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Com este ntimero, ~Boletim do Clube FHatelico de Por..
tugal.. entra no ana de 1971.
B, ao faze.lo, 0 Clube Filatelico de Portugal e a sua
. revista veem, sentem e lamentam, que tantas questoes e questitinculas, tantas discordias, teimosias
,
e irredutlbilidades, prejudiquem a Filatelia portuguesa, dividindo-nos, a
to dos, em capelas, capeUnhas e capelonas, irritadas e irrritantes.
Nao nos cabe a nos, e multo menos aqui
e agora, saber quem tem raz40. Talvez a
ten ham todos. Talvez, cada um, menos do
que supoe.
Mas, repetimos,
Pelo - - - - - - nao e disso que pre-I DR. A. J. DE; VASCONCROS CARVALI-IO
tendemos tratar hoje.
Ao iniciarmos 0 1971, apenas desejam08 um Novo Ano feliz
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e prospero para todos os
n08sos assoclados e leltores.
B que todos e cada urn, pondo
a mao na consclencia, tudo
fa~am para transigir, apaziguar e unir esfor~os, em pro]
do engrandecimento e do prestigio da Filatelia portuguesa,
pela qual sempre temos Iutado!

..FILUMINISMO
................
A flm de eltudarmol al
pOllibilidades de realizar uma
expoli9io inter-.ociol, rogamOl 0 ob8~quio dOl intere8aadol contactarem com a nOll8a
Sec9Ao de PUuminilmo, Avenida Almirante Reil, 70-5.°_D.D - Li8boa.
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3

Os comerciantes de selos
e

0

i·mposto de transaccoo
,

Intervenc;ao em ,sua defesa do
CLUBB FILATELICO DE PORTUGAL
PARECER

DO

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
toda a possivel ajuda, pelo que elaboro'u
uma exposi!;uo ds i nstdnc1as superiores,
acompanhada de cinco documentos, 0 ultimo dos quais foi urn parecer jUl'IdiCO
do Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho,
por eles const it uido seu Advogado, e 0
qual, pela dal eza dos seus conceitos, pela
for!;a dos seus argumentos e pela l6gica
das suas canclusoes, aqui tra'nscrevemos
na integra :

Os nossos comerciantes de selos foram
ultimamente considerados abrangidos entre
os comel'cia'ntes a onerar com um insuportavel imposto de transacr,:uo de 20 %.
E tanto pelo seu montante, como, principalmente, pela complexibHidade da sua
contabiliza!;uo.
Tendo recorrido a este CLube Filatelico
de Portugal, eLe deu-lhes, uma vez mais,

1
Fui incumbido, pelos comerciantes de
selos de to do 0 Pais, de dar urn parecer
sobre uma exposi~ao dirigida pela Federa!;ao Portuguesa de Filatelia a sua ExceH!neia 0 Ministro das Finan~as, sobre a
nao aplicabilidade, aos mesmos comercian-

tes de selos, do estipulado no art. 6.0 do
decreto-lei n.o 237/70, de 25/5/1970, e sobre
a resposta negativa a mesma, por ofieio
da Direc!;ao Geral das Contribui!;oes e
Impostos, datado de 26 de Outubro de 1970.

2
Antes do mais, cumpre-me salientar que
aquela exposi!;ao da Federa!;ao Portuguesa
de Filatelia se mostra muito bern feita,
com argument os serios, pertinentes e valiosos, pelo que, para born entendimento
do que adiante diremos, aquela se po de
e deve dar aqui como inteiramente reproduzida.
Pelo contnirio, aquele offcio da Direc!;ao Geral das Contribui!;oes e Impostos,

nao respondendo, e menos ainda destruindo, tais argumentos, limita-se a invocar duas ou tres disposi!;oes legais, afirmando que « 0 conceito de «grossistas»
resulta da propria lei (§ 2. 0 do artigo 3.0
do Codigo), extensivo aos comerciantes
de filatelia pelo § 3.0 do mesmo artigo 3,0,
por for~a da redac!;ao dada pelo artigo 6.0 do Decreto-Lei n.o 237/70, de 25 de
Maio proximo passado».
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3
«Por for~a da redac~ao dada pelo artigo 6,0 do Decreta-Lei n.o 237/70, de 25 de
Maio passado», argumenta-se, simples e
secamente.
Que diz entao esta invocada disposi~ao
legal? Apenas isto: Que «sao equiparados

a grossistas os leiloeiros e bem assim as
pessoas que habitualmente exer~amt a actividade de venda ao consumidor de antiguidades, raridades e objectos de colec~ao
ou de quaisquer mercadorias transaccionadas como tais •.

4
Nao se VI'! fa cilmente como e que os
comerciantes de selos possam ser apanhados em tal rede.
Efectivamente, e em indiscutfvel verdade:
Primeiro: Ha muitos anos, muitos, des de

o lamentavel falecimento do comerciante Molder, que em Portugal, infelizmente, se nao efectuam quaisquer
leiloes de selos.
Segundo: Eles nao vendem antiguidades
ou raridades, tao certo que oHenta
ou noventa por cento do que ve.ldem sao s elos modernos, editados

pel os C T. T. ou pelos C T. T. do
Ultramar.
Tf::reeiro: Sem duvida que vendem artigos para colec~ao, mas da qualidade referida no numero anterior.
Hil quem coleccione caixas de f6sfor os, copos, capicuas dos bilhetes
dos electricos, e 0 signatario, alem
do mais, colecciona ementas ou cardilpios dos hoteis e restaurantes por
onde passa. Sera que 0 termo «colec~ao", por si 56, chega para ser
abrangido n a que I a rede do impostl>?! .. .

5
Insiste-se em que a grande maio ria dos
selos vendidos pelos comerciantes, com
uma pequena mar gem de lucro de 5 %,
sao por eles adquiridos nos C. T. T. e
nos C T. T. do Ultra mar, e:nissores oficiais, do Estado, que nao s 6 os tem
a venda, ao facial, logo apas as emissoes,
mas ate depois, durante m uitos e muitos
anos, devendo os primeiros estar ainda

hoje a vender selos emitidos poueo depois de 1910, ao mesmo facial.
Sendo certo que estes emissores oliciais os vendem e continua:n vendendo ao
facial, sem imposto de tran s ac~ao, pod era
admitir-se, por absurd 0, que urn comerciante de selos tenha que vender os
mesmos selos aquele pre~o, mais 0 lucro
infimo de 5 %, mais 0 imposto de transac~ao de 20 %?! . ..

B
Mas 0 absurdo sera ainda maior se se
quiser ver que os comerciantes de selos
de todo 0 Mundo passarao a adquirir os
selos nos nossos emissores, ao facial, e a
vende-los directamente, com pequena mar-

gem de lucro, aos coleccionadores portugueses, enquanto os nossos comerciantes
de selos ficarao de bra~os cruzados, apenas com a porta aberta para pagarem
o hipotetico imposto de tran s ac~ao.. ,

7
Nem pode admitir-se ser desejo do fisco
acabar completamente com uma classe de
dez ou vinte comerciantes de selos portugueses, - apenas para favorecer os comerciantes estrangeiros, ou meia duzia de

particulares que, invisivelmente, compram
e vendem selos... Perdendo, ainda par
cima, as contribui~oes e os impostos dos
primeiros . . .

--

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL

B

Claro que tal absurdo se reallzara, parque todos eles amea~am fechar, e indubitavelmente fecharao de imediato, com
graves consequencias para eles, e muito

mais graves para os nossos coleccionadores
de selos, e para a Filatelia portuguesa,se eles nao forem excluidos, como devem;
da mal interpretada disposi~lio legal.

9
'E tudo isto porque se parte de uma
ideia faIsa: A de muitos comerciantes de
aelas, ganhando muitissimo dinheiro, com
neg6cios constantes e chorudos ...
Quando a verdade e totalmente ao contrllrio: Uma dezena de comerciantes de
selos em Lisboa, e poucos mais no resto
do Pais. A maior parte deles, s6 com 0
comerciante ao balcao, outros com a esposa, ou outrosapenas com um empregado.
£ neg6cio do mais miudo que e possiv·el
imaginar. Vendem-se selos de poucos escudos, raros de dezenas de escudos, rarissi-

mos de centenas. E podem comprar muitos, em ;Hbuns, cadernos ou simples embrulhos, com milhares, mas as quais e necessario demoradamente lavar, seear e seleccionar, para depois inutilizar cinquenta
por cento, aproveitar quarenta ou mais par
cento como selas medios, dos tais de escudos e dezenas, e apenas dez p~r cento;
ou menos, de selos mals valiosos, pais que
hoje, em Portugal como em todo 0 mundo;
somente se vendem os selos absolutamente
impecaveis, com 95 % de preferencia para
as selos novos·

10
Selos mais caros? Claro que cxistem, de
milhares de escudos, ou mesmo de dezenas
de milhar de escudos. Mas estes VaG as
nossos filatelistas adquiri-Ios ao estrangeiro, ao balcao de grandes comerciantes,
ou em leiloes periodicamente feitos em

!talia, Belgica, Sui~a, Alemanha e, sobretudo, wndres e Nova lorque. Simplesmente;
estes - e estes e que interessariam ao nosso
fisco! - nlio passam pelas :naos dos pobres comerciantes de selos portugueses ...

11
Acresce urn argurnento mais poderoso, e
facilmente verificavel e indiscutivel: Se
os comerciantes de selos trabalham soziMOS, ou com a esposa, ou com um empregado, - como e que eles podem fazer

inventarios, verbetas e contabilidades complicadas, que· elas nlio tem tempo nem
sabem fazer, e nem 0 neg6cio da para
chamar e pagar empregados para tanto? ..

12
Tudo isto e por demais sabido, e bem
o sabe, talvez melhor do que ninguem,
o signatario, tambem coleccionador de selos. Mas a tudo ista, e entre outros que
se omitem para nao alongar 0 presente
parecer, acresce 0 argurnento de que a
Filatelia e altamente cultural e ate didactics, pelo que em alguns pais ed, como 0
Brasil, e disciplina obrigat6ria de escolas
primllrias e outras, e ate em Portugal os

Co T. T. estao gastando muitas dezenas au
centenas de milhares de escudos, por ana;
para subsidiarem exposi~oes e mostras flLatelicas. No Barreiro, organismos locals
dao milhares de selos a sua juventude.
o Clube Filatelico de Portugal gasta anualmente milhares de escudos com premios
para as exposi~oes filatelicas, em medaLhas ou material filatelico. E urn pauco
mais ou menDs por to do 0 Pais.
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de selos, e para a Filatelia portuguesa,se eles nao forem excluidos, como devem;
da mal interpretada disposi~lio legal.

9
'E tudo isto porque se parte de uma
ideia faIsa: A de muitos comerciantes de
aelas, ganhando muitissimo dinheiro, com
neg6cios constantes e chorudos ...
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comerciante ao balcao, outros com a esposa, ou outrosapenas com um empregado.
£ neg6cio do mais miudo que e possiv·el
imaginar. Vendem-se selos de poucos escudos, raros de dezenas de escudos, rarissi-

mos de centenas. E podem comprar muitos, em ;Hbuns, cadernos ou simples embrulhos, com milhares, mas as quais e necessario demoradamente lavar, seear e seleccionar, para depois inutilizar cinquenta
por cento, aproveitar quarenta ou mais par
cento como selas medios, dos tais de escudos e dezenas, e apenas dez p~r cento;
ou menos, de selos mals valiosos, pais que
hoje, em Portugal como em todo 0 mundo;
somente se vendem os selos absolutamente
impecaveis, com 95 % de preferencia para
as selos novos·
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Selos mais caros? Claro que cxistem, de
milhares de escudos, ou mesmo de dezenas
de milhar de escudos. Mas estes VaG as
nossos filatelistas adquiri-Ios ao estrangeiro, ao balcao de grandes comerciantes,
ou em leiloes periodicamente feitos em

!talia, Belgica, Sui~a, Alemanha e, sobretudo, wndres e Nova lorque. Simplesmente;
estes - e estes e que interessariam ao nosso
fisco! - nlio passam pelas :naos dos pobres comerciantes de selos portugueses ...

