleva un 
grabado alusivo a la Exposicion, e ins-
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------------------
Col. de Portugal clasico, con los sellos 
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..-
talara una oficina de Correos en el local 
de la expo., que funcLonara del dia 11 al 
15 de Octubre, en jornada de manana y 
tarde, y que matasellara cuanta corres
pondencLa se Ie pr·esente a este fin. Es 
muy cole<;donable y alcanza gran valor 
los sabres que lleven estas marcas, pues 
al dia siguiente de 15 se devuelve a 
Madrid y se destruye, no pudiendose mata
sellar mas con el, y siendo piezas unicas 
las que 10 hayan sido en dichos dias. 
Hay unos sobres ilustrados especiales para 
que se estampen en ellos el matasello cor
respondiente. 

Subastu: 

Se celebraran dos : una de sellos mon
tada por el gran coleccionista y experto 
Eugenio Llach, de Barcelor;J.a, y otra de 
monedas, que se ha confeccionado por 
el prestigioso numismatico madrileno Juan 
Cayon Fdez. Estas subastas tienen una 
gran importancia, pues revaloriza el valor 
de las piezas de coleccion, fin basico del 
coleccionimo, y vale de catalizador de los 
precios de sellos y monedas. El valor de 
ambas subastas es muy considerable. aun
que loes mas el significado que tienen 
por el motivo aludido. 

Presencia de Mexico: 

Este ano se ha dedicado una seccion 
monografica a MEXICO, ya que la emi
sion de sellos que emite el E3tado Es
panol el 12 de Octubre (dia de la Hjspa
nidad) se dedica precisamente a los for
jadores de este pais hermano. El gobierno 
Mexicano, a traves de su secretaria de 
turismo, ha tornado mucho interes en 
esta cuestion, y ha cursado instrucciones 
a su delegado en Madrid, Sr. Villar, para 
que acuda a Bilbao al acto de entrega 
de coronas ante la estatua de San Juan 
de Zumarraga, asi como que tenga di
versos contactos en este aspecto. 

En la puerta del salon de Exposiciones, 
sera izada la bamdera de Mexico, junto 
con las de Portugal, Espana y Bilbao. 

Dirigentes del Certamen : 

Preside la Organizacion D. Ignacio de 
Satrustegui y Aznar, presidente del «1'15-
tituto Vascongado de Cultura Hispanica», 
asistido de otros directivos de la insti
tucion. La Parte tecnica esta bajo la 

o nosso Director na mesa da presidencia do 
banquete de encerramento 

direccion de D. Roberto Martin Prieto, 
director del Certamen, auxiliado por pres
tigiosos filatelistas vizcainos y la J;.mta 
Directiva de la «Agrupacion Bilbaina Co 
Ion de Coleccionismo». 

Para dar uma ideia dos actos SOCialS, 
e da respectiva organiza!:B.o, continuamos 
a transcrever: 

Comidas e visitas del Certamen 

Lunes dia 12: 

A las 10,15 de la manana, en Colon de 
Larreategui, 4, portal. 

Salida en autocar para Durango, ser
vicio gratuito. 

Asistencia actos Fray Juan de Zumar
raga, danzas regionales. 

Comida en Matiene, en el «Hotal San 
BIas», Precio 300 Ptas. per. 

Asistencia en el Fronton de Gurango a 
los partidos de pelota vasca, entrada gra
tuita. 

Regreso a Bilbao sabre las B de la 
tarde. 

Miercoles 14: 

A las 10,15 de la manana, en Colon de 
Larreategui, 4, portal. 

Salida para Baracaldo en auto car, ser
vcio gratuito. 

Visita a Altos Hornos de Vizcaya. 
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Regreso a Bilbao, sabre las 2 de la 
tarde. 

Jueves 15: 

A las 10,15 de la manana, en Colon de 
Larreategui, 4, portal. 

Salida en auto car para Baquio, Bermeo 
y Guernica, ser. gratuito. 

Visita, en Guernica, de la Casa de Jun
tas y Arbol del Juradero. 

Comida en Guernica en la «Taberna 
Vasca», precio 300 Pt as. perso. 

Regreso a Bilbao, sobre las 6,30 de la 
tarde. 

Domingo 18: 

A las 2,15 de la tarde, en Navarra I, 
cSociedad Bilbaina". 

Comida de clausura del Certamen, pre
cio 375 Ptas, por perso. 

Apenos duos linhos sobre 0 

* * * 
En la comida del Lunes, 12, en Matiena, 

se entregaran Mik,eldis de oro al Dr. Vas
concelos Carvalho y Turu Carol, jurados 
de Lisboa y Mexico, por su entusiasta 
colaboracion desde sus paises. 

En la comida del Jueves, 15, en Guer
nica, se entregara un mik,eldi de oro al 
Sr. Sesmel'o, pionero y directivo de la 
filatelia vizcaina. 

El Martes, 13, en la Sociedad Bilbaha, 
calle Navarra I, se efectuaran amplias 
proyecciones de peliculas filatelicas; a las 
B de la tarde seentregaran los premi(ls 
de la 'pasada «V Exposicion Filatelica de 
la Sociedad Vizcaina» y, terminad(l el 
acto, se efectuara un homenaje a D. Jose 
Luis Garcia Ireta, con la entrega del lVII
KELDI DE ORO, por su labor filatelico 
en Vizcaya. 

«II/ Certomen Filotelico de /0 Hisponidod» 

Depois do largamento exposto ou trans
crito atras, apenas duas linhas, para salientar 
o axito notavel deste ,,1/1 Certamen Filah!lito 
de la Hispanidad», devido, sobretudo, a per
fei~ao da organiza~iio, sob a batuta do maes
tro e nosso querido Amigo Roberto Martin 
Prieto, e a excelencia das participa~oes expos
tas, com grande destaque para as do nosso 
eminente Jose Gonzalez Garcia e do, tambem 
grande e distinto, D. Lurs Cervera Vera, ilus
tre arquitecto em Madrid, as quais obtiveram 
os dois Grandes Premios atriburdos pelo 
Juri; grandes figuras MiKaldis, acompanhadas 
de duas grandes medalhas de ouro. 

Quanto aos filatelistas portugueses, pode
mos dizer que nos ficamos por aqui, pois 
so apareceu um outro, principiante, que nBO 
devia ter exposto, tao fraco e 0 seu material: 
ambulilncias de 1970, sobre selos, claro, de 
1970 ..• 

Quanto aos demais portugueses, e de 

,----- Pelo ----_. 
Dr. A. J. de. Vasconcelos Carvalho 

lamentar que nao tenham comparecido, pois 
que, alem do mais, fariam muito boa figura, 
e tanto os classicos como os tematicos. 

Resta-nos agradecer aqui as aten~oes de 
que fomos rodeados neste «III Certamen Fi
latelico de la Hispanidad», e tanto pessoal
mente, como na qualidade de presidente do 
Clube Filahfllico de Portugal, a cuja revista 
foi atriburdo uma bela ta~a de prata. 

A to dos, a D. Ramon Ruiz de Arcaute, 
o grande filetelista de San Sebastian, pre!;i
dente do Juri, aos restantes membros deste, 
designadamente D. Francisco Massisimo y 
Gonzalez Fiori, de Barcelona, ao mexlcano 
D. Jose Turu Carol, a todas as autoridades 
e dirlgentes do Instituto Vascongado de Cul
tura Hispanica, e especial mente ao jovem, 
dinilmico e prestigioso Roberto Martin Prieto, 
nosso querido Amigo - a tad os aqui dei
xamos, com apertado abra~o amigo, a nossa 
maior gratidao. 
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o nOllo Director ao enlregar 

um dos premios 

o Dr. Vasconcelos Carvalho ao 

receber a la~a alrlbulda 

a nona revisla 
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«," Exposi~ao Filotelica Luso-Brasileiro,. 

« III LUBRAPEX » 

No mesmo local da I, 0 Museu Nacional 
de Bel as Artes, reallzou-se esta grandlosa 
.. III Expasi~ao Filal8lica Luso-Brasileira .. , ver
dadeiramente grandiosa sob todos os aspectos: 

Pelo I Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

numero e qualidade dos quadros expostos, 
programa social, organlza~o, etc . 

Com 0 patroc!nio de honra dOl Srs. Coro
nel Higino CorseHi, Ministro das Comunica-

o nosso presidente, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, durante a recep~ao na 
Embaixada de Portugal, no Rio de Janeiro, conversando 

com 0 Embaixador Dr. Jose Manuel fragoso. 
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~oes, do Embaixador Francisco Negrao de 
Lima, Governador do Estado de Guanabara, 
e do Dr. Jose Manuel Fragoso, Embaixador 
de Portugal, e 0 patrocinio directo e alta
mente valioso dos Srs. Coronel Haroldo Correa 
de Matos, presidente da Empresa Brasileira 
de Correios e Telegrafos, e do Dr. Jose Eu
genio Giglio, Secreta rio de Turismo do Estado 
de Guanabara, ela teve ainda, na Comissao 
de Honra, a Sr.& D. Elza Ramos Peixoto, Di
rectora do Museu Nacional de Belas Artes, 
Comandante Nelson de Almeida Brun, Direc
t9r Executivo da Casa da Moeda, e Dr. Ar
naldo Cavalcanti Lacombe, Director da Agen
cia Nacional. 

De mencionar, tambem, a sua Comissao 
Organizadora, constitulda pel os Srs. General 
Mirilbeau Pontes, presidente, Almirante An
tonio Leal de Magalhiies Macedo e Hugo 
Fraccaroll, vice-presidentes, Dr. Carlos Nery 
da Costa, secretario-geral, Agnelo Correa Fi
Iho, Antonio Marques dos Santos, Walder 
Reeve, Dr. Alceu Maciel Pinheiro e Roberto 
Walsh Brando, secretarios, e Jose Cupertino 
da Silva, tesoureiro. 

Do Juri, adiante mencionado alem dos 
brasileiros, faziam parte quatro filatelistas 
portugueses: Coronel Alexandre Guedes de 
Magalhiies, Eng.o Paulo Seabra Ferreira, Eng.o 
Manuel Marques Gomes enos. 

o programa social foi extraordimlrio, com 
coqueteil oferecido pela Secreta ria de Tu
rismo, visita a Casa da Moeda, passeio pela 
barra, almo~os, passeio a Teresopolis, ban
quete de encerramento, etc., etc. Com des
taque especial para a recep!;iio na Embaixada 
de Portugal, com a presen!;a do Embaixador 
Dr. Jose Manuel Fragoso, de sua Esposa e de 
todo 0 pessoal da Embaixada. 

Como a seguir transcrevemos, do jornal 
,,0 Mundo PortugueS», a noHcia do banquete 
e da entrega das medalhas, e publicamos 
excelentes artigos dos Coronel Alexandre 
Guedes de Magalhiies e ~ng.o M. Marques 
Gomes, nada mais nos resta do que re
petir aqui 0 nosso vivlssimo agradecimento 
pelas aten~oes, favores e carinhos com que 
todos nos rodearam, designadamente os 
Dr. Alves Pinheiro, General Mirabeau Pontes, 
Almirante Magalhiies Macedo, Hugo Fraccaroli, 
Dr. Carlos Nery da Costa, Heitor Sanchez, 
Dr. Heitor Fenlcio, Agnelo Correa Filho, Wal
dir Reeve, General Euclydes Pontes, Roberto 
Baylongue, Horacio Matos da Silva, Barros 
Pimentel, Americo Tozzini, Sebastiiio Amaral, 
Dr. Silvino da Fonseca, Francisco Firmino de 
Araujo, etc., etc. A todos apertamos num 
longo abra~o - e ate a "IV Lubrapex»1 

A. J . de Vasconcelos Carvalho. 

o Banquete para entrega dos pn§mios 

o grande jornal ,,0 Mundo PortugueS» 
noticiou assim 0 banquete de encerramento 
e para entrega dos premios, com uma unica 
foto: a do nosso presidente ao receber a sua 
medalha de membro clo Juri: 

"Com 0 Banquete de Palmares, oferecido 
no ultimo sabado, 31 de Outubro, no Hotel 
Serrador, 0 Clube Filahilico do Brasil con
clulra sua LUBRAPEX-70 (III Exposi!;iio Fila
telica Luso-Brasileira) no Rio de Janeiro, ini
ciada nO dia 24 anterior. Ad solenitatem, 0 

Clube rendera homenagem aos 140 exposi
tores de selos - 90 do Brasil e 50 de Por
tugal, IIhi!s e Ultramar portugues. Nessa 
noite; forarn conferidos 3 grandes premios 
e 157 medalhas, a que atesta a perfel~ao das 
colec!;oes. 

As 21 horas, os vastos saloes do aristo
cratico hotel - um dos dois famosos alber
gues de celebridade - ja se achavam literal-

mente ocupados por elegantes senhoras, ex
positores e visitantes que ali se hospedaram. 
o ambiente era um congra~amento de diver
sas classes sociais, como big shot, salou 
societe, hight society e intelectuais, mas, por 
uma das raras vezes, via-se uma adoravel 
simpllcidade entre todos. Sua palestra era 
repassada de entusiasmo e alga de solicitude, 
na expectativa da distribui~iio dos premios. 

ENTREGA DOS PReMIOS 

Procedeu-se iI entrega dos prernio! no final 
do banquete, presidldo pelo General Mirabeau 
Pontes, presidente do Clube Filatelico do Bra
sil, e pelo Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
presidente do Clube Filahilico de Portugal. 
o acto foi assistido pelo Ministro Carlos Max, 
representando 0 embaixador de Portugal, Co
ronel Haroldo Marques, representando 0 di-
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18 BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL -rec;tor da Empresa Brasilelra de Correios e 
Telegrafos, e pelo representante da Secretaria 
de Turismo. 

Os nomes forilm sendo an unci ados pelo 
Sr. Ugo fracca.roli, secretario-geral <10 Clube 
e presidente do juri, sao eles: Ivo Ferreira 
da Costa. (Brasil) - Grande Premlo LUBRA
PEX-70; R.amon Zurrlaga (Brasil) - Grande 
PrltmlQ PORTUGAL; e Joaquim Furtado Leote 
(Portugal) - Grande Premio BRASIL. Reser
vara-se 0 Grande Premio TEMATICO, por 
falta de colec~iio que a ele fizesse jus. Ja 
portadores de medalhas de ouro, receberam 
premios especiais do G. P. Vasco da Gama e 
Rotary Clube de Siio Cristoviio, os Srs. Anto
nio Joaquim Saad, Joiio CavalcAnti (bandeja 
de prata com a inscri~o cHugo Fraccaroll») e 
Claudio Luis Pinto (premlo Rotary). 