11
Acresce urn argurnento mais poderoso, e
facilmente verificavel e indiscutivel: Se
os comerciantes de selos trabalham soziMOS, ou com a esposa, ou com um empregado, - como e que eles podem fazer

inventarios, verbetas e contabilidades complicadas, que· elas nlio tem tempo nem
sabem fazer, e nem 0 neg6cio da para
chamar e pagar empregados para tanto? ..

12
Tudo isto e por demais sabido, e bem
o sabe, talvez melhor do que ninguem,
o signatario, tambem coleccionador de selos. Mas a tudo ista, e entre outros que
se omitem para nao alongar 0 presente
parecer, acresce 0 argurnento de que a
Filatelia e altamente cultural e ate didactics, pelo que em alguns pais ed, como 0
Brasil, e disciplina obrigat6ria de escolas
primllrias e outras, e ate em Portugal os

Co T. T. estao gastando muitas dezenas au
centenas de milhares de escudos, por ana;
para subsidiarem exposi~oes e mostras flLatelicas. No Barreiro, organismos locals
dao milhares de selos a sua juventude.
o Clube Filatelico de Portugal gasta anualmente milhares de escudos com premios
para as exposi~oes filatelicas, em medaLhas ou material filatelico. E urn pauco
mais ou menDs por to do 0 Pais.
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Por tudo isto, somos do parecer de que
os comerciantes de selos, alem das contribui!;oes, impostos, etc., que ja pagam,
nao devem ser passiveis do imposto de
tranSaC!;aO, que se nao paga na Sui!;a,
na Belgica, na Holal1da, na Inglaterra e
paises da Comunidade, na Turquia, oa Grecia, no Mexico, no Japao, etc.
Como alter-nativa para a solu!;ao do nosso
Qarecer, sugere-se 0 pagam~nto de uma
taxa anual, entre 2,8 0/0, como se usa em
Espanha, e 4 a 6 %, como nos varios estad os da America do Norte. Digamos, como

~~"""""""'fIWIIW

........ ________________

~
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media, um imposto de 5 %, a pagar anualmente, conforme os documentos de venda,
ou por recibos selados, emitidos pela Reparti!;aO Central de Finan!;as, ja impressos
com 0 selo minimo de Esc 1$00, a completar pelo comerciante, de acordo com
o montante de cad a venda.
Este e, 0 mais
meu parecer.

resumido

possivel,

0

Lisboa, 16 de Novembro de 1970. - 0 Advogado, A. J. de Vuseortce~os Cu'rvnlho.

_______________
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FllAIELlA EUGENIO LLACH, S. l.
atrav~s

das suas ofert811 quinzenais, oferece-Ihe:

I: Selos clbsicos.

II

S~rie8

modernas de todos 08 palsu ,

II Novidades mundiais.

=

Artigos filat~licos.
II Servlc;o de a..inaturas de novas emilliSes de todos
8S palles ou lemas.

I

Tudo Isto encontrari V. nas n08sas olertas que, contra
pedido,
remetemol grataitameate

Blcreva-nol hoje melmo lollcitando

0

leu envio

FILATELIA EUGENIO· LLACH, S. l.
Fundada em 1915

AVo del Generali.imo, 498

~~

. II

BARCBLONA,15 (Blpanha) ,

______ _____-........_ . .__________
~
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.sabre Exposic;;6es Filatelicas
Por

JOAO AUGUSTO MAR INHO

Nao possuo a mmuna pratica de exposi!;oes a 'nivel nacional, e nunea vi
nenhuma de amplitude internacional. Sou,
portanto, urn ignorante destes assuntos, e
sempre tive relutll.ncia em exibir 0 muito
pouco que possuo, sobretudo, -pur urna
questao de acanhamento pessoal.
Acontece, porem, que desta vez em
Luanda e em Lisboa, uns bons amigos
lnsistiram comigo para que participasse
na eVIII Exposi!;ao Naciona!», com uns'
tantos se10s da minha colec!;ao, e ali
me apresentei com urna exposi!;ao de
144 folhas distribuidas por oito quadros.
Sendo a minha uma colec!;ao especializada, muito honestamente, mostrei nalgumas folhas dos meus lIlbuns casas bran cas
dos .exemplar,es em falta,e noutras, a
quase totalidade das folhas, inteiramente,
preenchidas, com selos nao catalogados e,
multo 'n aturalmente, na sua grande maioria, desconhecidos dos filatelistas.
Aqui se poe urn problema qe cODscie:lcia, ou melhor, de honestidade filatelica.
Eu poderia, se 0 desejasse, apresenta,r
a minha comparticipa!;ao sem as faltas,
procedendo so arranjo pas folhas onde
nao figurassem cburacos», retendo mesmo
nos lIlbuns, em casa, aque1as que com
mais evidfulcia manifestassem as minhas
falhas, e expor, apenas, aquelas que tivesse completas. Mas, pessoalmente, nao
cansidero este procedimento honesto e,
muito menos razoavel, nao obstante, ao
que parece, este meu sistema ir contrarhir os principios que regem estes certames.
Nao duvidando da omnisciencia dos juris
oa aprecia!;ao das pe!;as expostas, muito
respeitosamente, pe!;O licen!;a para admitir, em principio, que para algumas raridades, caras ou baratas, possam ,existir
e]!:emplares, nao mepcionados em qualquer

catalogo, nacional ou estr.angeiro, que
qualquer jUri desconhe!;a, nomeadamente,
numa coleccao especializada.
Esta e uma faceta do ass unto.
Existe ainda outra, que eu consid~o
da maior importll.ncia, e que reside no
facto de, mesmo para exemplares conhecidos e catalogados a pre!;os baixos, existirem exemplares, normalmente, variedades ou erros, cuja aquisi!;ao e dificilima.
e .nao constitui vergonha para nenhurn
filatelista nao possuir estas pe!;as. Em
mlnha humilde opiniao, e mais vergonhoso
ocultar a sua inexistencia, camuflando as
folhas como se as tlvesse completas.
Esta claro, que estou a referir-me a
colec .. iies espeeializadas.

Assim, por imperativo da minha pr6pria consciencia, e alnda pelo conceito
que formulo de que e necessario mostrar
tambem os exemplares em falta pela sua
raridade, e dar conhecimento publico dessa
lamentlivel fraqueza, considero de primordial importll.ncia admitir nas exposi!;Oes
a comparticipa!;ao daqueles que, nao possuindo os selos, publicamente, 0 de.."llonstram com seriedade.
Creio, no entanto, que os usos e costumes 0 nao permitem . . . 'e e pena,
porque isso me impossibilitara de voltar
a comparticipar em qualquer exposi!;ao
porque, nao desejando aUerar os meus
pontos de vista, muito menos quero f-or!;ar a mlnha consciencia a enganar os
outros, que e, em Iiltima anlllise, enganar-me a mim pr6prio.
N. da R. - e com 'naturaL ;ubHo que este
cBoLetim» "nsere, pel.a primelra vez, 'urn
originu~ do distinto filateUstu e eseritor
fHateUco Joao Augusto Marinho.
o autor desenvolve e vi'nea, muito ex-

-
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p ressivamente, uma nova teoria na <lpresenta~iio
das parti('ipa~oes especiaLizadas
e de estudo,
Que, saLvo meLhor opiniiio, nos parece
digna de aprecia~iio do 6rgiio competente,
uma vez que "a sua a.dop~iio podera cTiaT
um 'novoaLiciante paTa as colec~oes CLassicas,
Estamos certos de que a actuaL Direc~iio

da Federa~iio Portuguesa de FHateLia, sem;....
pTe Teceptiva Ii anaLise dos assuntos que
se pTendem com a defesa dos interesses
da FHateUa Portuguesa, niio deixara de se
debru~ar com especiaL aten~iio sobTe em
. sugestiio de J. A, Mari'nho.
Que, Tepetimos, se nos
tTutiva e muito favol'avet.
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Ldurla I ab"afo f"at,,,nal - 0 Cap. P. L,mos da Silv,;"a, P,u;dlHtl da F. P. F. I do Ju"i,
,nt"'ga a Joao Augllsto Ma,,;nho a M,dalha d, Ou"o com qu, fo; distinguido, na LUANDA-70, a sua adm;"dv,l .India Po"tugulsa. ,sp,~;aligada
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1.0 Centenario do Selo Postal de Angola

UM MaS DB PBVBRBIRO (B PRINCiPIO
DB MAR~O) &M CHBIO

P.lo
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

PRI'MEIRAS JORNADAS IEMAIICAS

(PRESIOENTE

Angola vai comemorar, brilhantemente, a
centenArio do seu primeiro selo postal, e,
para tal efelto, vao as seus C. T. T. editar
um,a publica~ao tendente 11 divulga~io de
elementos historicos sobre a sua grandiosa
actividade, parte da qual conhecemos muito
bem, por virtude das varias revistas e Iivros
que frequente e generosamente nos enviam.
Honrou-nos a Direc~lio dos referidos Servi~os, com 0 pedido de um artigo para aquela

Organizadas peto CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL,
com 0 patrocinio da FEDERA<:;,AO P. DE FILATELIA
PRATICANTES DE NOMEADA FALAM DAS SUAS
COLEC<;OES EM FOCO

Sabado, 6 - as 21,30 boras - Ant6nio J. Cunha Barreira - «JOgOB
Olimpicu8:t
Sabado, 13 - as 21,30 boras - Dr. Carlos M. Freire de Oliveira «Cancro e luta anti-cancero8a»
Sabado, 20 - as 19 horas - Eurico C. E. Lage Cardoso - «Bleritore8 e JoroaUBta8»
Sabado, 27 - as 19 horas - Jose Manuel Mendes Marques - «BB- I
culi8mo - Metodo de educa9i o»
Sabado, 6 - as 19 boras - Francisco Palma Leal - «VefculoB
motorizadol»

publica~io.

Material demonstrative expos to, e Posto de Correio
em funcionamento, a partir das 15 boras dos mesmos dias. Cinco carimbos comemorativos do acontecimento, tendo como motivo central 0 assunto
das correspondentes palestras

NA SBOB DO CLUBB
Aveoida Almirsote Reis, 70_5.°_0.° (Blevador)
L

S

BOA

Simplesmente, nos estamos ainda em cona querer p6r em dia os nossos
servi~os de advogado, e a pensar, preeocupadamente, que, no proximo dia 10, partlmos
para Bilbau, Espanha, a servir de unico jurado portugu6s no III Certamen Filatelico de
la Hispanidad, e, no dia 24, para 0 Rio de
Janeiro, a servir de jurado na III Exposi~1io
Filah~lica Luso-Brasileira, III Lubrapex.
Por tals motivos, nao podemos mais do
que associarmo-nos, muito jubilosamente, a
tlio brilhantes comemora~6es do 1.0 Centenllrio do Selo Postal de Angola. A cumprimentar os C. T. T. de Angola, pelas suas iniciativas, e por se ter lembrado da nossa pobre
pessoa. E a, principal mente, saudar 05 dais
Clubes Filah!licos de Angola e todos os filatelistas desta nossa portentosa provincia . ultramarina, aos quais oferecemos toda a nossa
entusiastica colabora~ao, bem como a do
grande Clube Filahf!lico de Portugal, sempre
incondicionalmente pronto a dar 0 mAximo
de apoio a todos os filatelistas do Mundo
Portugues.
valescen~a,

I

TODOS DISTINGUIDOS COM MBDALHA DE VBRMEIL
NA RBCBNTB VIII BXPOSI~AO PILATBLICA NACIONAL
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I.

Lisboa, Setembro de 1970.
N. da R. - Este pequeno urtigo foi escrito puru 0 tim que nele se indica, e
saiu pubUcado em Luundu, no magnifico
voLume ,,0 1.0 Centenurio do Selo Postal
de A'ngoLa », 1870/1970, em Luxuoso suplemento do Boletim dos C. T. T. de A'ngoLu, Luunda, Dezembro de 1970, 0 quaL,
em magnifico pupel, e com inumerus gru-

00

CLUBE

FILAT~LlCO

OE

PORTUGAL]

vuras, insere tambem cUm pouco
t6ria», cReguLamento provisionaL
nov o estabeLecimento do Correio»,
apontamen'tos du Hist6riu do Selo

de Hispara

0

cBreves
Postab,

de Mendon~u, «Um
Centenurio», tambem por FiLipe Furtudo
de Mendon~u, «SeLos de AagoLu», transcrito de A . MoUer, «ALguns exempLures de
emissoes
co'ntempordneas», «MurcojiUu»,
cCurimbos especiuis emitidos em 1970»,
«A e v oLu~iio dos trunsportes do Correia
em AngoLu», «Censur,u de Curtus», por
J. A. Murinho, «ALguns dos primeiros carimbos de AngoLu», por AbHio ALves Fernandes, «Goma, inimiga dos Selos», de
CarLos Kullberg, «Curimbos das Ambuld'ncias Postais de Angola» e cCarimbos das
Ambuldncias Postais de MOi!ambique», estes dois, magnificos estudos do assunto,
da aut01'ia do eminente fiLateli.~ta Coronel
Alexa'ndre G u e deB de MagaLhiieB, nOBBa
Hustre colaborador e querido Amigo.
Grato peLo exempLar recebido, acompa'nhado de um outro, iguuLmente notlivet,
sobre «Diu du Uniiio PostuL UniversaL:>,
Luandu, 1970.
Por eles, uqui deixamos
upertudo abr,u~o uo nosso velho e querido Amigo Filipe Furtado de Mendani!a,
disti'nto chefe du Seci!iio de Propugu'nda
e PubUcidade du Direci!iio dos Servi~os
dos C. T. T . A.
_
por

Filipe Furtudo

PORTUGAL - ULTRAMAR
REMESSAS A ESCOLHA
com selos novos e us ados
Em pagamento aoeito selos em
quantlC:ade
Pedtr tabela de valortzaolio e oondl90e8 de troca

Sancho OuSrio
Apartado

1312
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1.0 Centenario do Selo Postal de Angola

UM MaS DB PBVBRBIRO (B PRINCiPIO
DB MAR~O) &M CHBIO

P.lo
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

PRI'MEIRAS JORNADAS IEMAIICAS

(PRESIOENTE
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NA SBOB DO CLUBB
Aveoida Almirsote Reis, 70_5.°_0.° (Blevador)
L

S

BOA
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valescen~a,

I

TODOS DISTINGUIDOS COM MBDALHA DE VBRMEIL
NA RBCBNTB VIII BXPOSI~AO PILATBLICA NACIONAL
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e)

VIII ExposlOio FUalelica Na.
clonal «Luanda - 70»

+

- para aprecia!;ao
membros I, 2, 6.

da

Divisao

F,

os

2 - Premiar participa~oes e nao participantes, pelo que 0 mesmo participante
podera ter tantos premios quantas as
participa!;oes, salvo quando uma participa~ao se possa consiclerar corr:plemento da,
ou das restantes.
3 - Os Grandes Premios e medalhas de
Duro serao atribuidos por unanimidade.
4 - Usar da maior pondera~ao na atribui~ao das medalhas de prata e metal
superior, que dao acesso a Exposi~oes
Internacionais, de forma a seleccionar
para tais certames colec~oes de real categoria, capazes de representar condignamente a Filatelia NaciQnal.

+

..-

a) Grande Premia «Luanda-70.. (Divisoes A, B e C) - 35, Inglaterra, de Joseph
Cohen (Lisboa);
b) Primairo Premia «Luanda-70» (sec-

f)

Medalhas de prata:

2, Macau, de Alvaro Martins Bernardo
(Sa da Bandeira) Medalha da Federa!;ao
Portuguesa de Filatelia; 4, Angola, do
Dr. Antonio Mar!;al Correa Nunes (Lis-

~

+

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

--

~-------~~U

8

Antonio Fragoso
Antonio Silva Gama
Jose Gonzalez Garcia
Dl'. AnibaL Al~ada de Paiva
Florentino Alves Rodl'igues,
Dl',
Dl',

I com 0 apoto da Secretaria de Bltado da lDiorma9l0 e Turilmo

II

Palacio foz - 25 a 31 de Janeiro

c

I
I

I

Uma aemana de intenlla e modelar propaganda da fllatelia, Dum ponto elltratfglco
C da capital, com a prellenc;a du melhorell colec~6ell do Ellpac;o PortUguell, de todall
I all elpeciaUdadel, leleccionadaa pelol galardoel obtidol na VlII ExpoliC;io
C
FUat~lica Nacional

~oes referentes a Angola) - 16, Angola, de
Henrique Gago da Gra~a (Luanda);
c) Primeiro Premia Juvenil «Luanda-70.
(Divisao E) -114, «Cereais», de Antoni0
Augusto Ferreira Leal e Cro (Caxias);

Medalhas de

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

+

Ic Uma organiza¢o da Direc¢o da Pedera9l0 Portuguela de Pilatelia

Cap, Fra'ncisco Lemos da Silveira

d)

----.----~

tares e jornalistas», de Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso (Lisboa); 72, «BarcDS
- Panoramica da sua evolu!;ao», de Francisco Herminia Pires dos Santos (Luanda);
73, «0 futebo1», do Dr. Francisco Naya
(Lisboa); 74, «Veiculos motorizados», de
Francisco Palma Leal (Lisboa); 89, «Escutismo - Metodo de educa!;ao», de Jos6
Manuel Mendes Marques (Seia); 94, «Do
cavalo ao cavalo mecanico», de Manuel
de Carvalho Barraco de Mello (Miranda
do Douro); 99, "Pintura», da Eng.n Mari~
Elisa Gon!;alves dos Santos Basta Machado (Funchal);
106, «Aves - Alg~ns
aspectos de biologia, curiosidades e particularidades», do Dr. Vitor Machado de
Faria e Maia (Ponta Delgada); 107, "Peixes», de Vitor Manuel do Carmo Correia (Lisboa); 212, Literatura Filatelica, de
Joao Augusto Marinho (Luanda) felicita!;oes do Juri «pelos manifestos dotes de
escritor fiJatelico, de aplica!;ao e prof un..,
didade excepcionais».

I ~ 0 ANC DE 1971 ABRE COM CI-IAVE DE CURO
!
SALAO NACIONAl- D~ FIUTHIA

2.a Reuniao Plenaria

1. Atribuir os seguintes premios:

+

+

1.a Reuniao PJenaria

As 15 horas do dia 6 de Dezembro de
1970, reuniu 0 Juri da VIII Exposi~ao
Filaielica Nacional, que delibp.rou par
unanimidade:

Medalhas de p1'Uta dourada (vermeil):

5, Madeira, de Antonio Martins (Lis boa) ;
12, Pre-adesivos, do Cor. Francisco Cardoso Salgado (Lisboa); 26, Pre-adesivos,
do Cap. Sidonia Bessa Paes (Lisboa);
40, Correia Aereo, de Antonio Joaquim
Correa Junior (Porto); 43, Correio Aereo,
do Arq. Jose Alexandre Gomes Bastos
(Lisboa) Ta!;a TAP; 44, Correio Aerea,
de Virgilio Simoes Neto (Lisboa)
Diploma de Honrs da FISA; 50, «Jogos
Olimpicos», de Antonio Jose Cunha Barreira (Lisboa) Premia Servi!;os de Veterinaria de Angola; 51, «Aves segundo a
sua nidifica!;ao», do Dr. Antonio Ferreira
Marques (Lis boa) ; 56, «A flor na vida
humana», do Dr. Augusto Leal Bastos
(Vila Nova de Gaia); 57, «Descobrimentos
maritimos nos seculos XV e XVI», de ,Augusto Vieira Dearook (Luanda) Medalha
do NUc1eo Filatelico e Numismatico da
EHESE, Seia; 61, «Cancro e luta anti-cancerosa», do Dr. Carlos M. D. Freire
de Oliveira (Coimbra); 61 A, «Historia de
Portugal», de Domingos Gon!;alves Pinto
Rema (Porto); 63, «0 selo - Comemora!;oes centenarias», do Eng.- Emilio Cesar
Monteiro de Almeida (Lisboa); 65, «Escri-

ACTA DO .JURI

As 9 horas do dia 2 doe Dezembro de 1970
'e nesta cidade de Luanda reuniu a Juri
da VIII Exposi!;ao Filatelica Nacional.
Pres-entes todos os seus membros, a
saber:
Dr. Antonio Fragoso (I), Dr. Antonio
Silva Gama (2), Jose Gonzalez Garcia (3),
Dr. Anibal Al!;ada de Paiva (4), Florentino
Alves Rodrigues (5), Cap, Francisco Lemos
da Silveira (6).
Para cumprimento do § 1,- do Art. 8. 0
do Regulamento privativo da Exposi<;8:o,
procedeu-se a elei!;ao do Presidente, elei!;ao que veio a recair no Cap, Lemos
da Silveira, que aceitou a encargo.
Seguidamente a Juri deliberou par unanimidade:
1 - De acordo com a § 2," do Ar t, 8,0
do mesmo Regulamento, subdividir-se da
forma seguinte:
- para aprecia!;ao das Divisoes A, B e C,
as membros I, 3, 6;
- para aprecia!;ao da Divisao 0, os
membros 2, 4, 5;
- para aprecia!;ao da Divisao E, os
membros 2, 5, 6;
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II •

Dois carimbos comemorativol: Inaugura~io (25) e Bncerramento (31)
~ Diltribui~io dOB premioB atdbufdol Jla LUANDA - 70 c
alem da medalba comemorativa do «Salio Nacional» - aOI
II
Ulateliltaa metropolitanol que Ie encontrem em Lieboa na
c
ocaBllo
•
Oierta
de material i.latelico aOI viii tan tel Juniorel
J~~~~~~~~~~~~_~_~~~~~ _____________

I

OU1'O:

14, tndia Portuguesa, de Joao Augusto
Marinho (Luanda); 33, Estados cia Igreja
e Vaticano, do Dr. Joao Vieira Pereira
(Caldas da Rainha).