OUTORGA DE MEDALHAS 

A distribui~iio de medal has ocorreu no dia 
seguinte, na sede do clube, e ja os agra
clados exultavam de contentamento. Mas 0 
campeiio em numero foi 0 jornalista e econo
mista Amir Maggi, de Pirajul - SP, que obti
vera 1 medalha de bronze prateado e 2 de 
bronze (uma das quais por sua coluna fila
telica no Correio de Pirajuf) e mais 2 de 
prata e bronze para seus colegas LuIs Carlos 
Orsi e FllIvio Orsi do Amaral. 

Os demais acumuladores foram: com as 
medal has de vermeil e bronze - Joao Roberto 
Baylongue (Brasil) e Paulo O. de Sa Ma
chado (Portugal);. com as medalhas de ver
meil e prata - Arnaldo Ferreira Gon~alves 
(Portugal); com as medalhas de prata e 
bronze prateado - Itamar Boppe (Brasil), Jur
gem Otto Berner (Brasil) e Jose Roberto 
Roliz (Brasil); com a de prata e a de bronze 
- Lauro Natal (Brasil), a ultima por sua co
luna filatelica; com 2 de bronze - Americo 
Tozzinl (Brasil), uma das quais por sua 
coluna filatelica; com 2 de bronze prateado 
- Clube Filatelico do Brasil, uma das quais 
por 22.0 Curso de Filatelia. 

Men!;iio especial foi dirigida ao Dr. Ivo 
Ferreira da Costa, Cap. Joaquim Furtado Leote, 
Antonio Sant'Ana Saad, Joao CavalcAnti, 
Claudio Lusl Pinto e Ramon Zurriaga Puchol, 
por seus passados brilhantes em exposi!;oes 
internacionais. Tambem foram distinguidos os 
convidados Heifor Sanchez, detentor do cOlho 
~e Boh), no valor de Cr$ 180 mil, e que jll 

expusera em 20 palses, incluindo toda a 
America Latina; e Werner Ahrens, que pub'i
cou no Correio Militar da turquia selo da 
I Grande Guerra, editado pel os Correios da 
Alemanha Ot;idental, recebendo a medalha 
de Duro hors concours. 

A rela!;ao dos demals contemplados e a
que se segue: 

MEDALHAS DE OURO - Antonio Jose Mar
ques dos Santos, Sebastiao Amaral e Gui
Iherme Levy, do Brasil; Jose Hipolito, Antonio 
Martins e Marina Defense Leote, de Portugal. 

MEDALHAS DE VERMEIL - Jose M. Cas
tello Branco, R. Koester, Mario Branco, Hum
berto Cerruti, K. Lothar Jachke, J. A. Canta~ 
Luis Pad ill Bracconot, Klvishi Hori, Gilberto H. 
William, Emilio Zagonel, Henrique Garrofe 
Junior, Salvino da Fonseca e Heitor Jobim, 
do Brasil; HernAni C. Di S. Santos, Mario 
Bastos, Maria Elisa B. Machado, Carlos A. 
Silveira Jardim e Domingos Pinto, de Portugal. 

MEDALHAS DE PRAT A - Heinz Herbert 
Lehfeld, Francisco Firmino de Araujo, Jose 
Julio Barbosa, Manuel Marques dos Santos, 
Evaristo Leitao, Raul Casemiro da Silva Neves, 
Carlos Nery da Costa, Waldir Reeve, Vital a
Jose Tambellini e Arnaldo Steele Junior, do 
Brasil; Carlos Moreira de Oliveira, Alvaro Pinto 
de Oliveira, Vltor Faria, Mario Gon!;alves An
dias e Jose Pinto de Oliveira, de Portugal». 

Depois de mendonar as medal has restantes, 
o articulista terminou assim: 

As 8,30 horas, comec;am a servlr os ape
ritivos. Nos saloes, cerca de 180 pessoas 
palestram, e inumeros gar!;ons, esgueirando-se 
entre os conjuntos, oferecem, amavelmente, 
capitosos aperitivos. As 9 h, passamos para 0 

imenso restaurante, sob a orientac;ao do maitre 
Jose Tenorio. Pel a ordem, serve-se melao 
com presunto a «D. Maria». Depois Tornedos. 
a «Olho de Boi» (nome do famoso selo) a
cereja flambeada a «Lubrapex». Finalmente, 
serve-se 0 vinho gaucho rOlado Chateau Du
valier de 1943, e aguas minerais de 1853. 
6ptima serventia. 

Encerrara-se 0 banquete. T odos aprestam-sa
as despedidas. Mas todos levam consigo a. 
lembran!;a ad perpetuam rei memoriam, en
quanto 0 Clube Filatellco do Brasil cumpria 
mais uma etapa step by step, com aquela
encontro magnifico». 
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LUBRAPEX.70 
, 

P.lo 
Coronel Alexandr. Guede. d. Magalhie. '----

Vai para quatro anos que urn grupo dos 
mms eminentes filatelistas brasilelros, em 
momenta de feliz insplra~ao, lan~ou a 
ideia de reunlr em familia as colec~oes 
de selos formadas nas duas patrias irmas, 
Portugal. e Brasil. A ideia fOi, desde logo, 
abra~ada com entusiasmo por filatelistas, 
acarinhada e protegida por as autoridades 
de ca e de lA, todas altamente interessadas 
em fomentar e consolidar 0 Imelhor ,en ten
dimento e cordialidade nas rela~oes luso-
-brasilelras. . 

Logo na 1.a Exposi~ao, realizada no Rio 
de Janeiro, sob a denomi.na~ao LUBRA
PEX-66, se verificou i!xito, alias esperado. 
E esse i!xito repetiu-se no cenArio mara
vilhoso do Fu:J.chal, em 1968, ande se 
reunlram as melhores colec!;oes de ambos 
os paises, e conviveram estreitamente al
guns dos seus possuidores ·e demais fami
liares. 

Mais do que os premios, preocupava os 
filatelistas a ideia de corresponderem ao 
espirito que presidiu it cria~ao das LU
BRAPEX, a realizar peri6dica e altern a
damente em cada urn dos dais paises. 
Assim e que esteve presente excepcional 
numero de colec~oes de elevado nivel, 
em cada certame realizado. 

Em continua!;ao, coube este ano ao 
Clube Filatelico do Brasil - 6rgao que :la
quele pais coordena os interesses de todos 
os agrupamentos, por inexistencia de Fe
dera!;ao - a organi.z3!;ao e intelra respon
sabUidade da execu 0 da LUBRAPEX-70, 
levada a cabo, no Rio, de 24 a 31 de 
Outubro. Com 0 exemplo das anteriores 
exposi~oes, 0 C. F. B. procurou e man
teve 0 contacto com a entidade filatelica 
portuguesa ate ao momento em que deixou 
de ser possivel aceitar interferencias e 
impOSi!;oes. 

Por incompreensao de quem tinha por 
obriga~ao explorar em profundidade os 
exitos anteriormente obtidos, a comparti
cipa!;ao portuguesa na LUBRAPEX-70 es
teve urn tanto ou quanto duvidosa. Aler-

tados do facto, filateUstas portugueses que 
sabem 0 que devem it sua PAtria, e com 
responsabilidades vindas de longa data, 
acorreram a chamada particular que Ihes 
foi feita, e a exposi!;ao, ha pouco levada 
a efeito, excedeu-se no exito das an
teriores. 

Realizada no mesmo lical da 1.8 - 0 edi
f!cio do Museu de Belas Artes, surnptuoso 
exemplar da arquitectura de La Belle 
Epoque - nos mesmos tri!s saloes e dois 
espa!;osos vestibulos alinharam-se 1.000 qua
dros, que oste'ltavam os melhores con
juntos existentes em maos lusas e brasi
lelras, alguns dos quais com aItas classi
fica~oes obtidas na recente Philimpia-7o. 

o JUri, presidido pela figura internacio
nalmente conhecida de Hugo Fraccoroli, 
actuou em 4 grupos de trabalho, e as 
suas reunioes conjuntas decorreram na 
maior cordialidade, que nilo excluiu pon
derada dis cuss ao. Ao 1.0 grupo, consti
tuido por Gen. Mirabeau Pontes, Heitor 
Sanchez e pelo signatario. coube a ta
refa de apreciar as colec!;oes eXP'J8tas ~ 
Divisao 1 - Brasil; as participa!;oes das 
Divisoes 2 (Portugal e Ultramar), Divi
sao 3 (Universal) e Divisilo 4 (Aereas) 
foram apreciadas pelo 2.0 grupo, cons
tituido pelos jurados Al.mi.rante Magalhaes 
Macedo, Horacio Matos da Silva (portu
gui!s radicado em S. Paulo), Eng.o Paulo 
Sea bra e pelo Dr. Vasconcelos Carvalho; 
ao 3.0 grupo, f<>rmado por Dr. Heitor 
Fenicio, Eng.o Manuel Marques Gomes e 
Gen. Euclides Pontes, coube a missao de 
apreciar as colec!;oes da Divisao 5 (Te
matica); finalmente, 0 4.0 grupo foi cons
tituido pelos distintos jornalistas Waldir 
Reeve e J . L. Barros Pimentel, de an
temao expressamente nomeados para jul
garem do interesse dos trabalhos apresen
tados na Divisao 7 (Monografias, Cata
logos e limprensa Filatelica). 

Do que foi esta exposi!;ao, pode fazer-se 
uma ideia atraves do Quadro I, que sin--



18 BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL -rec;tor da Empresa Brasilelra de Correios e 
Telegrafos, e pelo representante da Secretaria 
de Turismo. 

Os nomes forilm sendo an unci ados pelo 
Sr. Ugo fracca.roli, secretario-geral <10 Clube 
e presidente do juri, sao eles: Ivo Ferreira 
da Costa. (Brasil) - Grande Premlo LUBRA
PEX-70; R.amon Zurrlaga (Brasil) - Grande 
PrltmlQ PORTUGAL; e Joaquim Furtado Leote 
(Portugal) - Grande Premio BRASIL. Reser
vara-se 0 Grande Premio TEMATICO, por 
falta de colec~iio que a ele fizesse jus. Ja 
portadores de medalhas de ouro, receberam 
premios especiais do G. P. Vasco da Gama e 
Rotary Clube de Siio Cristoviio, os Srs. Anto
nio Joaquim Saad, Joiio CavalcAnti (bandeja 
de prata com a inscri~o cHugo Fraccaroll») e 
Claudio Luis Pinto (premlo Rotary). 

OUTORGA DE MEDALHAS 

A distribui~iio de medal has ocorreu no dia 
seguinte, na sede do clube, e ja os agra
clados exultavam de contentamento. Mas 0 
campeiio em numero foi 0 jornalista e econo
mista Amir Maggi, de Pirajul - SP, que obti
vera 1 medalha de bronze prateado e 2 de 
bronze (uma das quais por sua coluna fila
telica no Correio de Pirajuf) e mais 2 de 
prata e bronze para seus colegas LuIs Carlos 
Orsi e FllIvio Orsi do Amaral. 

Os demais acumuladores foram: com as 
medal has de vermeil e bronze - Joao Roberto 
Baylongue (Brasil) e Paulo O. de Sa Ma
chado (Portugal);. com as medalhas de ver
meil e prata - Arnaldo Ferreira Gon~alves 
(Portugal); com as medalhas de prata e 
bronze prateado - Itamar Boppe (Brasil), Jur
gem Otto Berner (Brasil) e Jose Roberto 
Roliz (Brasil); com a de prata e a de bronze 
- Lauro Natal (Brasil), a ultima por sua co
luna filatelica; com 2 de bronze - Americo 
Tozzinl (Brasil), uma das quais por sua 
coluna filatelica; com 2 de bronze prateado 
- Clube Filatelico do Brasil, uma das quais 
por 22.0 Curso de Filatelia. 

Men!;iio especial foi dirigida ao Dr. Ivo 
Ferreira da Costa, Cap. Joaquim Furtado Leote, 
Antonio Sant'Ana Saad, Joao CavalcAnti, 
Claudio Lusl Pinto e Ramon Zurriaga Puchol, 
por seus passados brilhantes em exposi!;oes 
internacionais. Tambem foram distinguidos os 
convidados Heifor Sanchez, detentor do cOlho 
~e Boh), no valor de Cr$ 180 mil, e que jll 

expusera em 20 palses, incluindo toda a 
America Latina; e Werner Ahrens, que pub'i
cou no Correio Militar da turquia selo da 
I Grande Guerra, editado pel os Correios da 
Alemanha Ot;idental, recebendo a medalha 
de Duro hors concours. 

A rela!;ao dos demals contemplados e a
que se segue: 

MEDALHAS DE OURO - Antonio Jose Mar
ques dos Santos, Sebastiao Amaral e Gui
Iherme Levy, do Brasil; Jose Hipolito, Antonio 
Martins e Marina Defense Leote, de Portugal. 

MEDALHAS DE VERMEIL - Jose M. Cas
tello Branco, R. Koester, Mario Branco, Hum
berto Cerruti, K. Lothar Jachke, J. A. Canta~ 
Luis Pad ill Bracconot, Klvishi Hori, Gilberto H. 
William, Emilio Zagonel, Henrique Garrofe 
Junior, Salvino da Fonseca e Heitor Jobim, 
do Brasil; HernAni C. Di S. Santos, Mario 
Bastos, Maria Elisa B. Machado, Carlos A. 
Silveira Jardim e Domingos Pinto, de Portugal. 

MEDALHAS DE PRAT A - Heinz Herbert 
Lehfeld, Francisco Firmino de Araujo, Jose 
Julio Barbosa, Manuel Marques dos Santos, 
Evaristo Leitao, Raul Casemiro da Silva Neves, 
Carlos Nery da Costa, Waldir Reeve, Vital a
Jose Tambellini e Arnaldo Steele Junior, do 
Brasil; Carlos Moreira de Oliveira, Alvaro Pinto 
de Oliveira, Vltor Faria, Mario Gon!;alves An
dias e Jose Pinto de Oliveira, de Portugal». 