••

I

1

=

I

;
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+

b oa) Premio Servi!;os de Veterinaria de
Angola; 7, Portugal Continental e TIhas
Adjacentes, de Arnaldo Ferreira Gon!;alves (porto); 8, Portugal Continental, Insular e Ultramarino, de Baltazar Dias Pereira (Sa da Bandeira); 9, Provincias Ultramarinas, do Dr. Carlos Jose da Cruz
Fran!;a (Barreiro); 10, Mo!;ambique, de
Carlos Jorge Kullberg (Louren!;o Marques)
felicita!;oes do Juri «pela pertinacia na
pesquisa e divulga!;Ao de erros e anomalias em selos de Mo!;ambique»; 13, Portugal - Cunhos dos selos de 25 rs. de D. Luis,
do Dr. Frederico Monteiro Lopes (Coimbra); 27, Portugal- Marcas, ate 1860, de
Thomas B. Quinn (U. S. A.); 28, Israel, de
Alvaro Martins Bernardo (Sa da Bandeira);
29, Alemanha, de Antonio Ferreira Rodrigues (Lisboa); 36, BtHgica, de Jose
Hipolito (Torres Vedras); 38, Vaticano,
do Padre Manuel H. Vasconcelos (Luso);
39, Inglaterra, do Dr. Pedro de Vasconcelos e Castro (Lisboa); 39 B, Belgica, de
Alvaro Pinto Queiros (Porto); 42, Correio Aereo, de Antonio Martins (Lisboa);
45, «Escritores», de Abilio Joaquim Silva
e Sousa (Barreiro); 48, cCentenario do
Selo», de Alvaro Martins Bernardo (Sa da
Bandeira); 53, «Desportos», de Antonio
Manuel Bispo (Louren!;o Marques); 59,
.0 mundo sub-aquatico», de Carlos Ant6nio carvalho Costa (Luanda); 60, «Hist6ria da Musica», de Carlos Gabriel Goncalves (Arganil); 62, «Exposi!;oes Filatelicas», de Eduardo Doutel de Andrade
(Mirandela); 66, «Jesus Cristo», de Felix
da Costa TIha (Alcoentre) Medalha do
Clube Filatelico de Portugal; 68, cEscutismo», de Fernando G<Jmes CarrAo (Lisboa) Premio Servi!;os de Agriculturae
Florestas de Angola; 78, «A Flor» , de
rudio PaixAo Matoso Ramos (Luanda);
81, «Luis de Camoes e os Lusiadas», qe
Joaquim da Silva Ledo (Oliveira de Azemeis); 84, cAs plantas e a sua utilidade,.,
do Eng.> Jose de Almeida d'Avila (Cascais);
85, .. 0 mundo da musica», de Jose Augusto
Costa da Silva Pinto (Lisboa); 88, «Xadrez - 0 rei dos desportos», de Jose Manuel Castanheira da Silveira (Lisboa);
91, cAves», de Jose Ribeiro Duarte (Pa!;o
de Arcos); 93, «0 automobilismo», de Justino Ramiro Mateiro dos Santos (Oliveira
de Azemeis); 108, «De ·n umismas a dinheiro actual», do Eng.· Vitor Manuel
Gon!;alves Fernandes (Seta) Premio Servi!;os de Agricultura e Florestas de Angola; 109, Brasil, de Alfredo Luis Bote

+

+

+

+

Peres (Barreiro); 111, cA conquista do
Espa!;o», de Amilcar Joaquim dos Santos
(Guarda); 123, cFisica e energia nuclear»,
de Carlos Manuel Morais Neves (Ba:rreiro); 125, «Barcos e a sua evolu!;Ao»,
de Cristina Figueira (Barreiro); 127, Portugal, de Cristovao Luis Oliveira Freire
(Barreiro); 161, Mo!;ambique, de Jose Manuel da Silva Fernandes (Barreiro); 168,
«Escultllra», de Margarida Suzana Rocio
dos Santos Sardinha Pereira (Barreiro);
170, «Flores e Frutos», de Maria Clara
Alves dos Santos Oliveira (Barreiro);
184, cAs mAos», de Maria Margarida e
Carvalho Saraiva (Coimbra); 189, cNo!;oes
da 3. e 4.• classes da Instru!:ao Primaria .. ,
de Mario Jorge Pacheco Ventura (ponta
Delgada); 190, Portugal, de Mario Jose
e Silva de Carvalho Saraiva (Coimbra);
197, Aerogramas militares de Portugal, de
Paulo Rui das Neves Monteiro Barata
(Lisboa); 203, «Contos e Lendas», de Teresa Paula de Oliveira Barros Leal da
Silva (BarreirO); 208, Boletim do ClubI' FiLatelico de PortugaL (Lisboa); 210, Catalogo
Eilldio de Santos (~isboa).
g) M zdaLhas de bronze pl'ateado:

Rela - «Desportos de inver~o» (Luanda);
98, Margarida Maria Duarte Rossa Marcelo (Vila Franca de Xira); 103, Raul Soares (Lisboa); 105, Vitor Hugo Guinot (Barreiro); 117, Antonio Jose Cardoso Mota
(Coimbra); 118, Antonio Manuel Dias Carvalho (Barreiro); 119, Ant6nio Man~el Pires de Carvalho (Barreiro); 124, Centro
de Actividades Circum-Escolares da Escola
Preparatoria de Alvaro Velho (Barreiro);
126, Cristina Maria Alves dos Santos Oliveira (Barreiro); 129, Elsa Maria Maia Faria Santos (Barreiro); 130, Fernando Augusto Machado Belbuto (Barreiro); 132,
Gloria Maria Louren!;o Bastos (Barreiro);
13~, Isabel Maria Pinto Viana Jorge (Barreiro); 137, Jaime Antonio Pedro Brito da
Torre (Barreiro); 139, JoAo Evangelista
Gon!;alves dos Santos (Barreiro); 140, Joao
Henrique MilitAo Fernandes (B3rreiro);
HI, JoAo Manuel Flores Sere~o (Barreiro);
143, JoAo Mario Simoes Viana (Barreiro);
144, J 0 a 0 Norberto Ma::hado Belbuto
(Barreiro); 145, JoAo Paulo Maia Faria e
Santos (Barreiro); 147, Joao Pedro Relvas
Ferreira Botelho (Matosinhos); 148, Joaquim Jose Carrilho do Rosario (Setubal);
150, Jorge Fernando da Silva Nunes (Bar-

I, AbHio Alves Fernandes (Sa da Bandeira); 3, Ant6nio Alberto da Cruz Pinheiro (Luanda); 17, Dr. Jose de Almeida
Pedroso dos Santos Costa Cabral- «Portugal» (Seia); 18, Jose Antonio dos Santos
Silva (Baixa da Banheira); 20, Jose Henriques dos Santos (Aveiro); 23, Manuel Ribeiro (Lis boa) felicita!;oes do Juri «pelo
cuidadoso estudo de defeitos de cunho e
de impressao em selos Ceres»; 25, Ruy de
GusmAo Nogueira (Luanda); 31, Felix da
Costa Ilha - «Polinesia» (Alcoentre); 33 A,
Dr. JoAo Vieira Pereira - «Ilhas Virgens»
(Caldas da Rainha); 41, AntoniO Ferreira
Rodrigues - «Correio AereolO (Lisboa); 47,
Alberto de Oliveira Marques de Castro
(Seia; 49, Alvaro Per e ira Jeronimo
(Luanda) ; 52, Ant6nio Gon!;alves Borralho
(Arganil); 69, Fernando dos R~is tndio
(Ponta Delgada); 79, JoAo Ant6nio do
Carmo Palma Claudio (Luanda); 80, Joaquim Jacinto Alves (Seia); 81 A, Dr. Jorge
Godinho Marques (llhavo); 83, Jose Alberto Ferreira Matias (Seia); 86, Jose Aurelio Mauricio Pestana dos Santos (Benguela); 90, Jose Manuel Pires dos Santos
(Lisboa); 95, Manuel Jacinto Gabriel da
Ponte Pereira (Ponta Delgada); 96, !Vlanuel
Joaquim Ribeiro Rela - «Nossa Senhora»
(Luanda); 97, Manuel Joaquim Ribeiro

.:,. .
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reiro); 154, Jose Luis Pa!;os Coelho (Barreiro); 155, Jose Manuel Araujo Pimenta
(Barreiro); 157, Jose Manuel de Macedo
Bravo Nisa (Barreiro); 159, Jose Manuel
Nunes da Cruz Segura (Barreiro); 106,
Jose Manuel Pedro da Silva (Baixa da
Banheira); 162, Luis Alfredo Martins Miranda (Queluz); 165, Manuel Francisco
Vasques Dias (Lisboa); 169, Maria Amalia Pires Valegas (Barreiro); 171, Maria
da Concei!;Ao de Macedo Bravo Niza (Barreiro); 174, Maria Eduarda de Castro Vidal (BarreirO); 175, Maria da Gra!;a Ramos
da Silva (Baixa da Banheira); 177, Maria '
In~s Ribeiro Machado (Barreiro); 178, Maria Isabel Ribeiro Machado (Barreiro);
179, Maria de Jesus Gon!;alves Diogo (Barreiro); 181, Maria Jose Duarte Abri!u (Barreiro); 182, Maria Manuel Peixinho do
Carmo Cabrita (Barreiro); 185, Maria Paula
Ribeiro Machado (Barreiro); 195, Paulo
Daniel Fernandes Vidal (Barreiro); 198,
Pedro Joao Rodrigues da Rocha Coutinho
(Luanda); 200, Rita Isabel Gaio de Almeida Sa Pereira (Barreiro); 201, Rui Jost!
Simoes Viana (Barreiro); 202, Teresa Felicio Damasio (Barreiro); 204, Urbino Jose
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b oa) Premio Servi!;os de Veterinaria de
Angola; 7, Portugal Continental e TIhas
Adjacentes, de Arnaldo Ferreira Gon!;alves (porto); 8, Portugal Continental, Insular e Ultramarino, de Baltazar Dias Pereira (Sa da Bandeira); 9, Provincias Ultramarinas, do Dr. Carlos Jose da Cruz
Fran!;a (Barreiro); 10, Mo!;ambique, de
Carlos Jorge Kullberg (Louren!;o Marques)
felicita!;oes do Juri «pela pertinacia na
pesquisa e divulga!;Ao de erros e anomalias em selos de Mo!;ambique»; 13, Portugal - Cunhos dos selos de 25 rs. de D. Luis,
do Dr. Frederico Monteiro Lopes (Coimbra); 27, Portugal- Marcas, ate 1860, de
Thomas B. Quinn (U. S. A.); 28, Israel, de
Alvaro Martins Bernardo (Sa da Bandeira);
29, Alemanha, de Antonio Ferreira Rodrigues (Lisboa); 36, BtHgica, de Jose
Hipolito (Torres Vedras); 38, Vaticano,
do Padre Manuel H. Vasconcelos (Luso);
39, Inglaterra, do Dr. Pedro de Vasconcelos e Castro (Lisboa); 39 B, Belgica, de
Alvaro Pinto Queiros (Porto); 42, Correio Aereo, de Antonio Martins (Lisboa);
45, «Escritores», de Abilio Joaquim Silva
e Sousa (Barreiro); 48, cCentenario do
Selo», de Alvaro Martins Bernardo (Sa da
Bandeira); 53, «Desportos», de Antonio
Manuel Bispo (Louren!;o Marques); 59,
.0 mundo sub-aquatico», de Carlos Ant6nio carvalho Costa (Luanda); 60, «Hist6ria da Musica», de Carlos Gabriel Goncalves (Arganil); 62, «Exposi!;oes Filatelicas», de Eduardo Doutel de Andrade
(Mirandela); 66, «Jesus Cristo», de Felix
da Costa TIha (Alcoentre) Medalha do
Clube Filatelico de Portugal; 68, cEscutismo», de Fernando G<Jmes CarrAo (Lisboa) Premio Servi!;os de Agriculturae
Florestas de Angola; 78, «A Flor» , de
rudio PaixAo Matoso Ramos (Luanda);
81, «Luis de Camoes e os Lusiadas», qe
Joaquim da Silva Ledo (Oliveira de Azemeis); 84, cAs plantas e a sua utilidade,.,
do Eng.> Jose de Almeida d'Avila (Cascais);
85, .. 0 mundo da musica», de Jose Augusto
Costa da Silva Pinto (Lisboa); 88, «Xadrez - 0 rei dos desportos», de Jose Manuel Castanheira da Silveira (Lisboa);
91, cAves», de Jose Ribeiro Duarte (Pa!;o
de Arcos); 93, «0 automobilismo», de Justino Ramiro Mateiro dos Santos (Oliveira
de Azemeis); 108, «De ·n umismas a dinheiro actual», do Eng.· Vitor Manuel
Gon!;alves Fernandes (Seta) Premio Servi!;os de Agricultura e Florestas de Angola; 109, Brasil, de Alfredo Luis Bote