Depois de mendonar as medal has restantes, 
o articulista terminou assim: 

As 8,30 horas, comec;am a servlr os ape
ritivos. Nos saloes, cerca de 180 pessoas 
palestram, e inumeros gar!;ons, esgueirando-se 
entre os conjuntos, oferecem, amavelmente, 
capitosos aperitivos. As 9 h, passamos para 0 

imenso restaurante, sob a orientac;ao do maitre 
Jose Tenorio. Pel a ordem, serve-se melao 
com presunto a «D. Maria». Depois Tornedos. 
a «Olho de Boi» (nome do famoso selo) a
cereja flambeada a «Lubrapex». Finalmente, 
serve-se 0 vinho gaucho rOlado Chateau Du
valier de 1943, e aguas minerais de 1853. 
6ptima serventia. 

Encerrara-se 0 banquete. T odos aprestam-sa
as despedidas. Mas todos levam consigo a. 
lembran!;a ad perpetuam rei memoriam, en
quanto 0 Clube Filatellco do Brasil cumpria 
mais uma etapa step by step, com aquela
encontro magnifico». 

BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 19 

LUBRAPEX.70 
, 

P.lo 
Coronel Alexandr. Guede. d. Magalhie. '----

Vai para quatro anos que urn grupo dos 
mms eminentes filatelistas brasilelros, em 
momenta de feliz insplra~ao, lan~ou a 
ideia de reunlr em familia as colec~oes 
de selos formadas nas duas patrias irmas, 
Portugal. e Brasil. A ideia fOi, desde logo, 
abra~ada com entusiasmo por filatelistas, 
acarinhada e protegida por as autoridades 
de ca e de lA, todas altamente interessadas 
em fomentar e consolidar 0 Imelhor ,en ten
dimento e cordialidade nas rela~oes luso-
-brasilelras. . 

Logo na 1.a Exposi~ao, realizada no Rio 
de Janeiro, sob a denomi.na~ao LUBRA
PEX-66, se verificou i!xito, alias esperado. 
E esse i!xito repetiu-se no cenArio mara
vilhoso do Fu:J.chal, em 1968, ande se 
reunlram as melhores colec!;oes de ambos 
os paises, e conviveram estreitamente al
guns dos seus possuidores ·e demais fami
liares. 

Mais do que os premios, preocupava os 
filatelistas a ideia de corresponderem ao 
espirito que presidiu it cria~ao das LU
BRAPEX, a realizar peri6dica e altern a
damente em cada urn dos dais paises. 
Assim e que esteve presente excepcional 
numero de colec~oes de elevado nivel, 
em cada certame realizado. 

Em continua!;ao, coube este ano ao 
Clube Filatelico do Brasil - 6rgao que :la
quele pais coordena os interesses de todos 
os agrupamentos, por inexistencia de Fe
dera!;ao - a organi.z3!;ao e intelra respon
sabUidade da execu 0 da LUBRAPEX-70, 
levada a cabo, no Rio, de 24 a 31 de 
Outubro. Com 0 exemplo das anteriores 
exposi~oes, 0 C. F. B. procurou e man
teve 0 contacto com a entidade filatelica 
portuguesa ate ao momento em que deixou 
de ser possivel aceitar interferencias e 
impOSi!;oes. 

Por incompreensao de quem tinha por 
obriga~ao explorar em profundidade os 
exitos anteriormente obtidos, a comparti
cipa!;ao portuguesa na LUBRAPEX-70 es
teve urn tanto ou quanto duvidosa. Aler-

tados do facto, filateUstas portugueses que 
sabem 0 que devem it sua PAtria, e com 
responsabilidades vindas de longa data, 
acorreram a chamada particular que Ihes 
foi feita, e a exposi!;ao, ha pouco levada 
a efeito, excedeu-se no exito das an
teriores. 

Realizada no mesmo lical da 1.8 - 0 edi
f!cio do Museu de Belas Artes, surnptuoso 
exemplar da arquitectura de La Belle 
Epoque - nos mesmos tri!s saloes e dois 
espa!;osos vestibulos alinharam-se 1.000 qua
dros, que oste'ltavam os melhores con
juntos existentes em maos lusas e brasi
lelras, alguns dos quais com aItas classi
fica~oes obtidas na recente Philimpia-7o. 

o JUri, presidido pela figura internacio
nalmente conhecida de Hugo Fraccoroli, 
actuou em 4 grupos de trabalho, e as 
suas reunioes conjuntas decorreram na 
maior cordialidade, que nilo excluiu pon
derada dis cuss ao. Ao 1.0 grupo, consti
tuido por Gen. Mirabeau Pontes, Heitor 
Sanchez e pelo signatario. coube a ta
refa de apreciar as colec!;oes eXP'J8tas ~ 
Divisao 1 - Brasil; as participa!;oes das 
Divisoes 2 (Portugal e Ultramar), Divi
sao 3 (Universal) e Divisilo 4 (Aereas) 
foram apreciadas pelo 2.0 grupo, cons
tituido pelos jurados Al.mi.rante Magalhaes 
Macedo, Horacio Matos da Silva (portu
gui!s radicado em S. Paulo), Eng.o Paulo 
Sea bra e pelo Dr. Vasconcelos Carvalho; 
ao 3.0 grupo, f<>rmado por Dr. Heitor 
Fenicio, Eng.o Manuel Marques Gomes e 
Gen. Euclides Pontes, coube a missao de 
apreciar as colec!;oes da Divisao 5 (Te
matica); finalmente, 0 4.0 grupo foi cons
tituido pelos distintos jornalistas Waldir 
Reeve e J . L. Barros Pimentel, de an
temao expressamente nomeados para jul
garem do interesse dos trabalhos apresen
tados na Divisao 7 (Monografias, Cata
logos e limprensa Filatelica). 

Do que foi esta exposi!;ao, pode fazer-se 
uma ideia atraves do Quadro I, que sin--



20 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL -tetiza os premios concedidos. Con vern 
esclarecer que foi concedida medalha de 
vermeil a cada filatelista convidado a 
expor fora da competigao; como foram 
- e pela primeira vez em certames fila
telicos - concedidas medalhas, em vez de 
simples diplomas, aos participantes da 
classe «Literatura». 

No Quadro II, pretende estabelecer-se 
urn termo de comparagao sucinta entre 

as tres LUBRAPEX, pelo qual 0 leitor 
pode tomar consciencia do interesse que 
estas exposigoes vern tendo nos meios 
filatelicos luso e brasileiro. Estamos cer
tos de que, em 1972, numerosa e ilustre 
embaixada vira visitar-nos, e sera por
tadora de boas colecc;oes ja conhecidas 
e de outra;; em fran co progresso. Em 
S. Paulo, ja se comec;a a preparar a fu
tura LUBRAPEX-74. 

Liderados pelo presidente do Clube Filatelico do Brasil, G~neral Mirabeau Pontes, A direita, estiveram 
com 0 presidente da Empresa Brasileira dos Correio3 e Telegrafos q uatro j uizes portugueses da 
LUBRAPEX - 70, Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Coronel Alexandre Guedes Magalhiies, Eng. 
Manuel Marques Gomes e Eng. Paulo Seabrat acompanhados dos Srs. Mario Ferreira Franlla e Hugo 

Fraccaroli, que analisaram problemas comuns dos correios brasileiro e portugues. 
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I Total 
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LUBRAPEX-76 

Lista dos expos ito res portugueses e de 
brasileiros concorrentes a Divi5ao 2 'e 
premios obtidos. 

Grande Premio Brasil: 

Joaquim Furtado Leote - Portugal -
c/ India Portuguesa. 

MedaLhn.s de Ouro: 

Jose Hipolito - Portugal - c/ clii.ssicos de 
Portugal e reimpressoes. 

Antonio Martins - Portugal- c/ Portu
gal, A!;ores, Madeira e Guine. 

Morina Defense Leote - Portugal- com 
classicos de Portugal e suas oblite
ra!;oes. 

Antonio Jose Marques dos Santos - Bra
sil - classicos de Portugal. 

MecLaLhas de Vermeil: 

Hernani dos Santos Viegas - Portugal 
- c/ Mo!;ambique. 

Arnaldo Ferreira Gon!;alves - Portugal 
- c/ Portugal. 

Mario Bastos - Portugal - c/ Portugal. 

MedaLhas de Prata: 

Manuel Marques dos Santos - Brasil
c/ Angola. 

Carlos Moreira de Oliveira - Portugal
c/ Portugal. 

Alvaro Pinto Queir6s - Portugal- com 
Belgica. 

Arnaldo Ferreira Gon!;alves - Portugal
c/ Israel. 

MedaLhas de Bronze Prateado: 

Jose Roberto C. Roliz - Brasil - c/ Ul
tramar Portugues. 

Bernardo Coutinho - Portugal - c/ Por
tugal. 

Jose He'lrique dos Santos - Portugal
c/ Angola. 

MedaLhas de Bronze: 

Ant6nio Pinto Mota - Portugal- c/ Por
tugal. 

Manuel R. Casta'1heira - Portugal -
c/ Portugal. 

COLEC~OES TEMATICAS 

MedaLhas de Verm2il: 

Maria Elisa dos Santos Basto Machado 
- c/ Pintura. 

Paulo O. de Sa Machado - c/ Veiculos. 
Carlos A. Silveira Jardim - c/ Integri

dade europeia. 
Domingos Pinto Rema - Hist6ria de Por

tugal. 

MedaUlOs de Prata : 

Vitor Faria - Automobilismo. 
Mario Gon!;alves A:ndias - Musica. 
Jose Pinto de Oliveira - Dia do Selo. 

Medalhas de Bronze: 

Fernando Teixeira Xavier Martins - Jo
gos Olimpicos. 

JUVENTUDE 

Medalhas de B,·onze Prateado: 

Luis Antonio Ribeiro dos Santos - Bra
sil - c/ Portugal. 

Romano J . Calhau Camara - Portugal 
- c/ Vida animal. 

LITERATURA 

Medalhas de Prata : 

A Colec!;ao Tematica na Filatelia, por 
Ant6nio J . Bello Dias. 

Carimbos de data completa de Por
tugal 1853/1880, par A. Guedes de Ma
galhiies. 

Meoolhas de Bronze Praten.do: 

Boletim do Clube Filatelico de Portugal. 
Selos e Moedas. 
Filatelia Tematica. 
Filatelia Para Todos. 

MecLalhas de Bronze: 

Filatelia de Angola. 
Coluna Filatelica de Paulo O. de Sa 

Machado. 
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«0 ESTADO DE S. PAULO» 
No grande jornal 0 Estado de S. Paulo, 

o maior do Brasil, e urn dos maiores do 
Mundo, 0 distinto jornalista Americo Toz
zini, na sua conhecida sec~ao filateIica 
de 18 de Outubro, publicou 0 segui,te, 
sobre 0 n0550 Director: 

JURADO PORTUGU~S 
cA. J. de Vasconcelos Carvalho, ba 

20 anos Presidente do Clube Filatelico 
de Portugal, fara parte do Juri da III Ex
posi~ao Filatelica Luso-Brasileira, LUBRA
PEX-70. 0 Clube do qual 0 Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho e Presidente tern 
cerca de 6 mil socios. 0 filatelista por
tugues vira posteriormente a capital paJ
lista, para contactos com os meiosespe
cializados de S. Paulo. Actualmente, 0 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho esta 
participando, como 0 uDico jurado portu
gues presente do ill Certamen Filatelico 
de la Hispanidad, em realiza~ao em Bil
bao, na Espanha». 

Coma a Imprensa brasllelr. recebeu 
a nalsa director 

No Globo, de 19-10-70, escr·eveu 0 grande 
jornalista M. Alves Pinheiro: 

.. Vern ai, no dia 23, urn grande .amigo 
do Brasil e dos brasileiros, e uma das 
figuras mais conhecidas de Lisboa, 0 
Advogado A. J. de Vasconcelos Carvalho, 
que e tambem famoso filatelista, alias, 
com uma sec~ao de filatelia no Diario 
de Lisboa, considerada a melhor, no ge
nero, da Europa. Ele participara da 
ill Exposi~ao Filatelica Luso-Brasileira, a 
LUBRAPEX-1970. Esse beirao de Arganil 
destaca-se ·em todos os circulos de Lisboa». 

No dia da cbegada, de um jornal de 
que 56 possuimos um recorte, sem qual
quer indica~ao: 

«Armando Jose de Vasconcelos Car
valho - Chefia um grupo de cinco por
tugueses que vieram participar do Juri 
de um concurso de filatelia; 0 grupo 
esta no Serrador». 

Em 0 Mundo Portugues, pela pena de 
Gon~lo Ramires: 

.. Vasconcelos Carvalho regr.essou a Lis
boa . Sua entrevista concedida a 0 Mundo 

Portugues deu bem a medida da sua per
sonalidade de ilustre portugues que se 
ve com olhos bern abertos e pedeita 
nitidez a actualidade de sua patria. Em 
sua estada de oido dias no Rio, teve opor
tunidade de receber as mais expressivas 
homenagens, embora se verificassem al
gumas lamentaveis omissoes como, por 
exemplo, a ausencia de certas persona
lidades brasileiras que, em sua visita a 
Portugal, foram cumuladas de aten~6es. 
de gentilezas, de jantares e banquetes pelo 
notavel advogado e homem de socie
dade ... ». 

Escusado dizer que nem 0 nosso Di
rector conhece 0 jornalista signatario, nem 
deu por quaisquer omissoes. 

Cantan6rlo da Malanga 
Passando, este ano, 0 1.0 centemlrio do 

Municipio de Malange, 0 Ministerio do 
Ultramar, para comemorar 0 aconteci
mento, mandou ·emitir e por em cir
cula!;ao, na Provincia de Angola, 2000000 
de selos postais da taxa de 2$50, com 
as dimensoes de 34,5 X 24,45 miUmetros, 
tendo, como motivos, as Armas daquela 
cidade ·e urn campo de algodao. 