+

+

+

+

Peres (Barreiro); 111, cA conquista do
Espa!;o», de Amilcar Joaquim dos Santos
(Guarda); 123, cFisica e energia nuclear»,
de Carlos Manuel Morais Neves (Ba:rreiro); 125, «Barcos e a sua evolu!;Ao»,
de Cristina Figueira (Barreiro); 127, Portugal, de Cristovao Luis Oliveira Freire
(Barreiro); 161, Mo!;ambique, de Jose Manuel da Silva Fernandes (Barreiro); 168,
«Escultllra», de Margarida Suzana Rocio
dos Santos Sardinha Pereira (Barreiro);
170, «Flores e Frutos», de Maria Clara
Alves dos Santos Oliveira (Barreiro);
184, cAs mAos», de Maria Margarida e
Carvalho Saraiva (Coimbra); 189, cNo!;oes
da 3. e 4.• classes da Instru!:ao Primaria .. ,
de Mario Jorge Pacheco Ventura (ponta
Delgada); 190, Portugal, de Mario Jose
e Silva de Carvalho Saraiva (Coimbra);
197, Aerogramas militares de Portugal, de
Paulo Rui das Neves Monteiro Barata
(Lisboa); 203, «Contos e Lendas», de Teresa Paula de Oliveira Barros Leal da
Silva (BarreirO); 208, Boletim do ClubI' FiLatelico de PortugaL (Lisboa); 210, Catalogo
Eilldio de Santos (~isboa).
g) M zdaLhas de bronze pl'ateado:

Rela - «Desportos de inver~o» (Luanda);
98, Margarida Maria Duarte Rossa Marcelo (Vila Franca de Xira); 103, Raul Soares (Lisboa); 105, Vitor Hugo Guinot (Barreiro); 117, Antonio Jose Cardoso Mota
(Coimbra); 118, Antonio Manuel Dias Carvalho (Barreiro); 119, Ant6nio Man~el Pires de Carvalho (Barreiro); 124, Centro
de Actividades Circum-Escolares da Escola
Preparatoria de Alvaro Velho (Barreiro);
126, Cristina Maria Alves dos Santos Oliveira (Barreiro); 129, Elsa Maria Maia Faria Santos (Barreiro); 130, Fernando Augusto Machado Belbuto (Barreiro); 132,
Gloria Maria Louren!;o Bastos (Barreiro);
13~, Isabel Maria Pinto Viana Jorge (Barreiro); 137, Jaime Antonio Pedro Brito da
Torre (Barreiro); 139, JoAo Evangelista
Gon!;alves dos Santos (Barreiro); 140, Joao
Henrique MilitAo Fernandes (B3rreiro);
HI, JoAo Manuel Flores Sere~o (Barreiro);
143, JoAo Mario Simoes Viana (Barreiro);
144, J 0 a 0 Norberto Ma::hado Belbuto
(Barreiro); 145, JoAo Paulo Maia Faria e
Santos (Barreiro); 147, Joao Pedro Relvas
Ferreira Botelho (Matosinhos); 148, Joaquim Jose Carrilho do Rosario (Setubal);
150, Jorge Fernando da Silva Nunes (Bar-

I, AbHio Alves Fernandes (Sa da Bandeira); 3, Ant6nio Alberto da Cruz Pinheiro (Luanda); 17, Dr. Jose de Almeida
Pedroso dos Santos Costa Cabral- «Portugal» (Seia); 18, Jose Antonio dos Santos
Silva (Baixa da Banheira); 20, Jose Henriques dos Santos (Aveiro); 23, Manuel Ribeiro (Lis boa) felicita!;oes do Juri «pelo
cuidadoso estudo de defeitos de cunho e
de impressao em selos Ceres»; 25, Ruy de
GusmAo Nogueira (Luanda); 31, Felix da
Costa Ilha - «Polinesia» (Alcoentre); 33 A,
Dr. JoAo Vieira Pereira - «Ilhas Virgens»
(Caldas da Rainha); 41, AntoniO Ferreira
Rodrigues - «Correio AereolO (Lisboa); 47,
Alberto de Oliveira Marques de Castro
(Seia; 49, Alvaro Per e ira Jeronimo
(Luanda) ; 52, Ant6nio Gon!;alves Borralho
(Arganil); 69, Fernando dos R~is tndio
(Ponta Delgada); 79, JoAo Ant6nio do
Carmo Palma Claudio (Luanda); 80, Joaquim Jacinto Alves (Seia); 81 A, Dr. Jorge
Godinho Marques (llhavo); 83, Jose Alberto Ferreira Matias (Seia); 86, Jose Aurelio Mauricio Pestana dos Santos (Benguela); 90, Jose Manuel Pires dos Santos
(Lisboa); 95, Manuel Jacinto Gabriel da
Ponte Pereira (Ponta Delgada); 96, !Vlanuel
Joaquim Ribeiro Rela - «Nossa Senhora»
(Luanda); 97, Manuel Joaquim Ribeiro
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reiro); 154, Jose Luis Pa!;os Coelho (Barreiro); 155, Jose Manuel Araujo Pimenta
(Barreiro); 157, Jose Manuel de Macedo
Bravo Nisa (Barreiro); 159, Jose Manuel
Nunes da Cruz Segura (Barreiro); 106,
Jose Manuel Pedro da Silva (Baixa da
Banheira); 162, Luis Alfredo Martins Miranda (Queluz); 165, Manuel Francisco
Vasques Dias (Lisboa); 169, Maria Amalia Pires Valegas (Barreiro); 171, Maria
da Concei!;Ao de Macedo Bravo Niza (Barreiro); 174, Maria Eduarda de Castro Vidal (BarreirO); 175, Maria da Gra!;a Ramos
da Silva (Baixa da Banheira); 177, Maria '
In~s Ribeiro Machado (Barreiro); 178, Maria Isabel Ribeiro Machado (Barreiro);
179, Maria de Jesus Gon!;alves Diogo (Barreiro); 181, Maria Jose Duarte Abri!u (Barreiro); 182, Maria Manuel Peixinho do
Carmo Cabrita (Barreiro); 185, Maria Paula
Ribeiro Machado (Barreiro); 195, Paulo
Daniel Fernandes Vidal (Barreiro); 198,
Pedro Joao Rodrigues da Rocha Coutinho
(Luanda); 200, Rita Isabel Gaio de Almeida Sa Pereira (Barreiro); 201, Rui Jost!
Simoes Viana (Barreiro); 202, Teresa Felicio Damasio (Barreiro); 204, Urbino Jose
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Rodrigues Guerreiro (Barreiro); 206, Engenheiro Ant6nio Jose Bello Dias - «A Colecl;ao Tematica na Filatelia,. (Lisboa);
209, Departamento Filatelico da Mocidade
Portuguesa (Luanda); 211, Fra.ncisco Herminio Pires dos Santos - «Literatura Filatellca,. (Luanda); 213, Marco Ant6nio de
Sousa (Luanda).
'
h) MedaLha.s de bronze:
6, Ant6nio Pires Fernandes Mota (Arganil); 19, Jose Baptista Barata (Lisboa);
21, Leandro Jorge Fortes Marques (Lisboa); 22, Manuel Jose Rosario Castanheira
(Arganil); 32, Joao Santos Duarte (Seia) ;
34, Dr. Jose de Almeida Pedroso dos Santos Costa Cabral- «Espanha,. (Seia); 37,
Dinarte da Silva Marques Costeira (Ponta
Delgada); 101, Maria Luisa M. C. Carvalho Costa (Luanda) ; 55, Armando Mario
Delgado (Luanda) Premio Servil;os de
Agricultura e Florestas de Angola; 64,
Er.nesto Patricio Franco (Lis boa) ; 70, Fernando Teixeira Xavier Martins (Lourenl;o
Marques); 71, Francisco Dias Mota Veiga
(Seia); 100, Maria Isabel Marrao dos Santos Ferreira Matias (Seia); 110, Alvaro
Ramires Soares' da Torre (Benguela); 112,
Ana Maria Abreu BorgeS (Barreiro) ; 113,
Ana Paula Pinto Viana Jorge (Barreiro);
115, Ant6nio Carlos Pinto Soares (Porto);
116, Ant6nio Francisco Gomes Andrade
(Barreiro); 120, Antonio Manuel Soares
Rodrigues (Barreiro) ; 122, Carlos Manuel
Godinho Carvalho (Barreiro); 128, Eduardo
Jorge de Oliveira Vilela (Barreiro); 133,
[sabel Maria Barros Fernandes (Setubal);
135, Isabel Maria dos Santos Ribeiro (Barreiro); 136, Jacinto Joao Coentro Vieira
(Barreiro); 138, JoaQ Alberto de Castro
Sa Pinto (Benguela); 142, Joao Maria Salema Amaral Fernandes (L:.landa); 146,
Joao Pedro Francisco Castro Pinto (Barreiro); 149, Joaquim Manuel S. Bernardes
Ft!rreira (Luanda); 151, Jorge Filipe Relvas Ferreira Botelho (Matosinhos); 152,
Jose Ant6nio de Campos Pereira (Porto);
153, Jose Ant6nio Ferni!<l Pires Estevens
(Barreiro); 156, Jose Manuel Guerreirq
Martins Salgueiro (Barreiro); 158, Jose
Manuel Maria Faria e Santos (Barreiro);
163, Luis Filipe Claudio dos Santos Noronha (Barreiro); 164, Luis Henriq:xe Ferl'eira da Cunha Leite (Porto); 166, Luis
Maria Calado Rodrigues de Sousa (Barreiro); 167, Luisa Lucilia Pedroso Silvestre
dos Santos (BarreirO); 172, Maria da Concei!;ao Rodrigues Gut!rreiro (Barreiro); 173,
Maria Cristina Pereira dos Santos (Ben-

+

guela); 176, Maria Helena Francisco de
Castro Pinto (Barreiro); 180, Maria Joao
Duarte Abreu (Barreiro); 183, Maria Manuel Ribeiro Ma: hado (Barreiro) ; 186, lVIaria do Rosario de Macedo Niza (Barreiro)~
187, Maria do Rosario da Silva Rcdrigues
(Barreiro); 188, Maria Teresa Alberto S.
Perdigao (Barreiro); 191, Mario Manuel
de Oliveira Vilela (Barreiro); 192, Miguel
Augusto Pedrosa dos Santos (Moita);
193, Nelson Pinto Soares (Porto); 194, Nuno
Jose de Sa Leal (Vila Nova de Gaia);
196, Paulo Manuel de Oliveira Freire (Barreiro); 199, Pedro Jose Vieira Peters (Barreiro); 207, Dr. Carlos M. D. Freire de
Oliveira - «Literatura FilateIica,. (Coimbra).
2. Por proposta dos jurados da Divisao A, desclassificar a participa!;ao 11,
D. Pedro IV e D. Luis I, de Carlos
Moreira de Oliveira (Funchal), pelas razoes seguintes :
1.• - As linhas '3 lapis, tral;adas imediatamente sobre os selos, e respectivas cartas, pratica absolutamente contraria aos preceitos
filatelicos;
2.. - 0 tral;ado das linhas feito directa.mente sobre os selos, e nao
sobre amplial;oes fctograficas em
propor!;oes convenientes, n Ii 0
permite obter qualquer precislio
em semelhantes estudos;
3.· - Secundariamente, aponta - se a
faUa de cuidado na ' escolha dos
s e los adesivos apresentados,
tanto mais quanto e certo tratar-se de especies que geralmente nao sao raras.
Chamar a atenl;ao de alguns concorrentes que, revelando falta de pratica
exposicional, a Ion gar a m desnt!cessariJmente as suas participal;oes, preenchendo
quadros com material de somenos interesse. Expor e seleccionar. Entre outras,
enfermavam oeste defeito as participa!;oes
n.·· 2, 8, 10, 16, 25, 28 e 33.
4. Felicitar a. Comissao Executiva pelo
esfor!;o desenvolvido e agradecer a toda:>
as Entidades que pOl' qualquer modQ contribuiram para a possibilidade e ~xito do
certame.