Os selos, impressos a doze cores na 
Casa da Moeda, foram postos a venda em 
todo 0 territ6rio nacional no dia 20 de 
Novembro, para 0 que foram utilizados 
dois carimbos comemorativos, nesse dia, 
nos correios de Luanda e Malange. 
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UMA ENTREVISTA DO 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
a «0 Mundo Portugues» 

o nosso Director concedeu ao grande 
jornal 0 Mundo Portugues a seguinte 
entrevista, publicada a tres colunas, com 
grande destaque, e acompanhada de uma 
sua fotografia: 

o Brasil a Portugal poder •• 
sar tarcalra foroa do mundo 

Participou da LUBRAPEX - 70, como juiz 
e uma das figuras centrais, uma personalidade 
das mais marcantes na vida portuguesa, e um 
amigo realmente devotado do Brasil e dos 
brasileiros, que ele sabe receber com a inex
cedfvel solicitude e a fidalguia caraeterfstica 
dos portugueses. Referimo-nos ao Dr. A. J. 
Vasconcelos Carvalho, 0 ilustre e conhecido 
advogado de Lisboa, 0 homem de socledade, 
o escritor e 0 jornalista que todos admiram 
na capital lusa. Membro de numerosas ins
titui~oes, como 0 Conselho da Ordem dos 
Advogados, dirigente regional das Casas das 
Beiras e de Arganil, presidente, ja ha vinte 
anos, do Clube Filahf!lico de Portugal, e tantas 
outras, desenvolve uma aetividade dinA
mica, real mente surpreendente. Nao poderia 
o MUNDO PORTUGU~S delxar de ouvi-Io 11 
sua passagem pelo Rio, onde recebeu cari
nhosas e muito merecidas homenagens. 

ACIDENTADO 

Inicialmente, esclareceu 0 Dr. Vasconcelos 
Carvalho: 

- Eu na~ pude aceitar jantares e outras 
homenagens que me estavam preparando. Ve-

nho com uma perna partida, portanto muito 
diminufdo flsicamente, e ainda muito mais 
moralmente. Sei que 0 Elos Clube, a Casa 
das Beiras e 0 grande jornalista Dr. Alves PI· 
nheiro, meu velho e queridfssimo amigo, me 
estavam preparando homenagens e passel os, 
mas na~ so 0 meu programa fllatelico e social· 
foi muito grande, como, principal mente, a 
melhor homenagem que me poderiam prestar 
brasileiros e portugueses era, como foi, 0 da 
sua intenltaO, e os carinhos fraternos de que 
todos me rodearam. 

o VALOR DA .. III EXPOSIC;.lO FILAULlCA 
LUSO-BRASILEIRA» 

- Vim de Portugal integrado no Grupo de 
quatro jurados portugueses da .111 Exposiltio 
Filahf!lica Luso-Braslleira», ou .111 Lubrapex, 
Rio de Janeiro -1970». Os restantes sao os 
ilustres Coronel Alexandre Guedes de Maga
Ihies, do Porto, Eng. Paulo Sea bra Ferreira, 
de Aveiro, nos tres para 0 juri classico, e 
o Eng. Manuel Marques Gomes, de Lisboa, 
para 0 juri tematico. 

Esta "III Exposiltao Fllahflllca Luso-Brasileira. 
tem grande valor e significado, e tanto pela 
sua grandeza, como no aspeeto filatelico, como 
no da intensificaltio do IntercAmblo, real • 
proficuo, entre Brasil e Portugal. Este, mesmo, 
e 0 seu aspeeto fundamental, certos, como 
todos estamos, de que e mais do que altura 
de passarmos das conversas, dos dlscursos 
e dos namoros platonicos, ao intercllmbio • 
11 fraternidade am pia e total. 
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26 BOLETIM DO CLUBE FILAnLICt. DE PORTUGAL -- No dia em que 0 Brasil e Portugal se 
compreenderem como deve ser, 0 Brasil 
com a sUa grandeza e a sua potencialidade 
formldavel, Portugal com a sua excepcional 
sltua~io na Europa, as suas bases estrate
gicas nos A~ores e Cabo Verde, os seus 
enormes e riqurssimos terrlt6rios de Angola e 
Mo~amblque -, nos ambos poderemos ser a 
enorme terceira for~a do conturbado mundo 
moderno. 

A GUERRA 
NO ULTRAMAR PORTUGU~S 

- E a guerra no Ultramar? 

- Slm, Portugal esta em guerra, verda-
deira e grande guerra, em Guine, Angola e 
Mo~ambiql1e, mas guerra que n6s nao fize
mas, nem nos fizeram nem fazem as naturais 
daquelas nossas provrncias ultramarinas, mas 
nos vem de fora, dos fronteiri~os parses comu
nistas. Portugal, desde 1961, tam estado a 
defender, com cem mil sold ados naqueles ter
rlt6rios, as terras que descobrlmos antes de 
nlnguem, tAm quinhentos allos, e as hom ens 
que III vivem, brancos e pretos, que para n6s 
sao todos portugueses, em absoluta e indls
cutrvel Igualdade social, como tem provada
mente reconhecido todos as dlplomatas, escrl
tores e jornalistas que, de uns dez anos a 
esta parte, tem visitado aquelas nossas pro-

vlncias portuguesas, a viver em quase com
pleta autonomia adminlstratlva. 

- Portugal, nessa guerra que nos moveram 
e movem, esta nao 56 a defender-se a el. 
pr6prio, mas, principalmente, sozlnho e glo
riosamente, a defender os altos interesses ma
teriais e morais do Ocidente, que, Infeliz
mente, nao nos tem compreendido, e menos 
ainda ajudado, como obrigatorlamente se im
punha. 

o PRESIDENTE MARCELLO CAETANO 

- Sua Impressao sobre Marcello Caetano? 

- Eu, que fui e sou contra todas as dita
duras, sou agora pelo Prof. Doutor Marcello 
Caetano, porque ele e 0 presidente Ideal do 
Portugal de hole. 0 presidente Marcello Cae
tano e hom em verdadeiramente excepcional, 
com grande envergadura intelectual e moral, 
de Invulgares saber e cultura, inteligencia e 
trabalho, metodo, tenacidade, equiUbrio e sen
satez, professor catedrlltico e estadlsta de 
enorme vlvencia permanente, cat611co huma
nista, profundamente aberto, nao direi it es
querda, mas, pelo menos, ao momento pre
sente. Temos hole que estar todos, em todo 
o Mundo livre, com Portugal, e todos as por
tugueses ao redor do Prof. Doutor Marcello 
Caetano, indiscutfvel presidente de Portugal. 
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Eng. Agron. M. 
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R. MARQUES GOMES I 
Para os amigos filatelistas portugueses, 

que representaram Portugal na LUBRA
PEX-70, vao as minhas pnmeiras palavras, 
que sao de admira!;ao e felicita!;oes . 

Afora os que nao puderam responder 
it cham ada para representar Portugal na
quele certame, justificadamente, e de la
mental' a atitude que alguns prefenram 
tomar, 0 de apoiar quem, minimizando, 
esqueceu 0 que e Cortezia, Amizade, Jas
ti!;a, Dignidade, Civilidade,.. . e Patrio
tismo, sentimento do maior respeito. 

Pois, apesar desta atitude, que todos 
sabem de onde partiu, tanto entre n6s, 
como alem AtHlntico, a razao venceu, e 
Portugal esteve muito dignamente repre
sentado na LUBRAPEX-70, no Brasil. 

Os numeros que a seguir se apresentam 
bem 0 demons tram. E caso para per
guntar: Sera que alguem pode arras tar 
os que nele confiaram 0 prestfgio da 
filatelia nacional, para uma situa!;ao anti
patri6tica, por mera decisao pessoal e 
abuso de poder? Outros 0 dirao. 

Os actos ficam com quem os pratica e, 
quando sao como 0 referido, nao caem 
nem no esquecimento, nem ficam no si
H!ncio. 

Desculpai-me, mas como calar e cola
borar, . " eis este breve apontamento. 

... ... . 
Nasce 0 21.0 de OutubrQ de 1970, quando 

urn aviao da T. A. P . se eleva no negro 
da noite, rumo a terras de Santa Maria, 
transportando quatro portugueses, convi
dados para fazerem parte do Juri da 
LUBRAPEX-70, bern como as 37 partici
pa!;oes com que Portugal se fez repre
sentar naquele certame (total superior ao 
apresentado na LUBRAPEX-66, como se 
pode vel' no Quadro I, adicionando 3 co
lec!;oes de convidados). 

No aeroporto do Galeao. apesar da h0ra 
matutina, aguardavam-nos algumas das 
primeiras figuras da filatelia brasileira, 
a frente das quais 0 general Mirabeau 
Pontes, digno Presidente do Clube Fila
telico do Brasil e da Comissao Executiva 
da LUBRAPEX-70. E de referir, ainda, a 
presen!;a do ilustre filatelista p<>rtugues 
Joaquim Furtado Leote. 0 que muito nos 
sensibilizou. Mais uma vez se irmanavam, 
sob urn mesmo espfrito, 0 da amizade, 
apesar da tentativa de frustra!;ao, antes 
referida. _ 

Quadro 1- Numero de expositores e de quadros nas LU9RAPEX, 66 e 70, 
no Rio de Janeiro 

0/0 (1) 

Tolals Brasil Porlugal BrAi. Pod 

66 70 66 70 66 I~- 66 70 66 70 

- - --1-
Expolitores . 108 

I 
99 84 

I 
65 24 27 78 71 I 22 29 

Quadros • . 1099 911 74' 724 285 187 72 I 79 I 28 91 

(1) Em rela~io aos totais. 
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Fomos conduzidos ao Hotel Serrador, 
onde ficamos instalados; este, a cerca 
de 5 minutos do Museu Na cion al das 
Belas Artes, onde ja decorrera a LU
BRAPEX-66, e onde ia realizar-se a LU
BRAPEX-70, nurn cenario bern iluminado, 
e decorado por telas de alto valor; UlI' 

ambiente do mais requintado gosto e ri
queza. 

No dia imedi!lto, iniciflmos a montagem 
das colec!;oes, que transportamos, e que 
ocuparam 187 quadros, nada menos de 
2260 folbas, 0 que terminamos cerca das 
24 boras do dia 23. 

Nao podemos deixar de referir a activa 
ajuda das esposas do Eng.o Paulo Seabra 
e do born amigo filatelista Ant6nio Mar
tins, casal a quem devemos a cgostosa,. 
companhia, e que bern representou os 
filatelistas portugueses que nao tiveram 
a possibilidade de se deslocar ate ao 
Rio. 

As 10 boras da manha do dia 23, tive
mos a grata satisfa!;ao de urn encontro 
com ci Director da Empresa Brasileira de 
Correios e Telegrafos, que lamentou nao 
poder estar pI'esente no acto inaugural da 
LUBRAPEX-70, por motivo de ter que se 
deslocar a Europa, em servi!;o. 

A inaugura!;ao da LUBRAPEX-70 ocor
r:eu, conforme programado, as 15 horas 
do dia 24, dUrante a qual foi lan!;ado 0 
selo comenwrativo do Jubileu das Na!;Oes 
Unidas. Estas solenidades foram presidi
das pelo Secretario da 1I10ssa Embaixada no 
Brasil, Dr. Salazar, porquanto 0 Sr. Em
baixador se encontrava ausente, em missao 
oficial, e pel os l'epresentantes do Secre
tario de Turismo da Guanabara e do Di
rector da Empresa Brasileira de Correios 
e Telegrafos, que, justificadamente, nao 
puderam comparecer. 

Ap6s a inaugura!;ao, a Comissao Exe
cutiva da LUBRAPEX-70 e os membros 
do JUri de ambos os paises, tiveram uma 
reuniilo, na qual foi eleito 0 ilustre fila
telista Hugo Fraccaroli para pr,esidir ao 
Juri. Este, para urna conveniente apreC'ia
!;i!o das participa!;oes, em nlimero de 145, 
~ubdividiu 0 JUri em grupos de trabalbo, 
que logo iniciaram a sua actividade. 

Os jurados foram: Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, Heitor Sanchez, Ge
neral Mirabeau Pontes, Horacio Matos da 
Silva, Coronel Alexandre Guedes de Ma
galhiies, Almirante Ant6nio Leal de Ma
galbAes Macedo, Dr. Heitor Fenicio, Hugo 
Fraccaroli, Eng.o Paulo Sea bra, General 

Euclides Pontes, Waldir Reeve, J. L. de 
Barros Pimentel e 0 autor destas linhas. 

Ap6s a conclusao da aprecia!;iio das 
participa!;oes expostas, 0 Juri l'euniu, em , 
plenano, para atribui!;ao dos premios, re
sultando 0 expresso no Palmares que, em 
resumo, se encontra no Quadro II. 

Por este mesmo quadro, pode avaliar-se 
da evolu!;ao de nivel da LUBRAPEX-66 
para a LUBRAPEX-70, atraves dos pre
mios atribuidos, quando 0 relacionamos 
com 0 quadro anterior, no que respeita 
ao nlimero de colec!;oes e quach-os apre
sentados. 

Esta LUBRAPEX-70 foi mais urna Expo
si!;ao Filatelica notavel, pela riqueza de 
algumas das suas participa!;oes. 

• .. . 
A panoramica das TEMATICAS pode 

deduzir-se dos Quadros ill e IV, que 
nos mostram, 0 primeiro, 0 que foi a 
representa!;ao do Brasil e de Portugal; 
em ambas as LUBRAPEX, 66 e 70, e; 
o segundo, do valor das colec!;oes, pelos 
premios obtidos. 

o grupo de jurados que, oa presente 
exposi!;ao, foi incurnbido de apreciar tais 
participa!;oes, era constituido pelo muito 
conhecido filatelista Dr. Heitor Fenicio; 
urn dOB primeiros tematicos do Brasil e 
dos que mais conhecem esta ,especializa!;iiO 
da filatelia, que dOmina; pelo General Eu
elides Pontes, 0 mais antigo coleccionador 
tematico do BraSil, que, no momento, 
alem de estudioso desta modalidade, man
tern contacto com os principais tematicoB 
do mundo; e, repetimos, pelo autor destas 
linhas. 

Ao observarmos 0 Quadro III, verifica-se 
que 0 numero de colec!;oes tematicasj 
tanto brasileiras, como portuguesas, foi, 
senslvelmente, 0 mesmo nas duas expo
si!;oes, apenas sendo mais reduzido 0 nu
mero de quadros daquelas Ultimas, 0 que 
se deve, como e 6bvio, as colec!;oes exi
birem menor numero de folhas. 

o Quadro IV, em que se apreseotam, 
discriminadamente, os premios atribuidos, 
naquelas mesmas exposi!;oes, mostra-'nos 
que houve subida de nivel (0 nivel de 
urna exposi!;ao nao se mede pelo numero 
de medalhas de ouro, mas pelo das de 
«vermeil:o e de prata, e em rela!;ao aD, 
nlimero de participa!;oes e, mais ainda, 
em face a % das mesmas, em rela!;Ao' 
a tal numero). 
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Quadro III - Numero de expositores tem.ticos • d. quadros nas 
LUBRAPEX, 66 • 70, no Rio d. Janeiro 

1'0 <I> 

Totals Bra.U Portugal BruU I Portugal 

66 66 70 66 70 66 7-I~ - 1--': __ 6_6 -
Expositores . 45 44 34 

I 
32 II 12 76 

1 
75 24 25 

Quadros • · 408 365 287 279 121 86 70 76 30 24 

(') Em Cunltiio dos totals. 