VIII

fXPQsi~ao filatelica Nacional

«LUANDA-70»
A L G U N 'S
DADOS
ESTATrS
TIC O .S

Comissao Organizadora: Direc!;ao da Federa!;ao Portugues3 de Filatelia;
Comissao Executiva: Direc!;lio do Clube
Filatelico de Angola;
Data: 1 a 8 Ide Dezembro det 1970;
Local: Pavilhao principal da FILDA
(1.900 m2).

Classe
Classe
Classe
Classe

I

Oficial. . . . .
de Honra
Fora de Concurso
de Competi!;lio .
Total

1
6
10
200

--m

Distribui!;ao POl' especiaUctades:
Divisao A (Clllssico-PQl'tugal)
Divisao B (Classico-Estrangeiro)
Divislio C (Aerofilatelia)
Divisao D (Tematica) .
Divislio E (Juventude) .
Divisao F (Literatun) .

24
14
II

55
93
8

Distribui!;ao geografica:
Metr6pole .
A!;ores
Madeira. .
Mo!;ambique .
U. S. A. (ISPP)
Angola

I

A maio..

23
5

Luanda . . .
Sa da Bandt!ira
Benguela
Luso . . . .

t

1

Quadros : 1.300 (de 1,40 XO,90 m).
Premios oficiaLs:

Participa!;oes:

3.

Cap. Fra'ncisco Lemos da Silveira
Dr. Ant6nio Fragoso
Dr. A'nt6nio SiLva Garna
Jcse GonzaLez Garcia
Dr. A'ntbaL ALcada de Paiva
FLorentino ALves Rodrigues.
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173

5
2
3
1
33

manifesta~40

Grande Premio. .
Primeiros Premi~s .
Medalhas de ouro. .
Medalhas de vermeil .
Medalhas de prata. . . .
Ddedalhas de bronze prateado
Medalhas de bronze . .
Total

1

2
2

23
48
'12
52

---uiii

Manifesta!;oes tecnicas:
MO<;AMEDES (2 / 12) - Palestra pelo
Dr. Silva Gama, seguida de Col6quio.
NOVA LISBOA (3/12) - Palestra pelo
Cap. Lemos da Silveira, seguida de Co16quio.
SA DA BANDEIRA (4 / 12) - Col6quio
orientado POl' Jose Gonzalez Garcia.
LUANDA (6/12) - Col6quio orientado p{!lo
Cap. Lemos da Silveira.
BENGUELA (7/12) - Palestra pelo Dr. Ant6nio Fragoso, seguida de Col6quio.
LUANDA (7/12) - Palestra pelo Eng.o Ant6nio Furtado.

Filatelica de todos os tempos
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Rodrigues Guerreiro (Barreiro); 206, Engenheiro Ant6nio Jose Bello Dias - «A Colecl;ao Tematica na Filatelia,. (Lisboa);
209, Departamento Filatelico da Mocidade
Portuguesa (Luanda); 211, Fra.ncisco Herminio Pires dos Santos - «Literatura Filatellca,. (Luanda); 213, Marco Ant6nio de
Sousa (Luanda).
'
h) MedaLha.s de bronze:
6, Ant6nio Pires Fernandes Mota (Arganil); 19, Jose Baptista Barata (Lisboa);
21, Leandro Jorge Fortes Marques (Lisboa); 22, Manuel Jose Rosario Castanheira
(Arganil); 32, Joao Santos Duarte (Seia) ;
34, Dr. Jose de Almeida Pedroso dos Santos Costa Cabral- «Espanha,. (Seia); 37,
Dinarte da Silva Marques Costeira (Ponta
Delgada); 101, Maria Luisa M. C. Carvalho Costa (Luanda) ; 55, Armando Mario
Delgado (Luanda) Premio Servil;os de
Agricultura e Florestas de Angola; 64,
Er.nesto Patricio Franco (Lis boa) ; 70, Fernando Teixeira Xavier Martins (Lourenl;o
Marques); 71, Francisco Dias Mota Veiga
(Seia); 100, Maria Isabel Marrao dos Santos Ferreira Matias (Seia); 110, Alvaro
Ramires Soares' da Torre (Benguela); 112,
Ana Maria Abreu BorgeS (Barreiro) ; 113,
Ana Paula Pinto Viana Jorge (Barreiro);
115, Ant6nio Carlos Pinto Soares (Porto);
116, Ant6nio Francisco Gomes Andrade
(Barreiro); 120, Antonio Manuel Soares
Rodrigues (Barreiro) ; 122, Carlos Manuel
Godinho Carvalho (Barreiro); 128, Eduardo
Jorge de Oliveira Vilela (Barreiro); 133,
[sabel Maria Barros Fernandes (Setubal);
135, Isabel Maria dos Santos Ribeiro (Barreiro); 136, Jacinto Joao Coentro Vieira
(Barreiro); 138, JoaQ Alberto de Castro
Sa Pinto (Benguela); 142, Joao Maria Salema Amaral Fernandes (L:.landa); 146,
Joao Pedro Francisco Castro Pinto (Barreiro); 149, Joaquim Manuel S. Bernardes
Ft!rreira (Luanda); 151, Jorge Filipe Relvas Ferreira Botelho (Matosinhos); 152,
Jose Ant6nio de Campos Pereira (Porto);
153, Jose Ant6nio Ferni!<l Pires Estevens
(Barreiro); 156, Jose Manuel Guerreirq
Martins Salgueiro (Barreiro); 158, Jose
Manuel Maria Faria e Santos (Barreiro);
163, Luis Filipe Claudio dos Santos Noronha (Barreiro); 164, Luis Henriq:xe Ferl'eira da Cunha Leite (Porto); 166, Luis
Maria Calado Rodrigues de Sousa (Barreiro); 167, Luisa Lucilia Pedroso Silvestre
dos Santos (BarreirO); 172, Maria da Concei!;ao Rodrigues Gut!rreiro (Barreiro); 173,
Maria Cristina Pereira dos Santos (Ben-

+

guela); 176, Maria Helena Francisco de
Castro Pinto (Barreiro); 180, Maria Joao
Duarte Abreu (Barreiro); 183, Maria Manuel Ribeiro Ma: hado (Barreiro) ; 186, lVIaria do Rosario de Macedo Niza (Barreiro)~
187, Maria do Rosario da Silva Rcdrigues
(Barreiro); 188, Maria Teresa Alberto S.
Perdigao (Barreiro); 191, Mario Manuel
de Oliveira Vilela (Barreiro); 192, Miguel
Augusto Pedrosa dos Santos (Moita);
193, Nelson Pinto Soares (Porto); 194, Nuno
Jose de Sa Leal (Vila Nova de Gaia);
196, Paulo Manuel de Oliveira Freire (Barreiro); 199, Pedro Jose Vieira Peters (Barreiro); 207, Dr. Carlos M. D. Freire de
Oliveira - «Literatura FilateIica,. (Coimbra).
2. Por proposta dos jurados da Divisao A, desclassificar a participa!;ao 11,
D. Pedro IV e D. Luis I, de Carlos
Moreira de Oliveira (Funchal), pelas razoes seguintes :
1.• - As linhas '3 lapis, tral;adas imediatamente sobre os selos, e respectivas cartas, pratica absolutamente contraria aos preceitos
filatelicos;
2.. - 0 tral;ado das linhas feito directa.mente sobre os selos, e nao
sobre amplial;oes fctograficas em
propor!;oes convenientes, n Ii 0
permite obter qualquer precislio
em semelhantes estudos;
3.· - Secundariamente, aponta - se a
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VIII

fXPQsi~ao filatelica Nacional

«LUANDA-70»
A L G U N 'S
DADOS
ESTATrS
TIC O .S

Comissao Organizadora: Direc!;ao da Federa!;ao Portugues3 de Filatelia;
Comissao Executiva: Direc!;lio do Clube
Filatelico de Angola;
Data: 1 a 8 Ide Dezembro det 1970;
Local: Pavilhao principal da FILDA
(1.900 m2).

Classe
Classe
Classe
Classe

I

Oficial. . . . .
de Honra
Fora de Concurso
de Competi!;lio .
Total

1
6
10
200

--m

Distribui!;ao POl' especiaUctades:
Divisao A (Clllssico-PQl'tugal)
Divisao B (Classico-Estrangeiro)
Divislio C (Aerofilatelia)
Divisao D (Tematica) .
Divislio E (Juventude) .
Divisao F (Literatun) .

24
14
II

55
93
8

Distribui!;ao geografica:
Metr6pole .
A!;ores
Madeira. .
Mo!;ambique .
U. S. A. (ISPP)
Angola

I

A maio..

23
5

Luanda . . .
Sa da Bandt!ira
Benguela
Luso . . . .

t

1

Quadros : 1.300 (de 1,40 XO,90 m).
Premios oficiaLs:

Participa!;oes:

3.

Cap. Fra'ncisco Lemos da Silveira
Dr. Ant6nio Fragoso
Dr. A'nt6nio SiLva Garna
Jcse GonzaLez Garcia
Dr. A'ntbaL ALcada de Paiva
FLorentino ALves Rodrigues.
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5
2
3
1
33

manifesta~40

Grande Premio. .
Primeiros Premi~s .
Medalhas de ouro. .
Medalhas de vermeil .
Medalhas de prata. . . .
Ddedalhas de bronze prateado
Medalhas de bronze . .
Total

1

2
2
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48
'12
52

---uiii

Manifesta!;oes tecnicas:
MO<;AMEDES (2 / 12) - Palestra pelo
Dr. Silva Gama, seguida de Col6quio.
NOVA LISBOA (3/12) - Palestra pelo
Cap. Lemos da Silveira, seguida de Co16quio.
SA DA BANDEIRA (4 / 12) - Col6quio
orientado POl' Jose Gonzalez Garcia.
LUANDA (6/12) - Col6quio orientado p{!lo
Cap. Lemos da Silveira.
BENGUELA (7/12) - Palestra pelo Dr. Ant6nio Fragoso, seguida de Col6quio.
LUANDA (7/12) - Palestra pelo Eng.o Ant6nio Furtado.

Filatelica de todos os tempos

'1
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o NOSSO

Aos co/eccionodores de quo/quer ramo do FLORA
o boletim

r~vista

dos agrupamentos internacionais tematicos, englobando todos os ramos da FLORA, cUJa
sede era na Sui!;a, passou a ser, des de
1/1/71, redigido, impresso e distribuido na
sede em Lisboa.
11: dos primeiros boletins do mundo tematico filatelico, com urn nivel excepcionaI, trazendo para Portugal uma repercussAo fora do vulgar.
o facto foi assim concretizado: 0 Engenheiro Nagel convidou 0 Eng. o A. J.
Bello Dias para 0 substituir no lugar de
coordenador dos agrupamentos, redilctor e
administrador da respectiva revista, convite que foi aceite.
Grande oportunidade para 05 tematicos
portugueses e brasileiros, cujos tern as sejam ramos da flora, porque, no boletim,
sio publicadas todas as novidadcs mundiais
de interesse, como tambem todas as oblitera!;Oes, flamulas e inteiros, alem de artigos de nivel excepclO :lal e do maior
tnteresse, nas Hnguas portuguesa, espanhola, inglesa, francesa e alema.
BOTANICA,

05 membros dos agrupamentos espalham-se por todo 0 mundo.
As informa!;oas e detalbes para ser membro destes agrupamentos devem solicitar-se
ao coordenador-redactor: A. J. Bello Dias
- (Ingenieur Forestier) - Rua Visconde de
Seabra, 2-2-o-~rt. - Lisboa-5/ Portugal.

i'

:a:I:::~:~~~:E~,';,

I

I
I

REMESSAS A. ESCOLHA
com selos novos ou usados
Em pagamento, tamb6m aceito selos
em quantidade
Pedir tabela de valorizagio e condigoes
de troca

I

IIII

SANCHO OSORIO
Rua do Crucifixo, 116-1.Teler.De •• 08.5

I

ApartadoI312-LISBOA-I

I

POaTIJGAI.

!!'

~
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CtUBE NA «LUANDA-7D»

A medalha do Clube Fila'elico de Portugal, cunhada
em prata dourada (vermeil), posta a disposilt!lo do
Juri, foi atribuida a participaltAo n.O 66, eJesus
Cristo>, de Felix da Costa llha (Alcoentre). Felicitalt6es ao laureado,
nosso prezado cons6cio e conhecido coleccionador tematico.

•

o

Bo/etim do Clube Filatelico de Portugal obteve MEDALHA DE
PRA TA, na Di visAo F (Lheratura Filatelica), Grupo II (Revistas e
iornais da especialidade) Estamos todos de parabens, os que trabaIhamos nesl!a publicaltAo.

flinda a «III LUBRAPEXH
:::-l

~ P.lo
DR. !-IEITOR I=E~~

I

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

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

Casa Filatelica. l. ELL
FUNDADA

EM

A Festa do

1940

Novidades sempre aos melhores pre90s
Material filatellco HAWID, LEUC~TTURM e SAFE
Em stock mais de

7.000

series diferentes de todo

0

Mundo

Series completas novas de Portugal e Ultramar

'I

'I

I
1

I
I

D

Ruo do Prato, IB4-2. -Esq.
Te/efone 32 35 08

Lisboa-2

II
f

I

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

Coro~ao

Lubrapex e uma manifesta!;ao filatelica
luso-brasileira, que se realiza cada dois
anos, alternadamente, aqui no Brasil e
em Portugal. A primeira teve como canario a turistica cidade do Rio de Janeiro, , em 1966, por inspira!;ao do Clube
Filatelico do Brasil (urn dos mais perfeitos
clubes filatelicos do mundo) e patrocinada
pela Secretaria de Turismo da Guanabara.
A segunda teve lugar na cidade de Funchal, na, nao menos turistica, nha da
Madeir,a, em 1968, e a terceira findou ha
pouco, nos Ultimos dias de Outubro, na
sempre feminina Guanabara, sob 05 auspicios da EBCT e da Secretaria de Turismo.
Estas manifesta!;oes do chC'bby" filatelieo tl!m tido urn oDjectivo muito alem
daquele restrito, em mostrar selos caras e
bonitos, dentro das normas internacionaisLubrapex tern contribuido para uma unHlo,
cada vez mais estreita, entre 05 dois
povos irmaos, indo de encontJ;o aos objec-

tivos dos dois Governos irmaos. Encontrar
um denominador comum para uma fusao
futura e perene. Extraordinario objectiv~
que nos obriga de qualquer forma a contribuir para sua realiza!;ao e, principalmente, daqueles que dirigem asso::ia!;oes
e federa!;oes filatelicas. Qualquer absten!;ao fere de rijo urn ideal dos mais nobres
entre os dois povos. Nilo ha razao para
negativismo. Assim e que, alem da visao
maravilhosa das ricas colec!;oes de selos
de alem-mar e das brasileiras, tAo bem
expostas na Escola de Belas Artes, houve
a parte social que nos impressionou agradAvelmente, tendo superado tudo 0 que,
ate agora, se fez para a alegria dos organizadores e dos expositores.

I«0 Rio continua lindo... I
»

.0 que, singularmente, impressiona todo
o visitante da Cidade Maravilhosa e sua
sinuosa e fascinante Baia de Guanabara.
Por isso, aquele passeio, numa ma:nhA

-
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e nsolarada, ate a Ermida de Ancbieta, em
Icara!, sen Undo a rr.ajestade do mar envolta pelas femininas c altaneiras montanbas que cercam, carinhosamente, a cidade do Rio de Janeiro. A clareza das
praias, pontilbadas de banhistas, e urn
deslumbramento. Quanta alegria compensadora no semblante dos caravanistas.
E aquele sol morno irradiava urn pouco
do arnor brasileiro aquela caravan a do
pais irmao, que entrava em contacto, naquele instante, com a formosa Guanabara
- a mais linda baia do mundo. A alegria
e a garridice das senhoras portuguesas
e brasileiras, dentro daquele barco oscllante, contagiavam, inspiravam e, daf, a
Senhora Alice Martins nao resistiu aos
convites, e sonorizou com belas cao!,!oes
portuguesas aquele ambiente bern carioca,
digno de urna espatula de Rembrandt
o Rio de Janeiro e mesmo uma fascinante cldade mulher. Mesmo para 06s,
que vivemos em Sao Paulo, urn 011cleo
industrial fantastico, longe do contacto
com a natureza, ele provoca 0 mesmo
extase que nos forasteiros de alem-mar.
o passeio a volta da Gavea, Gruta Chinesa, ate atingir 0 Jar dim Botanico,
entr,e matas, cerrados e vivendas nababescas, ficou, indelevelmente, gravado em
noss os cora!,!oes.
Que dizer do a.1mo!,!o .oa cupula da Mesbla, tendo como painel de fun do a sedutora Baia? Na festa nocturna da Cantina
Alema do Lido, onde .entre can!,!oes e fados
dolentes, estourou, vibrante, 0 samba brasileiro, quente e forte como 0 sangue
de suas cabrochas tintas de azeviche, Era,
realmenre, urna confraterniza!,!ao sonora,
internaclonal, de ra!,!as humanas, naquela
alegria infantil que nos rc::omenda a boa
fraternidade dos povos da terra.

No Tulipa, tod{)s n6s, brasileiros e portugueses, cantamas e vivem{lfs 0 verdadeiro
samba executa do pelos autenticos sambistas do Morro do Pinto c do Rio Comprido. Nao pnderia ser melhor a receptividade aos felizes irmaos portugueses, que
tiveram a ventura de participar connosco
da hospitalidade carioca.
A linda cidade serrana e imperial, cnamada Petr6polis, em homenagem aDorn
Pedro, e onde {)s augustos soberanos passavarn suas vilegiaturas, r e c e b e u - nos
toda envolta nurn veu de neblina. Uma
~eve,
agradavel e fria camada daqu=le

21

ru!,!o, tipicamente serrano, esperava a luzidia caravana luso-brasileira~ num contraste
flagrante a claridade da Guanabara. Em
nosso retorno, 0 «Belvedere», no meio da
Serra dos Orgaos, fez~nos lembrar a majestade do «Curral das Freiras», no Funcha!. Quanta grandeza e soberania, naquela paisa gem aliciante ...

Na embaixada
portuguesa
A solenidade, pode dizer-se «raffine», de
toda esta alegre festa irma, luso-brasileira,
teve seu climax de grandeza social na
recep!,!ao na Embaixada Portuguesa no Rio,
a todos os componentes da Lubrapex,
jornalistas, membros dipl{)maticos, ministros, militares, e tudo 0 que pode haver
de aristocratico. 0 Senbor Embaixador
e suaelegantissima Esposa foram de uma
dedica!,!ao impar na recep!,!ao de cada convidado. A noite correu celebre dentro
daquele ambiente de harmonia, onde os
«canapes», 0 cscothslt e os vinhos espumantes da vellia safra portuguesa, foram
servidos a vontade e prodigarnente. Urn
desfile de modas e elegancia, onde se
confundiam as damas portuguesas e brasileiras, numa parada de beleza e gra!,!80
A lingua era a mesma, mesmo os sentimentos ancestrais, dai a realidade dessa
fusao de sentimentos que vern unir, cada
vez mais, os dois pav~s irmaos. Era a
festa do cora!,!ao ...

Salve ~o C/ube

Filate-I

lico do Brasil»
Estao de parabens os prnmotores da
Lubrapex 3.a , a invicta, na part= da sua
planificac;ao e realiza!,!ao, 0 Clube Filatelico do Brasil, pela sua dinamica Directoria, a Secretaria de Turimo, pela execu!,!ao magnifica da parte social, e a
EBCT., cuja direc!,!ao dispensou as maiores
aten!,!oes no que concerne a rcaliza!,!Ao
da belissima festa filatelica luso-brasileira,
que nao e somente filatelica, mas sim.
urn motivo dos mais dignos para a uniao
perfeita entre dois povQS irmaos.

&Hg. maHuelm. de
rAHdrade II Sousa
Como os nossos leitores tem verificado nos
ultimos numeros desta revista, temos aumentado, tanto em quantidade como em qualidade, os nossos colaboradores, e tudo fazemos para aumenta-Ios ainda mais.
No ultimo numero, inserimos um excelente
estudo sobre «Imposto postal na era filahf!lica pre-adesivaD, da autoria do nosso cons6cio e querido Amigo Eng. Manuel M. de
Andrade e Sousa, a quem, desde ha anos,
devemos a oferfa de algumas pec;as interessantes, e que e, nao apenas um coleccionador, mas um apaixonado estudioso de especialidade tao aliciante, pelo que novos e interessantes trabalhos aguardamos do seu saber e da sua bem orientada investigac;ao.

riFil~~~-l
I
I

I

I
J

Se/os paro co/eccoes

I
I

COMPRA E VENDE

II

Apartado ]3 ..... Telefone 856 -

ElVAS

.......----------------"

~ .....