Quadro IV - Premios atribuidos as tematicas nas LUBRAPEX, 
66 II 70, no Rio de Janeiro 

0/0 (I> 

Totals Brasil Portugal Brasil Portugal 

66 70 66 70 66 70 66 70 66 70 

----------
Ouro. 3 1 2 I I - 6 3 9 -
Vermeil · · 6 7 3 3 3 4 8 9 27 33 
Prata . · · 12 12 8 8 4 4 22 25 36 33 
Bronze/Prata • - 8 - 5 - 3 - 16 - 25 
Bronze · II 16 8 15 3 1 22 47 27 8 
Diploma. 13 - 13 - - - 36 -

I 
- -

(1) Em Cunltiio do numero de participantes de cad a Pais. 

Alguns faetos sAo de destacar em re
la!;Ao as colec!;oes tematicas. 

A primeir.a e 0 de nAo ter side atri
buido 0 Grande Premio das Tematicas. 
Na realidade, nAo se viu qualquer co
lec!;Ao que merecesse tal distin!;Ao. 

Apenas foi atribuida urna medalha de 
ouro,e esta a uma colec!;ao brasileira. 
Na verda de, esta colec!;Ao era extraor
dinana. Pelo tftulo, a primeira vista, pa
retia tratar-se de uma colec!;Ao de assunto, 
porem, viu-se uma verdadeira tematica. 
o seu plano, 0 roteiro, em resurno, era 
o seguinte: As Conven!;oes internacionais 
e 0 cresci.mento do Rotary. CQnferencias 
regionais e distritais. 0 Rotary, e a Fila ... 

telia. 0 Jubileu de Ouro. Os Clubes fes
tejam os seus aniversarios. 0 Rotary 
serve. Epilogo. 

Para alem da sua apresenta!;Ao, esque
matiza!;Ao, estudo e equilibrio, apresentava 
pe!;as de valor (provas de estudo, de 
artista, de luxo. e de selos nao -emitidos, 
sobrescritos com carirobos comemorativos, 
alguns deles raros, blocos e selos nAo 
denteados, etc.), em 27 quadros, pelo que 
felititamos 0 seu proprietAriQ, Sr. Gui
lherme Levy. 

Outra colec!;Ao digna de referencia, pre
miada com «vermeil» e felicita!;oes do 
JUri, denominada Cruz Vermelha, de Hen
rique Garrofe Junior, nada menos do que 
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30 quadros. Pe!;as e mais pe!;as, de cate
goria, aenriqueciam (pe!;as de 1878/96, 
de 1914 a 1919, cartas, carimbos, etc.). 
Uma colec!;ao de assunto, montada por 
paises. 

De entre as tematicas portuguesas, a 
que mais se evidenciou foi a da Enge
nheira Maria Elisa dos Santos Basto Ma
chado, premiada com «vermeil» e felici
ta!;oes do JUri, sobre Pintura. 

Na DivisAo 9 - Juventude - dist~nguiu-se 
a tematica «Escutismo», do jovem brasi
leiro Sy;nval Tozzini, prerniada com uma 
medalha de prata. 

Desta DivisAo, merece ser, tam bern, re
fetido 0 jov.em Romano J. Calbau Camara, 
Unico expositor juvenil portugues que, com 
a sua interessante colec!;oo «A Vida Ani
mah, premiada com medalba de bronze 
prateado, quis ,nAo s6 prov,ar 0 seu patrie
tismo, como dizel" aos joy-ens filatelistas 
brasileir08: estou convosco. 

Os restantes premios atribuidos no sec
tor tematico, foram: 

MedaLha de «vermeiL»: Paulo de Sa 
Machado, Carlos Silveira Jardim, Salvino 
da Fonseca, Heitor Jobin e Domingos 
Pinto Rema. 

MedaLha de pr.ata: Vitor Faria, Raul da 
Silva Neves, Mario Gon!;alves Andias, Car
los Nery da Costa, Waldir Reeve, Vitale 
Tambellini, Lauro Natali, Arnaldo Fran!;a, 
Armando Steele Junior. 

M,edaLha de bronze pr.ateado: Murilo 
Krieger, William W. Dao Cheu, Arth'.lr 
Mourilo e Carlos de Andrade JUnior. 

MedaLoo de bronze: Americo Tozziat, 
Oscar KBeger, JoAo Baylongue, Ayres Ge
vaerd, F-ernando Xavier Martins, Joao 
Lukaszewski, Flavio do Amaral, Lister de 
Lima, Juraci Dutra de Moraes, Pedro Co
senza, P,edro Kliucas, Zilla Securo e Gil
berto M. de Proft. 

• .. .. 
Do programa sotial que nos foi ofe

recido, nao podemos destacar -esta ou 
aqueloutra passagem. Todas.e tudo ul
trapassou quanto se podia imaginar e, 
para c1lmulo, os bons aroigos brasileiros, 
l!inda,nos prodigalizaram surpresas e i n1-
previstos. 

Para comemorar ,esta LUBRAPEX-70, foi 
emitida urna serie de selos e carimbo 
comemorativo especiais. Nada menos, 

nada mais do que urn marco notavel na 
filatelia, e uma contribui!;ao valiosa para 
a filatelia tematica. Dois selos e um bloco, 
cujo motivo central e urn trecho do Rio, 
visto ontem e como se ve hoje (tern a
ticas de pintura e de turismo), e urn 
terceiro selo com 0 emblema actual dos 
correios brasileiros. 

A recep!;ao na Embaixada de Portugal, 
os encontros com 0 Secr.etario de Turismo 
da Guanabara e com 0 Director da Em
presa Brasileira dos Correios e Telegrafos 
e 0 Jantar do Palmares, foram os pontos 
cuiminantes do verdadeiro encontro Luse
-Brasileiro. 

Segundo nos foi dUo, a Direc!;ao da 
Associa!;Ao Brasileira de Jornalistas Fila
telicos (ABRAJOF) propos-se organizar a 
a LUBRAPEX-74, em S. Paulo. 

E digno de toda a publicidade e do 
nosso maior reconhecimento urn facto que 
nos tocou bem no cora!;Ao, apesar de se 
nAo ter concreti2ado. Sua Excelencia (t 

Senhor Presidente da Republica dQ Brasi~ 
General Emilio Garrastazu Medici, di
gnou-se marcar uma audi~ncia aos fila
telistas portugueses, ao dispor dos quais 
colocaria 0 seu pr6prio aviAo, para os 
conduzir do Rio de Janeiro a Brasilia. 
Porem, por motivo inadiavel, que 0 levou 
a ausentar-s.e da Capital, ,nAo pOde dar 
satisfa!;Ao a tal encontro. 

Com tal atitude, Sua Excelencia, como 
supr·emo magistrado da Na!;Ao, demons
trou que 0 povo brasileiro reconhecia a 
pr.es.en!;a dos filatelistas portugueses como 
urna viventia de amizade da Comunidade 
Luso-Brasileira. 

Sentimo -IOOS sensibilizados com tAo 
grande honra e distin!;Ao. 

A ....... ~fIIWlIIII----~----.,....,.---~~ 
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Quadro III - Numero de expositores tem.ticos • d. quadros nas 
LUBRAPEX, 66 • 70, no Rio d. Janeiro 

1'0 <I> 

Totals Bra.U Portugal BruU I Portugal 

66 66 70 66 70 66 7-I~ - 1--': __ 6_6 -
Expositores . 45 44 34 

I 
32 II 12 76 

1 
75 24 25 
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66 II 70, no Rio de Janeiro 

0/0 (I> 
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Prata . · · 12 12 8 8 4 4 22 25 36 33 
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Bronze · II 16 8 15 3 1 22 47 27 8 
Diploma. 13 - 13 - - - 36 -

I 
- -
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Alguns faetos sAo de destacar em re
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A primeir.a e 0 de nAo ter side atri
buido 0 Grande Premio das Tematicas. 
Na realidade, nAo se viu qualquer co
lec!;Ao que merecesse tal distin!;Ao. 

Apenas foi atribuida urna medalha de 
ouro,e esta a uma colec!;ao brasileira. 
Na verda de, esta colec!;Ao era extraor
dinana. Pelo tftulo, a primeira vista, pa
retia tratar-se de uma colec!;Ao de assunto, 
porem, viu-se uma verdadeira tematica. 
o seu plano, 0 roteiro, em resurno, era 
o seguinte: As Conven!;oes internacionais 
e 0 cresci.mento do Rotary. CQnferencias 
regionais e distritais. 0 Rotary, e a Fila ... 

telia. 0 Jubileu de Ouro. Os Clubes fes
tejam os seus aniversarios. 0 Rotary 
serve. Epilogo. 

Para alem da sua apresenta!;Ao, esque
matiza!;Ao, estudo e equilibrio, apresentava 
pe!;as de valor (provas de estudo, de 
artista, de luxo. e de selos nao -emitidos, 
sobrescritos com carirobos comemorativos, 
alguns deles raros, blocos e selos nAo 
denteados, etc.), em 27 quadros, pelo que 
felititamos 0 seu proprietAriQ, Sr. Gui
lherme Levy. 

Outra colec!;Ao digna de referencia, pre
miada com «vermeil» e felicita!;oes do 
JUri, denominada Cruz Vermelha, de Hen
rique Garrofe Junior, nada menos do que 
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que mais se evidenciou foi a da Enge
nheira Maria Elisa dos Santos Basto Ma
chado, premiada com «vermeil» e felici
ta!;oes do JUri, sobre Pintura. 
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leiro Sy;nval Tozzini, prerniada com uma 
medalha de prata. 
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filatelia, e uma contribui!;ao valiosa para 
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da Guanabara e com 0 Director da Em
presa Brasileira dos Correios e Telegrafos 
e 0 Jantar do Palmares, foram os pontos 
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Segundo nos foi dUo, a Direc!;ao da 
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a LUBRAPEX-74, em S. Paulo. 
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nos tocou bem no cora!;Ao, apesar de se 
nAo ter concreti2ado. Sua Excelencia (t 

Senhor Presidente da Republica dQ Brasi~ 
General Emilio Garrastazu Medici, di
gnou-se marcar uma audi~ncia aos fila
telistas portugueses, ao dispor dos quais 
colocaria 0 seu pr6prio aviAo, para os 
conduzir do Rio de Janeiro a Brasilia. 
Porem, por motivo inadiavel, que 0 levou 
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pr.es.en!;a dos filatelistas portugueses como 
urna viventia de amizade da Comunidade 
Luso-Brasileira. 

Sentimo -IOOS sensibilizados com tAo 
grande honra e distin!;Ao. 
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NOVOS SELOS 
PARA ANGOLA 

Motivos de Geologia, Mineral9gia e Paleontologia 

Reproduzindo motivos de Geologia, Mi
neralogia e Pal·eontologia, 0 Ministerio do 
Ultramar mandou emitir e por em cir
cula~ao, na Provincia de Angola, 30 mi
lhoes de selos postais, com as dimensoes 
de 30 mm X 30 rom, cabendo : dois milhoes 
a cada uma das taxas de $50, 3$00, 4$00, 
4$50 e 5$00 ; quatro milhoes a cada uma 
das tax as de 1$00, 1$50 e 2$00; urn milhao 

a cada uma das taxas de 3$50, 6$00 
e 10$00; e cinco milhoes it taxa de 2$50. 
Os referidos selos, desenhados por Jose 
de Moura e impressos em «offset» a 
7 cores, foram postos a venda em todo 
o territ6rio nacional, no dia 31 de Ou
tubro, data em que foi utilizado 'os 
C. T. T. de Luanda urn carimbo de «Pn
meiro Dia de Circula~ao». 
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ULTIMA HORA 

rAos filatelistas de 'Portugal 
Da comissdo executiva LUBRAPEX-70, 

recebemos 0 comunicado seguinte: 

o Clube Filatelico do Brasil deve aos 
coleccionadores portugueses francas e sin
ceras explica~oes sobre 05 desagradaveis 
acontecimentos que prejudicaram a repre
senta~ao portuguesa na 3.. Exposi~ao Fi
latelica Luso-Brasileira, realizada recen-
temente, no Rio de Janeiro. . 

Decidimos divulgar os faetos, somente 
ap6s a realiza~ao da exposi~ao, para nao 
causarmos maior dana aqueles que pre
tendiamestar presentes a «LUBRAPEX-70,.. 

Em 1966, organizamos a «1.. LUBRA
PEX". Elaboramos 0 seu regulamento 
e classifica~ao, e dirigimos, com abso
luta liberdade, convite a tres filatelistas 
de Portugal para que integrassem 0 Juri 
dessa exposi~ao. 

Em 1968, da mesma forma, os filatelistas 
da Ilha da Madeira assumiram a respon
sabilidade da organiza~ao da «2.. LU
BRAPEX". Elaboraram seu regulame'J.to 
e classifica~ao e, tam bern com absohta 
llberdade, convidaram tres filatelistas bra
sileiros para composi~ao do seu Juri. 
Nessa oportunidade, houve uma mesa re
donda que, entre outras coisas, decidiu 
que a organiza.;ao do regulamento de 
cada «LUBRAPEX», seria da inteira com
petencia de sua Comissao Executiva. 

Confirmavam-se assim as directrizes 
adoptadas ate entao pelas Comissoes Or
ganizadoras, que gozaram de plena liber
dade em suas decisoes, mesmo porque 
estas exposi~oes nao sao submissas, regu
lamentarmente, a qualquer entidade fila
telica nacional ou internacional, pois a 
imica vontade a considerar e ados seus 
patrocinadores. 

E este criterio norteou os trabalhos 
iniciais da "LUBRAPEX-70,.. 

Ao cuidarmos da escolha de nossos Co
inissarios, 0 primeiro convite que fizemos 
foi dirigido a Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia, que aceitou a incumbencia de 
repr·esentar-nos em Portugal. 

o regulamento e classifica~ao da «LU-

BRAPEX-70» foi elaborado nos moldes 
do que regeu a de 1966. 

Isto posto, e quando resolvemos orga
nizar 0 JUri, enviamos convites a quatrG 
dignos representantes da filatelia portu
guesa, e que mereciam toda a nossa con
sidera!;ao. Espontimeamente, elevamos para 
quatro as personalidades convidadas, cer
tos de que satisfaziamos 0 interesse da 
filatelia portuguesa. 

Foram convidados 0 Cap. Lemos da 
Silveira, Presidente da Federa~ao Por
tuguesa de Filatelia; 0 Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, Presidente do Clube -"c ............ ~.............-.".",.,--..---~- .......... ---~ 

I N$' I 
(ji)~ I 

I i a I I <'00. I 
VISITE A 

7 1 » I- BUDAP~ST 
1 fxpos;~ao Filatelica Internacional I' Budapeste - 4 a 12 de Setembro de 1971 I 
« Program as, informa!;oes e inscri!;oes 

i Agencias Wagons Llts / Cook I 
I
' LISBOA - Av, da {i:e~dade, 103 - Toler. 

361521-36154!. 
HOTEL RITZ - Rua Rodrigo da Fonseca, 

86 - Telef. 68632. 

I 
PORTO - Rua Dr. Magalhiies Bastos, 12. 
COIMBRA - Edificio do Turismo - Largo 

da Portagem. 
ESTORIL - Mcada do Parque. I 
FUNCHAL - Av. Arriaga, 44. 

'

LUANDA - Avenida Marginal Paulo Dias " 
de Novais. 

I 
LOURENCO MARQUES - Av. da Repu- I 

blica, 49 . I 
"'~---- " 
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da Ilha da Madeira assumiram a respon
sabilidade da organiza~ao da «2.. LU
BRAPEX". Elaboraram seu regulame'J.to 
e classifica~ao e, tam bern com absohta 
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adoptadas ate entao pelas Comissoes Or
ganizadoras, que gozaram de plena liber
dade em suas decisoes, mesmo porque 
estas exposi~oes nao sao submissas, regu
lamentarmente, a qualquer entidade fila
telica nacional ou internacional, pois a 
imica vontade a considerar e ados seus 
patrocinadores. 

E este criterio norteou os trabalhos 
iniciais da "LUBRAPEX-70,.. 

Ao cuidarmos da escolha de nossos Co
inissarios, 0 primeiro convite que fizemos 
foi dirigido a Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia, que aceitou a incumbencia de 
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BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL -Filatelico de Portugal; 0 Eng.o Manuel 
Marques Gomes, membro dos Juris das 
cLUBRAPEX:o anteriores; 0 0 Cel. Gue
des Magalhaes, Presidente do Juri da 
C2.8 LUBRAPEX». 

Para nossa surpresa, recebemos carta 
do Cap. Lemos da Silveira vetando, des
cabidamente, dois nomes entre os nossos 
convidados, e que ja haviam aceite 0 

convite. 
Nao havendo motivos ou razoes que 

nos levassem it submissao desse veto, 
mesmo porque nao seria admissivel in
terferencia de quem quer que fosse, nas 
decisoes da Comissao Executiva, respon
demos que os convites feitos eram trre
versiveis. Se tivessemos agido de outra 
forma, teriamos cometido brutal levia:1-
dade, e levariamos a Comissao Executiva 
ao ridiculo. 

Em resposta, recebemos carta do Ca
pitao Lemos da Silveira declinando 0 con., 
vite que the fizeramos para membro do 
Juri, Como complemento dessa decisao 
pessoal do · Cap. Lemos da Silveira, che
gou-nos, quando faltavam apenas 8 dias 
para encerramento das inscri!;oes, uma 
carta antidatada de 14 dias, da Federa!;ao 
Portuguesa de Filatelia, desobrigando-se 
de continuar a ser nosso Comissario, e 
alegando, injustificitvelmente, que nao de
sejavamos a colaboraGao dessa entidade, 
convindo salientar ainda que, ate essa 
ocasiao, nada havia feito a Federa!;ao 
em prol da participaGao da filatelia por
tuguesa na "LUBRAPEX-70". 

Esta lastimavel e infeliz atitude nao 
nos desanfmou, e perseveramos no tra
balho de organiza!:ao da exposi!:ao. So
mos todos uteis e necessarios, mas '1in
guem e indispensavel. 

Para preencher a vaga entao criada no 
corpo de jurados, convidamos 0 Eng.o Paulo 
Seabra, Presidente da Sec!:ao Filatelica 
do Clube dos Galitos, de Aveiro. 

A «3.8 LUBRAPEX" obteve absoluto su
cesso, e magnifica foi a representa!:ao da 
filatelia de Portugal. Pela primeira vez, 
esteve presente 0 filatelismo de Angola, 
Mo!;ambique e nha da Madeira. 

Aguardaremos 1972, com 0 mesmo entu
siasmo de sempre pois 0 que nos anima 
e a amizade que une a filatelia de Por
tugal e Brasil, num objectiv~ comum de 
estreitar cada vez mais os la!;os da Co
munidade Luso-BrasUeira. 

Pela Comissao Executiva da «LUBRA
PEX-70" - (a) Gen. Mirabeau Pontes (pre
sidente); (a) Carlos Nary da Costa (Se
cret{irio Geral). 

Rio, N ovembro de 1970. 

~I~-;;~-;;':-~~~ TRAMAR-t 

I 
S~RIES E!;::':~G;~~~LlSTi\S 'I 

REMESSAS A ESCOLHA 
earn selos novas au usados 

Em pagamonto, tambem aeoito selos 

I I em quanti dade I 
I 

Podir tabela de valoriz.ltlo 0 eondilto8s 
do troea 

I 
SANCHO OSORIO 

Rua do Crueilixo, 116-1.· 
Tele'.De ••• 8.5 

Apartado 1312 - LISBOA-I 
,: POBTIJG&L 't __ ........ __________ " 

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

Dua. iniciatiya. ineciita. Em priodpi., 4. 1911 II 

do Clulte Fila.telico de Portulal 
• JORNADAS TEMA TICAS I 

I 
• EXPOSI«AO DISTRITAL DA JUVENTUDE I 

Pltraclnldl' pel I Feder.vla Partugue'l de Flllt.U. 

~~~~-----------~--~--------~----~~-~p 

BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL 31) 

Pagina de 

AEROflLATELIA 
== SR 

NA «PHILYMPIA -70,. 

UM FIM-DE-SEMANA EM GRANDE ESIiLO 

A Aerofiletelia -especialidade cJ2ntenaria
tem uma bela idade, mas conserva a vitali
dade e a alegria dum sprinter de vinte anos. 

Um dos exemplos mais eloquentes desta 
asserc;ao foi 0 6ptimo fim-de-semana que vi
vemos em Londres, logo nos compassos ini
ciais da .Philympia - 70 • . 

Como 0 le itor que atentou no aviso vindo 
a lume no nosso n.O 229 (pag. 2) sabe, os 
tr€!s primeiros dias- de sexta-feira 18, jornada 
inaugural, ate domingo 20 - do profuso pro
grama tecnico e social da grande Exposic;ao 
Internacional, foram destinados a manifesta
c;oes aerofilatelicas. 

Em 18 a tarde, para estreia, tivemos um 
convfvio aprazlvel com colegas e amigos no 
cocktail organizado pelo «Aero Philatelic Club. 
no Hotel Coburn. Prolong ado positivamente, 
no dia seguinte-AIRMAIL DAY-no ma
gnffico banquete (230 talheres) organizado 

P.lo 

L CAP. 1=. LEMOS DA SILVEIRA I 
pela «British Air Mail Society», e que teve 
como cenario 0 Livery Hall do Guildhall (CA
mara Municipal) . Ambas as agremiac;oes sao 
filiadas na Federac;ao Internacional das Socie
dades Aerofilatelicas ' (F. I. S. A.) . 

PHILYMPIA 
AIRMAIL 
DAY 

LONDON 
19 SEPT 70 

Sempre, mas sempre, ambiente de perfeits 
camaradagem, e entusiasmo em alto grau. 
Alias, outra coisa nao seria de esperar, tra
tando-se de reuniao de aerofilatelistas. -
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36 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL -A representa«;ao de especialistas portugue-
ses - Jose Gonzalez Garcia, Arq.o Jose Bas
tos, Carlos Piteira e 0 autor destas linhas, 
juntamente com familiares - totalizam 0 bo
nito numero de dez pessoas. Cifra conclu
dente. 

Como curiosidade, damos conta de que as 
ementas do nosso banquete fizeram parte dos 
5000 objectos de correspondencia que foram 
transportados no voo por helic6ptero (do 

d€mcia da Federa«;ao Internacional das Socie
dades Aerofilatelicas (F. I. S. A.). Abstraindo 
por agora de outros pontos da agenda, comuni
camos aos interessados que a pr6xima Exposi
«;ao Aerofilatelica Internacional, LUPOSTA-71, 
sera em Berlim Oeste, no Palacio dos Con
gressos, de 10 a 13 de Junho - com 0 

XI Congresso da F. I. S. A. 
Trata-se duma boa oportunidade para inter

nacionaliza«;ao de algumas de algumas colec-

BRiTISH AIR MAll SOCIETY 

Capt.P.IeC103 Ua Silv~ira. . 

PH1L.'NI!IPIA---~ 
AIRMA1L 
DAY 

LONOON 
19 SEPT 70 

PHILYMPIA 1970 - International Airmail Day Dinner, 

The 1iver7 Ha l l, 

Guildhall, 

London, E.C.2 . 

38.0 Grupo da RAF), entre 0 local do cer
tame, Olympia-Empire Hall, e Battersea, na 
outra margem do Tamisa. 

Todos os 8 carimbos comemorativos utili
zados na «Philympia - 70» tinham, simulta
neamente, tres cores. Uma concep«;ao deve
ras interessante. 

Vejamos, no caso da nossa marca: eli es
querda, um denteado simb6lico tendo como 
motivo central um aviao - a verde - eli di
reita, em cima, PHILYMPIA / AIRMAIL / DAY 
- a preto -. e em baixo, LONDON /19 SEPT 
70 - a vermelho. 

Para rematar, teve lugar no domingo 20, 
uma prof,!cua reuniao de trabalho da Presi-

«;6es portuguesas esclarecidas - na descoberta 
de mais largos horizontes, e, porventura, de 
caminho definitivo. 

o assunto fica, pois, em cima da mesa. 
E nao deixara de ser aqui abordado nova
mente. 

==--------,.........-.-----~-~= 
I ETIQUETAS DE FOSFOROS 

I Reunioes para trocas todos os sll.bados, 
das 17 As 19 horas, na nossa sede 

Av. Almlrlntl RII., 70-6.o-Dt.0 
I LISBDA-1 ==---------.....-_--_ .............. :: 
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Impasto postal no era filatelica pre-adesiva 
Lei de 20 de A bril de 1850 

I 
Palo 

Eng. MANUEL M. DE ANDRADE E SOUSA I 
Tanto 0 01'. Ant6nio Fragoso (1) como 0 

Eng. Guedes de Magalhaes (2), ja se ocupa
ram deste ass unto. No entanto, nao nos 
parece descabido fazer mais algumas consi
dera!r0es. 

Quem se del' ao cuidado de leI' os escritos 
mencionados fica a saber que em 1848 0 

Estado, peia Lei de 13 de JuIho, pubJicada 
no Diario do Govemo n.O 165, do dia 
seguinte, criou urn ~mposto para amortiza~ao 

... " ..... 
... ~ -~ ..... '''<1',.,1;. 

". ..;.,. .. 
'; . 1 

.... .. ~. s .. · .... 
. . ~:-~\.;.-

das notas do Banco de Lisboa, pOl'em nao 
aplicavel a correspondencia postal. 

S6 0 foi peia Lei de 20 de Abl'il de 1850 
publicada no Diario do Govemo n.O 93, d~ 
23 do mesmo me~ e ano, po~ iveImente 
pOl'que 0 imposto cobrado ate a data nao 

(1) Cap i t u 1 0 «Os precursores dos se
los pastais portugueses», pags. 24 a 26 do 
livro 100 Anos do Selo do Correio Por
tugues 

(2) Artigo «Belas fixos de Imposto Pos
tal~, publica do nas numeros 226 a 229, 
Maw a Agosto de 1970, do Boli!tim do 
Clube Fil:atelico de Portugal 

atingia 0 montante necessario para 0 fim 
em vista. 

Esta Lei e do seguinte tear: 

cMlnl.t6rlo dOB Neg6clol dl fazlnda 

Secreterie de Estedo 

Dona Maria, 1'01' grap de Deus, Rainha 
de Portugal e dos Algarves, etc. Faze-

mos saber a todos os nossos Subditos que 
a Cell·tes Gerais Decretaram, e N6s Que
remos a Lei seguinte. 

Art. 1.0 - A todos os direitos que se 
arrecadarem nas Alfandegas, bern como as 
contribui~oes e Rendas Public as no Con
tinente do Reino, a que, na conforrnidade 
dos artigos 4.0 e 5.0 da Lei de 13 de 
Julho de 1848, nao e apIid.vei 0 im
posto de 10 por cento para a arnortizar;:iio 
das Notas do Banco de Lisboa, por nao 
caber na respectiva importancia a quarta 
parte em Notas do Banco de Lisboa, ou 
pOI' as nao haver nas Iocalidades aonde 
esses pagamentos se efectuarem, se adicio--
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-nara 0 imposto de 5 por cento em me-
tal, que sera entregue a Junta do Cre
dito Publico, para ser aplicado a amor
tiza .. ao das mesmas notas. 

Art. 2.0 - Fica nesta parte somente alte
rada a citada Lei, e revogada toda a 
Legisla .. ao em contrario. Mandamos para 
tanto a todas as Autoridades, a quem 0 

conhecimento e execu .. ao da presente Lei 
pertencer, que a cum pram a guardem, e 
fa .. am cumprir e guardar tao inteimmcnte 
como nela se con tern. 0 Conselheiro de 
Estado Extraordinario, Ministro e Secre
tario de Estado dos Neg6cios da Fazenda, 
a fa .. am impriroir e publicar, e correr. 

Dado no Pa .. o das Necessidades, aos 
vinte de Abril de mil oitocentos e cin
quenta - A Rainha, com Rubrica e Guarda 
- Ant6nio Jose d' Avila - Logar do Sello 
grande das Armas Reais .• 

Esse imposto expresso em termos praticos 
no paragrafo 1.0 do art. 2.0 das instrUl;:oes 
anexas ao Decreto de 25 de Abril de 18S0, 
publicado no Diorio do Governo n.O 97, do 
dia seguinte, era 0 seguinte : 

' Taxas ate 100 reis, inclusive 
De 100 . 199 • 
De 200 . 299 » 

De 300 . 399 • 

E assim sucessivamente. 

- nada 
- 5 reis 

10 • 
- 15 • 

S6 recentemente nos dedicamos com ver
dadeiro . entusiasmo a colecciona .. ao de mar
cas filatelicas pre-adesivas, ramo sem duvida 
dos mais aliciantes da filatelia, nao 56 pelo 
e~tudo a que obriga, como peJa dificuldade 
na obten .. ao de exemplares. 

Durante muito tempo, consideramos que 
este imposto era 56 aplicavel as cartas es
trangeiras, em 1.0 lugar porque assim 0 

indicava 0 jn citado capitulo 1.0, do li
vro .100 Anos do Selo do Correio Portu
gues. , atrave~ de expressoes como «porte 
adicional das cartas estrangeiras., e .por
tes aplicados nas cartas vindas de alem 
fronteiras . , c em 2.0 lugar porque eram es
trangeiras todas as cartas com 0 carimbo 
da Lei de 20-4-1850, da nossa colec .. ao. 

S6 recentemente, pOl' uma carta que con
seguimos arranjar, e de que damos a gra
vura, verifidmos 0 erro em que laborava
mDS : trata-se de uma carta do Reino, de 

~ .. -
I Cala Filatelica -1" ELLI 

I FUNDADA EM 1840 

I NoVid8des sempre 80S melhores pre~os I 

I 
Material filatellco HAWID, LEUOHTTURM e SAFE I 

I Series 

I 

Em stock mats de 7.000 series diferentes de todo 0 Mundo 
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Lisboa para Coimbra (distancia 34 1/2 16-
guas), datada de 5 de Julho de 1851 que, 
por pesar 1 on .. a e 2 oitavas, pagou na 
4.11 distancia 115 reis, de acordo com 0 

artigo XI do Decret9 para a Nova Regu
la .. ao do Correio de 8 de Abril de 1805 e 
artigo XVIII das Instru .. oes Praticas para os 
Correios Assistentes, incluidas no Regula
mento Geral para 0 Correio e suas Depen
dencias, de 1815. 

Por virtude da Lei de 20-4-1850, esta carta 
pagou de porte adicional 5 reis, sendo por
tanto 0 porte total de 120 reis, como se ve. 

Concluimos, portanto, que a Lei de 20 de 
Abril era aplicavel a toda a~ classe de cor
respondencia, desde que esta pagasse de 
porte 100 reis ou mais. 

De resto, a leitura do artigo 1.0 da Lei 
de que nos estamos ocupando, nao deixa 
margem para duvidas. 

Este imposto esteve em vigor des de 23 de 
Abril de 1850, data do Diorio do Govemo 
que publicou a Lei, ate 30 de Junho de 
1853, de acordo com 0 artigo 42.0 da Re
forma Postal, de 27 de Outubro de 1852, 
publicado no Diorio do Governo n.O 265, 
de 9 de Novembro de 1852, Reforma Postal 

essa que introduziu em Portugal 0 1.0 Selo 
adesivo. 

Para que 0 publico conhecesse a razio 
do pagamento deste imposto, criaram-se mar
cas especiais . que eram apostas nas cartas 
cujo porte excedia os 100 reis. 

Eram de varios tip os e foram recente
mente descritas pelo Eng. Guedes de Maga
lhaes, nos artigos citados no iniclo destas 
notas. Apenas queremos assinalar 0 ca
rimbo L3.2 em carta da nossa colec .. ao, com 
data de 9 de Dezembro de 1852, isto e. 
cerca de 11 meses posterior a data limite 
indicada. 
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A, Federa~io Portuguesa de Filatelia inlorma .. ~ 

Plano Exposicional de 1971 

Urn «plano exposicional» deve ser me
todo e caminho para projectar, ordenar 
e fixar as manifestacoes filatelicas do 
ano, ligan do-as com os OBJECTIVOS, pas
sando pelos marcos das NECESSIDADES, 
e atendendo as POSSIBILIDADES que se 
tiverem a vista. 

E evidente que para se atingirem os 
fins essenciais - DIFUSAO E APERFEI
(;OAMENTO da Filatelia Portuguesa -
essas manifestacoes a eles terao de ir 
procurando ajustar-se, para 0 melhor ren
dimento possivel. 

A rotina dos certames uniformes, ou 
nos mesmos ' locais, necessita de uma com
pleta rectificacao. Por ja nao servir os 
prop6sitos que se apetecem. 

Ha pois que motivar exibicoes com urn 
gosto novo e, acima de tudo, com interesse 
directo e utilidade manifesta. 

Deste modo, instigam-se os promotores 
a pensar desde ja no assunto de forma 
a poderem decidir sensatamente, com os 
meios postos a sua disposicao, «como e, 
onde e, e ate onde e que elO. Na certeza 
de que planear nao e semear ao vento, 
nem implantar ao acaso. 

Com a intencao de facilitar a coorde
nacao e definir prioridades, fornecem-sc 
algumas nocoes a ter em conta (relacao 
que nao e exaustiva, mas merame'1te 
exemplificativa): 

- Com uma Exposicao Filatelica Na
cional em Luanda (Clube Filatelico de 
Angola) em Dezembro de 1970, seguida 
dum Salao Nacional de Filatelia em 
Lisboa (Federacao Portuguesa de Fi
latelia) logo no inicio da temporada 
de 1971, nao parece aconselhada a 
inclusao de qualquer outra realizacao 
de nivel naciorwl no Plano do pr6-
ximo ano; 

- Em contraste, julga-se ponderado le
vax a cabo manifestacoes de ambito 
regional (especialmente Provincial) que 
sirvam de preparacao e seleccao para 
os eventos de classe previstos para 
1972: 4.8 ExposiCao Filatelica Luso-

-Brasileira, Lisboa (Federacao Portu
guesa de Filatelia) e, porventura, 
9.a Exposicao Filatelica Nacional, Porto 
(Clube Internacional de Filatelia); 

- Os certames genericos sem hip6tese 
de mutacao devem ceder 0 passo, 
sempre que possivel, aos especiali
zados que ventilem disciplinas funda
mentais da Filatelia, pouco conhecidas 
do grande publico, e descuradas por 
filatelistas de recente ou incompleta 
formacao; 

- Todas as iniciativas reservadas a 
Classe Juventude devem ter 16gica 
primazia; 

- As organizacoes geminadas, trabalho 
conjunto de agremiacoes federadas da 
mesma regiao ou com afinidades mar
cadas, afiguram-se ser uma expe
riEmcia valida a ten tar. 

Planear - escolher, com real prestimo 
ha-de ser, aflnal, isto tudo quanto aqui 
se sugere, e mais tudo aquilo de que os 
organizadores nao se podem alhear. Com 
base em que urn «plano exposicional» e 
para ser arquitectado a escala nacional, 
e nao pode, portanto, ser influenciado ao 
sabor dos ventos do interesse meramente 
local. 

Uma vez que estamos todosempenhados 
em construir obra que se projecte no 
futuro. 

Chama-se a aten~ao de todas as colectivi
dades filah!licas, federadas ou nao, que des9-
jem integrar Exposi~oes, Mostras ou Saloes 
no "Plano Exposicional de 1971», para pos
srvel subsrdio da Administra~ao-Geral dos 
Correios e Telecomunica~oes de Portugal 
- CTT -, que os seus pedidos devem dar 
entrada na Federa~ao Portuguesa de Filetelia, 
para coordena~ao e informa~ao, impreterivel
mente, ate 31 de Dezembro proximo. 

Secretaria da F. P. F. - Av. Marconi, 

16-r./c. E. - Lisboa-1. 
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5521 - Manuel da Concei~iio Pinheiro Camilo 

Pastor - Caixa Postal, 333 - Malanje 
- (Po. Es. Fr. T. U. 60. 1. 3. 

GUINE 

4812 - Jose Franco Rodrigues - Pollcia Mill
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A. GAMA R.EIS 
(MR. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI~AS 

(Cork House) 

--------------------
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Po. T. N. U. 1. 3. 60. 61. 62. 50/100. 62. 
Postais. No envio primeiro. 

5038 - Dr. Monuel Paniagua - Plaza del Ge
neralissinD, 12-Zafra 7.0 550060-
Badadoz - (M) Po. Fr. Es. In. T. C. 
N. U. 50, 1. 2, 19. 90. 92. 93. 94. Cri
tikian. 

5524 - Joaquin one one - San Vicente, 15-
Ulldecona - 60. 1. 

AFRICA DO SUL 

5529 - Joaquim Fernando Ferreira Rios - 159 
First Avenue Bezualley-Johannesburg 
- (M) Po. In. Es. T. N. U. 60. 1. 2. 
3. 5. 8. R.omeIrl.a. 90. Ultramar. 99. 94. 

BELGICA 

4508 - Jacques de Plasse - Chaussee de Char
leroi 133 -1060 Bruxelles - Fir. 60. 1. 
13. 

EST ADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE 

5437 - Rufino R. Pemes - 2609 a 28 th St.
Santa MOnica, Ca,. 90405 - T. 60. 1. 

INGLATERRA 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

~ 5293 - Edward Wharton Snell- Harbour Li
ghts. - Mooragh Promenade - Ramsey 
- Isle of Man. -In. T. N. 60. 1. 93. 

EXPORTERS 
.... II.r .f PortuIU'" RET A I L ERa 
Ob ... lllr of Co ..... ro. 
4 - 8 - RUI III Elcoll Polltlcnici - B -10 

Tilifoni 32 68 68 
Tillgrimll: ISOLANTES 

LI SBON-PO RTUGAL 
WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

A.ERICAII EXPIlEU CREDIT ClRDI HOIIOUIED HEIE 

tI-. ----.. ----- 'J' 

JUGOSLAVIA 

2104 - Prof. Dusan Cop - Ul. Martina Krpana 
4-C - Slovenia - Ljubljana - M. T. N. 
U. PO. F'R. In. Es. It. Al. 1. 3. 5. 19. 
26. 28. 60. 63. 64. 65. EnViia primeiro. 

POL6NIA 

2843 - Dr. M. A. Lipinskii - Skr. 1004-
Poznan 2 - Al, Fr, In. T. N. U. FDC. 
60. 1. 13. 63. 64. 

BOLETIM DO CLUBE Fn..AT£LICO DE PORTUGAL 

ULTRAMAR 

Sllol oomamoratlvos do 1.0 elnte
n6rlo do Marachal Carmona 

11 
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Para assinalar a passagem do 1.0 oen~ 
tenario do nascimento do Marechal Oscar 
Carmona, 0 Ministerio do IDtramar man
dou emitir e par em circula!;ao, 'nas Pro
vincias IDtramarinas, dez milhOes d~ selos . 
postais, com as dimensOes de 35 X 25 mm, 
tendo como motivos a efigie do Mare
chal, as suas armas e as das Provincias 
do IDtramar. 

A emissao tem a seguinte distribui!;ao: 

Cabo Verde - 300 000 da taxa de 2$50; 
Guine - 1000000 da taxa de 1$50; S. Tome 
e Principe - 10000 da taxa de 5$00; An
gola - 3 000 000 da taxa de 2$50; MO!:8ID
bique - 2 500 000 da taxa de 5$00; Macau 
3000 000 da taxa de 5 avos; Timor-
100 000 ·da taxa de 1$50, 

Os selos, desentiados por Jose de Moura, 
e impressos a sete cores na Litografia 
Nacional, do Porto, foram postos it venda 
em todo 0 territ6rio nacional no dia 15 de 
N'ovembro, data em que foram utilizados 
nos C. T. T. das capitais das respectivas 
Provincias carimbos de cPrimeiro Dia de 
Circula!;ao,.. 

·~-;":;::::'::D:-;;;:~-;;-T 
SELDS E DOCUMENTOS DE CORREIO II 

AEREO DEYE FILIAR-SE NO 

I Club. Filatelico I I d. Portugal I I ""REO .. TAN" ....... 'AI. •• .1 

I Federation Internationale I des Societes 'II 

I

I Aerophilateliques I. 
C ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA 

MUNDIAL, DEFENSOllA DOl I 
I INTEREISES I 
I
J 

DOS AEROFILATEtll1'AS DE· TODAI I 
AS LATITUDES . 

.... ..,,,.. J 



BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL -
5521 - Manuel da Concei~iio Pinheiro Camilo 

Pastor - Caixa Postal, 333 - Malanje 
- (Po. Es. Fr. T. U. 60. 1. 3. 

GUINE 

4812 - Jose Franco Rodrigues - Pollcia Mill
tar - S. p. M. 5948 - (P) Po. Fr. T. 
C. N. 60. 64. 

M09AMBIQUE 

5526 - Alberto Manuel Reis Enes - C. T. T. 
- Nova Freixo - (M) Po: Fr. In. T. 
C. V. N. U. 60. 1. Dhas. Tematica de 
fauna de 3. 8. do SuI. 90. 93. 

BRASIL 
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S. Paulo - (M) Po. Es. Fr. In. T. N. 
U. 60. 72. Postads. Fldmulas. 

5522 - Clarismino Garcia Xavier Ribeiro -
Praca N.a s.a da: Abadia, 36 - Frutol 
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A. GAMA R.EIS 
(MR. CORK) 

WELCOMES you at 

CASA DAS 
CORTI~AS 

(Cork House) 

--------------------
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tendo como motivos a efigie do Mare
chal, as suas armas e as das Provincias 
do IDtramar. 

A emissao tem a seguinte distribui!;ao: 

Cabo Verde - 300 000 da taxa de 2$50; 
Guine - 1000000 da taxa de 1$50; S. Tome 
e Principe - 10000 da taxa de 5$00; An
gola - 3 000 000 da taxa de 2$50; MO!:8ID
bique - 2 500 000 da taxa de 5$00; Macau 
3000 000 da taxa de 5 avos; Timor-
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BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICL OE PORTUG~L 

ANUNCIOS ECON6MICOS 
Troco e compro carimbos de ambulfulcias, 

auto-ambulftncias postais, e numencos de Por
tugal. Resposta a Sec:retaria do Clube, ao 
0.0 100. 

PERMUTO e compro selos de Portugal, 
todo 0 mtramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas. 

Canjiroes antigos e candeeiros e can
deias de azeite. desejo, pagando bern, em 
dinhelro. ou, 0 dobro do valor. em selos 
DOVOS de Portugal e mtramar. Carta 1\ 
Secrctaria, ao n.O 22. 

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

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

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc., 
relacionados com os temas "Vefculos Mo
torlzados», «Guerra» .e «Refugiados». En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Compro e vendo selos de Portugal e 
IDtramar. Novos e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando SUva - Telef. 56994 - Santo Ilde
fonso, 444 - Porto. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
ou compro, pagando bern. Resposta a Se
uetaria do Clube, ao n.O 22. 

Compro selos ao cento, comemorativos 
do Continente, eaves, animais, peixes e 
borboletas do mtramar. Informe preps e 
quantidades para M. do Nas"Cimento
Apartado 112 - FARO. 

COMPRO selos Portugal e mtramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6ni<l Nobre, 43-2.0 -D.o, 
lelef. 784816 - Llsboa-4. 

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

lNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
dodo post-lnvasl!.o (1962), com selos In
dlanos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indlanos obllterados com mar" 
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, ou troco por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA-5. 

Compro, Troco e Vendo selos classicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Pr':>c'.Jro selos d~ pacotes. VendJ 
albuns e matarial filatelico. A. Borg~s 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tl'le
(one 2272329. 

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

Estou interessado em trocar selos da 
Pol6nia, novos e usados, por quaisquer 
emissoes das Provfncias Ultramarinas. Uso 
o Catalogo Yvert. Correspondencia em 
Ingles e por avillo. Marek J. Zawadzki
Staszica 12 m 5 - Kielce - Pol6nia. 

Inscrevam - se no "Club International» 
para contactos com troq.listas, "Pen-Pals», 
troquistas, viagens. turismo, lfnguas, etc. 
Quota e anuncio com 25 palavras 70$00. 
Ultramar US $2,00. C. W. E. C. - 91019 
Valderice (Trapani) Italia. 

. Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

Troco selos de grande formato 100 por 
100. Tambem compro. Ed. Peterson - 1265 
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90029 
- U. S. A. 

Coleccionador memo, dnteressado em com
prar ou trocar selos e moedas de Portugal 
e Brovincias Ultramarinas. Alberto Santos 
Teixeira - 39 Herbert Street - Albert Park 
- Melbourne - AustraIia. 

Desejo trocar selos novos e usados com 
todos os paises. Base Yvert. J. Katz. Apar
tado 9508 (Carmelitas). Caracas-Venezuela. 

Selos Portugal novas e usados. Compro, 
vendo e troco. S6 a colecCionadores. Inte
ressa selos comemorativos lavados de Portu
gal. Pedro Peters. Av. Joao CrisOstomo, 
81-4.0 - Lisboa-1- Tel. 41107. 

tiOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

Compra, vende, troca selos, e encarrega-se 
da expedicao dos que comprar em leil1ies, 
desde que The enviem antecipadamente 0 nu
merano precise. 

MERCADO DO SELO EM LUANDA - Rua 
do Quicombo, 11.2.0

, Ap. 208. Luanda- Angola. 

PROV AS, ERROS E VARIEDADES de 
Portugal e Ultramar. Envio listas de 
pre!;os, a pedido. Sergio Simoes - Caldas 
da Rainha. 

Seguros, em todos os ramos, incluindo 
contra Roubo e Incendio de colec!;oes de 
selos. Trato rapida e eficientemente, to
dos os dias 1iteis, das 21 as 23 horas. 
Luis M. R. Espirito Santo, Regueirao dos 
Anjos, 50-3.o-Esq.o, telef. 530339, Lisboa-l. 

Envie 150-200 selos usados medios e de 
grande formato, 3 a 5 iguais, de Por
tugal e Espanha, dos anos 1960 a 1970. 
Dou em troca a mesma quantidade de 
selos de !taUa e Eurcpa Ocidental. Anun
cio sempre valido. Correspondencia em 
frances, ingles, italiano e pc rtugues. Re
nata D'Incecco - Via Cavour 70 - 61500 
Pescara - Italia. 

Dou 60 selos uruguaios ou america"los 
diferentes, em troca da mesma quantidade 
do seu pafs. Podem ser 2 de cada exem
plar. Julio Jalma - 4 de Julio 31 23-
Montevideu - Uruguay. 

Estou interessado em adquirir os se
guintes selos, numeros Yvert: 

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - 2 a 
72 - 77 a 80 e 101 a 104. 

lNDIA HOLANDESA (INDONESIA) - 332 
a 342. 

INDONESIA - 19 A a 19 E - 446 - 448 a 
471 B - 476 a 524. 

JAPAO - 611, 622, 627, 644, 645, 706, 712 
e 744. 

EUROPA - Possivelmente uma colec!;ao 
mundial, da qual ja possuo algumas co
lecc;oes, que se excluiram daquelas a com
prar. 

POLONIA - Tambem possivelmente al
gumas series, qQe depois indica ria quais. 

Todos estes selos sao em novo, sem 
charneira. 

Indicar prec;os por cada serie ou, se 
interessar a ambos, posso dar series novas 
de Portugal e Ultramar, ou em usado, 
series estrangeiras, selos isola dos, ou mui
tos estrangeiros para pacotes. 

Resposta a Secretaria do Clube ao n.O 300. 

Meu an11ncio de Outubro continua va
lido. Tambem permuto pagelas dos nossos 
CTT seladas ou nao. 

Respondendo as duvidas suscitadas wbre 
postais Otan: sao exclusivos da pr6pria 
OTAN, a cores,em relevo, c/ selos portu
gueses e canmbo 1.0 dia (verifica-se erro 
nos carimbos, po is estes tern as cores in
vertidas). Vide reproduc;ao acima. Heitor 
C. Ferreira - Apartado 2950 - Lisboa-2. 

Deseo series nuevas completas de Por
tugal, Francia, !talia, Alemania. Doy se
ries de Espana. Para Portugal. Nove
dades 1 escudo/2 pesetas. Base catfllogo 
Yvert 1971. Nicolas Miranda - Amparo, 88 
-Madrid 12. 

FOLHINHAS COM CARIMBOS COME
MORATIVOS, minha edic;ao. Lista COID

pleta, descriminativa, de todos as carim
bos. Ocasiao unica, para possuir todo 0 

conjunto, a baixo prec;o. Sergio Simoes 
- Caldas da Rainha. 

SOBRESCRITOS 1.0 dia ou com carim
bos comemorativos. Portugal, Ultra.nar 
e alguns paises e5trangeiros. Lista a pe
dido. Sergio Simoes - Caldas da Rainha_ 
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o 39. D eongresso 
Internacio n al 

da 
de 

Federa~'io 

Filatelia 
rl.llzoO-11 1m Londras 

IMPORTANTES RESOLUIjOES FORAM TOMAOAS 

Organizado pelo Philatelic Congress of 
Great Britain, realizou-se, no preterito mes 
de Setembro, dias 28 e 29, na grande 'Ci
dade de Londres, 0 39.0 Congresso da Fe
dera!;ao IntfiDacional de Filateliia, que de
correu com extraordinario entusiasmo, 
tendo side abordados e debatidos impor
tantes problemas de interesse para a Fi
latelia ~ geral. 

Das quarenta ~ seis Federa!;oes Nacio
nais, membros da F. I. P., estavam re
presentadas, por um ou dois delegado:;, 
quarenta e duas. 

Ap6s 0 Sr. Leslic Barker, Presidente do 
Philatelic Congress of Great Britain, ter 
apresentado, em nome dos organizadores, 
as boas-vindas a todos os presentes, usou 
da palavra 0 Sr. Geoffrey Vie1er, Director
-Geral dos Coneios de Inglaterra, qU2 

saudou os delegados das Federa!;oes Na
donais ali representadas e, suctntamente, 
fez uma exposi!;ao sobre a evolu!;ao da 
Filatelia britanica. 

A seguir, 0 Sr. Lucien Berthelot, Pre
sidente da Federa!;ao Internadonal de Fi
latelia, saudou, por sua v·ez, e agradeceu 
a presen!;a de todos que se deslocaram 
a Londres para aquela reuniao, passando 
oS ler 0 seu relat6rio, no qual fez sobres
sair a necessidade "de se rever toda a 
orgimica da F. I. P., no sentido duma 
necessaria actualiza!;ao, em face da eva
lu!;ao que, nos ultimos anos, se verificou 
na Filatelia - actualiza!;ao que leva a re
ver totalmente, nao s6 0 Estatuto da 
F'edera!;ao Internacional de Filatelia, mas 
tambem os seus regulamentos internos. 

Na sua brllhanteexposi!;ao, deteve-se, 
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tambem, a pre cisar 0 papel a desempe
nhar pelas Comissaes Tecnicas internas, 
e a determinar os quadros das activi
dades de cada urna delas. 

Segundo esse criterio, apantou a van
tagem de alargar essas Comissoes, de 
modo a que todos os pIanos sobre orga
niza!;Ao de exposi!;oes e sobre as varias 
especializa!;Oes da Filatelia melhor, mais 
eficazmente, possam ser assistidos. Este 
relat6rio do Presidente da F. I. P. foi 
l'provado, par unanimidade, tendo ficado 
o Sr. Berthelot com 0 ~ncargo de reunir 
as sugestOes das Federa!;oes Nacionais,· 
com as quais devera preparar a alvitrada 
e profunda remodela!;ao da organica da 
Federa!;ao Internacional de Filatelia. Nessa 
remodela!;ao, serao tomadas em conta al
gumas propostas logo illi aprese~tadas, 
como sejam as do alargamento do Co
mite Executivo e do Conselho da F. I. p. 

No decurso deste 39.0 Congresso, dois 
novps paises foram admitidos: 0 Liech
tenstein e 0 Paraguai - ambos par una
nimidade. 

Outras resolu!;oes foram tomadas. Assim, 
o Sr. Dr. Menzinsky (Suecia), que nao 
acedeu na renova!;ao do seu mandato 
como vice-presidente, Bceitou, todavia, con
servar 0 seu posta de conselheiro; 0 

Sr. Leon Putz (Luxemburgo) ~ 0 Sr. Ma
nuel Risueno (Argentina) foram eleitos 
vice-presidentes; 0 Sr. Krenkel (Russia) 
foi eleito membro do Conselho, em subs
titui!;ao de Wolff de Beer (Holanda), que 

nao desejou continuar '00 cargo; e 0 

Sr. Dr. Hoexter (Israel) foi reeleito para 
o Comite Executivo. 

o Congresso ouviu ainda, e sempre 
atentamente, os relat6rios das diversas 
Comissoes, e renovou 0 mandato dos pre
sidentes das mesmas. E ·eleitos ficaram 
os Srs. Dallesch (RF A) para a Comissao 
da Juventude; Seguy, Imprensa ·e Infor
ma!;ao e Comissoes Nodvas; Oradeam. 
(ROIr.enia), Conserva!;ao das Colec!;Oes; e 
o Abade de Troyer (Belgica), Colec!;o~ 
Tematicas. 

o Sr. Hofinger, Presidente da Comissao 
Internacional de Peritagem, que, por ra
zoes de prdem familiar, se demitiu, foi 
substituido pelo ·Sr. Karl-Heil1z Dobbert 
(Berlim Ocidental). 

Relativamente a uma proposta da Fe
dera!;ao Belga, para que se criasse uma 
Comissao para 0 estudo e desenvolvi
mento dos Inteiros Postais, foi esta ins
titufda, com 0 apaio unanime de todos os 
delegados. 

Resolveu ainda 0 Congresso atribuir 
ao Sr. Hofinger a «Medalha F. I. P .•• · 
em reconhecimento dos seus valiosos tr3-
balhos e pela sua dedic8!;aO a Filatelia 
internacional. 

Finalmcnte, 0 Congresso confirmou 0 

patrocinio dado a Hungria para a reali
zar;ao da Exposi!;ao Internacional de Bu
dapeste, em 1971, bern como acordou dar 
o seu patrocinio a exposi!;ao internacio
na1 que, em 1972, tera 1ugar em Bruxelas. 
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Capitao Jorge Ale
xandre Freire Garcia 

Em Lisboa, faleceu 0 nosso cons6e:io e que
rido amigo capitao Jorge Alexandre Freire 
Garcia, de 65 anos, daqui natural, perten
cente' a arma de Infantaria, na situa<;ao de 
reserva desde 1947. 

o e?<tinto frequentou 0 Colegio Militar e 
a Escola Militar, tendo sido promovido a alfe
res em 1926. Prestou servi<;o em todas as 
unidades de Infantaria de Lisboa, e tambem 
no Regimento de Infantaria n.O 11, em Setubal. 

Foi, d'urante anos, ajudante de campo do 
falecido general Bernardo do Canto, tendo 
estado, durante a ultima- guerra, mobilizado 
na cidade da Horta, no Faial, tendo voltado 
a ser afudante de campo dos comandantes de 
varias unidades. Oltimamente, era funciona
rio do Banco ~spfrito Santo e Comercial de 
tisboa. 

o capitao Jorge Alexandre Freire Garcia 
era casado com a Sr.B D. Cust6dia Maria 
dos Santos Garcia, e pai da Sr.B D. Teresa 
Maria lima Garcia Barroso da Fonseca e do 
Sr. Dr. Manuel Ant6nio Lima da Fonseca . 

o funeral, com grande acompanhamento, 
realizou-se para 0 cemihf!rio do Alto de 
S. Joao. 

A famflia do nosso querido amigo, deixa
mos aqui a expressao dos nossos sentidos 
pesames. 

Jorge Emidio de 
Oliveira Pereira 

Tambem faleceu nesta cidade 0 nosso con
s6cio e amigo Jorge Emfdio de Oliveira Pe
reira, de 52 anos, natural de Lisboa, e tesou
reiro da Soponata. 

Jorge Emfdio de Oliveira Pereira, que tinha 
side grande entusiasta da fi latelia tematica, 
desistiu mais tarde da sua colecc;ao, sofrendo 
profunda desilusao. Foi, entao, membro da 
Direcc;ao deste Clube Filatelico de Portugal. 

Era casado com a Sr.B D. Georgette Mar
ques Pereira, pai das Sr.aB D. Maria Manuela 
Fernandes Figueiredo e D. Maria Teresa de 
Moura Borges, e filho da Sr.& D. Ana de 
Oliveira. 

o seu funeral realizou-se para 0 cemiterio 
do Lumiar. 

A famflia do extinto, apresentamos igual
mente os nossos sentidos pesames. 
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