•

Sobre a nossa mesa de trabalho, mais
um mlmero da excelente rzvista mensal
Natura, «de saude pe£a terapeutica natural
e alimentat;iio racional, educat;iio fisica e
cuUura social». Is ~ o jii seria motivo sUficiente para esta referencia. Mas acresce
que, com uma pontuaUdade que si'ncaramente invejamos, se trata do numero de
Dezembro, reczbido no dia 2 do mesmo
meso E revista excepciona£mente bem cowbor,ada, com ·notiiveis artigos de nacionais
e estrangeiros, sob a direct;iio de um homem, 0 Dr. Pedro Indiveri Cotucci, 'no
qool, se conjugam i'nvutgares dotes de cientista e de huma'nitarista, trabathando hoje
com 0 mesmo di:namismo e 0 meS'mo
entusiasmo de um homem com meta de da
sua idade!

rJose mora;s Calado
Infetizmente, aumenta 0 'num ero das ·nossos doentes. Desta vez, queremos fazer referencia a Jose Morais Catado, 0 grande
filatelistu e dirigente fitateUco aVeirense,
que ·no Porto foi submetido a uma intervent;iio cirurgica, mas que jii se en contra
aa sua casa de Aveiro, em convatescenr;a
progressiva, e a quem, com ,a pzrtado abrat;o,
apetecemos methoras riipidas e compLevas.
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de aristocratico. 0 Senbor Embaixador
e suaelegantissima Esposa foram de uma
dedica!,!ao impar na recep!,!ao de cada convidado. A noite correu celebre dentro
daquele ambiente de harmonia, onde os
«canapes», 0 cscothslt e os vinhos espumantes da vellia safra portuguesa, foram
servidos a vontade e prodigarnente. Urn
desfile de modas e elegancia, onde se
confundiam as damas portuguesas e brasileiras, numa parada de beleza e gra!,!80
A lingua era a mesma, mesmo os sentimentos ancestrais, dai a realidade dessa
fusao de sentimentos que vern unir, cada
vez mais, os dois pav~s irmaos. Era a
festa do cora!,!ao ...

Salve ~o C/ube

Filate-I

lico do Brasil»
Estao de parabens os prnmotores da
Lubrapex 3.a , a invicta, na part= da sua
planificac;ao e realiza!,!ao, 0 Clube Filatelico do Brasil, pela sua dinamica Directoria, a Secretaria de Turimo, pela execu!,!ao magnifica da parte social, e a
EBCT., cuja direc!,!ao dispensou as maiores
aten!,!oes no que concerne a rcaliza!,!Ao
da belissima festa filatelica luso-brasileira,
que nao e somente filatelica, mas sim.
urn motivo dos mais dignos para a uniao
perfeita entre dois povQS irmaos.

&Hg. maHuelm. de
rAHdrade II Sousa
Como os nossos leitores tem verificado nos
ultimos numeros desta revista, temos aumentado, tanto em quantidade como em qualidade, os nossos colaboradores, e tudo fazemos para aumenta-Ios ainda mais.
No ultimo numero, inserimos um excelente
estudo sobre «Imposto postal na era filahf!lica pre-adesivaD, da autoria do nosso cons6cio e querido Amigo Eng. Manuel M. de
Andrade e Sousa, a quem, desde ha anos,
devemos a oferfa de algumas pec;as interessantes, e que e, nao apenas um coleccionador, mas um apaixonado estudioso de especialidade tao aliciante, pelo que novos e interessantes trabalhos aguardamos do seu saber e da sua bem orientada investigac;ao.

riFil~~~-l
I
I

I

I
J

Se/os paro co/eccoes

I
I

COMPRA E VENDE
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Apartado ]3 ..... Telefone 856 -

ElVAS

.......----------------"
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Sobre a nossa mesa de trabalho, mais
um mlmero da excelente rzvista mensal
Natura, «de saude pe£a terapeutica natural
e alimentat;iio racional, educat;iio fisica e
cuUura social». Is ~ o jii seria motivo sUficiente para esta referencia. Mas acresce
que, com uma pontuaUdade que si'ncaramente invejamos, se trata do numero de
Dezembro, reczbido no dia 2 do mesmo
meso E revista excepciona£mente bem cowbor,ada, com ·notiiveis artigos de nacionais
e estrangeiros, sob a direct;iio de um homem, 0 Dr. Pedro Indiveri Cotucci, 'no
qool, se conjugam i'nvutgares dotes de cientista e de huma'nitarista, trabathando hoje
com 0 mesmo di:namismo e 0 meS'mo
entusiasmo de um homem com meta de da
sua idade!

rJose mora;s Calado
Infetizmente, aumenta 0 'num ero das ·nossos doentes. Desta vez, queremos fazer referencia a Jose Morais Catado, 0 grande
filatelistu e dirigente fitateUco aVeirense,
que ·no Porto foi submetido a uma intervent;iio cirurgica, mas que jii se en contra
aa sua casa de Aveiro, em convatescenr;a
progressiva, e a quem, com ,a pzrtado abrat;o,
apetecemos methoras riipidas e compLevas.
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MOSTRA FILATELICA
DE INICIADOS
Por motivo de ordem tecnica, a II Exposi!;Ao Filatelica de Principiantes teve de
ser substitufda por Mostra Filatelica de
Inlciados. 0 termo cIniciadol> foi reconhecido mais indicado, em substitui!;ao do
antiquado termo cprincipiante», par se coadunar melbor com a finalidade da expasi!;ao ·em que apresentamos ao publico coleccionadores que expo em pela prirnaua vez.
A Mostra Filatelica de Iniciados, que
teve 0 patrocinio dos Correios e Telecomunica!;oes de Portugal e da Federa!;ao
Portuguesa de Filatelia, foi integrada nas
manifesta!;oes do XVI Dia do Selo, e a sua
inaugura!;ao, em 1 ode Dezembro, encerrando-se a 6 do mesmo mes, registando-se,

(MR. CORK)

WELCOMES you at

CASA DAS
CORTIC;:AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
M.mber at Partugu...
Cblmber at Camm.rDl

EXPORTERS
RET A I L E R 8

4 - 8 - RUI dl Eicoll Politicnl!:1 - 8 -10
Tilifoni 32 68 68
Tlllllrimll: ISOLANrE.
LISBON-PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK P ECI L Tie
'MERICAN EXPREII CREDIT CAROl HOIIOUREO HERE

REGULAMENTO

tanto no primeiro dia, como nos restantes,.
urn desusado movimento de visitantes.
Seguindo a ordem do catAlogo, estiveram.
patentes excelentes selec!;oas de colec!;oes,
a saber:
M. C.
Portugal - Provas, erros e variedades
Alexandre Patricio Gouveia
Portugal - Selos novos - Selec!;oes do.
perfodo 1910-1957.
Dr. Eduardo Grilo Luizi
ItAlia, Vaticano, Finlimdia.
Miguel Jose Pessanha

Fatima.

Grupo

Aerogramas militares - Papeis de recurso (Janeiro-Fevereiro 1968).
Dr. Jodo das Neves Gon~alves Novo
Portugal - Postais - Maximos - Selec!;oes do perfodo 1946-1960.
A marca de dia comemorativa, de feliz
inspira!;ao, continha motivos aleg6ricus aos.
diversos materiaisexpostos, destacando-se
entre ·e les a silhueta de urn .. Concorde».
~

i ETIQUETAS

I

I

IJ:

DE FOSFOROsl

Reunifies para trocas todos os sl1bado9,
das 17 'As 19 horas, na nossa sede

II A,.
.==-----.....-.-------------:t.
----.....--......

,

......

Alml'lntl Rill, 70-6. 0 _Dt.o
LISBOA-1

........

I ASSISTA TODOS OS SABADOS
I
dlls 16 as 19 horlls
I
as R.uniiS.s nil S.d.

I

Al'tigo 1.0 - Organizada pelo CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL, com 0 alto
patrocinio dos Correios e T,e lecomunica!;oes
de Portugal e da Feder,a!;lio Portuguesa de
Filatelia, sera levada a efeito oa sede do
Clube Filatelico de Porbgal, de 15 a 22 de
Mar!;O de 1971, a I EXPOSICAO FILA'mLICA JUVENIL DO DISTRITO DE LISBOA.
Art. 2.0 - A Exposi!;ao reger-se-a pelo
Regulamento Internacional da Classe Juventude, pelo Regulamento da Fedara!;Ao
Portuguesa de Filatelia e pelo prasente.
Art. 3.0 - Serao admitidos como expositores todos os filatelistas cuja idade nAo
ultrapasse os 21 anos em 31 de Dezembro
de 1971, .naturais ou residentes no Distrito
de Lisboa, os quais serao agr~pados da
seguinte forma:
Grupo I - Participantes nlio contando
mais de 15 anos em 31 de Dezembrc de
1971 ;

Cap. A'ntonio Jodo Martins de Abreu

=. . . . . . . -------.. . . . -.-

do Club. I=ilatelico d. Portugal

2a

18 anos ;

Grupo
21 anos.

IT -

Participantes

dos

m -

Participantes dos 19 aos

15

aus

Art. 4.0 - As inscri!;oes, gratuitas, deverao ser dfrigidas, ate 27 de Fevereiro, em
impresses pr6prios fornecidos para esse
fim, ao Clube Filatelico de Portugal- Avenida Almirante Reis, 70, 5,o-Dto, Lisboa.
CLASSES PARTICIPANTES
Art. 5,0 - Serao as seguintes as Classes
participantes:
Classe A
1. Portugal (CCJntinente, Dhas e Ultramar)
2. Estrangeire.
Classe B
1. Aerofilatelia.
C/.asse C
1. Colec!;oes Tematicas
2. Colec!;oes de Finalidade de Emissao
3. Colec!;oes de Assunto.
§ Unice. Serlio desclassificadas as participa!;oes que contenham selos proibidos
pela F. I. P .

MONTAGEM
Art. 6.0 - 0 material a expol' deverll ser
en,tr.egue pessoalmente ;)u enviaao por cor-

reiD registado ao Clube FilateIico de Portugal, ate ao dia 10 de Mar!;o, correndo
as despesas de transporte por conta des
participantes.
Art. 7. 0 - 0 C. F. P. reserva-se 0 direito
de decidir sobre a aceita!;ao do material
a expor, 0 qual devera ser propriedade
exclusiva do participante.
Art. 8.0 - E de 5 0 nl1mero mliximo de
quadros a atribuir a cada participa!;iie.
o C F. P . podera ratear 0 nl1mero de
quadros pedidos, se assim 0 achar conveni,ente, em face do espa!;o disponfve1
Neste caso, 0 material nao exposto sera
presente ao Juri.
Art. 9.0 - 0 C. F. P . tudo fara para a
convenLente protec!;ao do material exposto,
declinando contudo a sua responsabilidade
par quaisquer danos ou perdas que porventura se passam verificar.
Os expositores paderao, no entanto, segurar as -suas participa!;oes contra os riscos
que entenderem.
Art. 10.0 - Todos os expositores paderao
rnontar pessoalmente as suas colec!;oes,
desde que 0 fa!;am ate dois dias antes da
abertura da Exposi!;iio. Tern no entanto
da .notificar 0 C F. P . do facto, ate ao
dia 10 de Mar!;o de 1971.
Art. 11.0 - Os quadros medem cerca de
1 metro quadrado, sendo gratuita a sua
cedencia.
JURI E pru:MIOS
Art. 12,0 - 0 JUri sera constituido par
tres coleccionado.res de reconhecida c;)mpetencia, sancionados pela F. p. F.
§ Unice. As suas decisoes serao irrevogaveis.
Art. 13.0 - 0 Juri dispora dos seguintes
prernios:
-

Medalhas de prata.
Medalhas de bronze prateado.
Medalhas de bronze.
Premios oferecidos por outras entidades.

Art. 14,0 - Os casos omissos no presente
regulamento serao resolvidos pelo C F. p ..
depois de consultada a Federa!;iio Portuguesa de Filatelia.
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SalaD llacional de 'Filatelia'

«A Juventude e a filatelia»

IJOS~

M.

CASTAN~~IRA DA SILVEIRA I

A ESCOLA E .A FILATELIA
Pelas suas intrinsecas caracteristicas, deveriam os selos ser usados nas Escolas
como complemento didactico de alto poder
educacio.nal.
A crianc;a, na altura da iniciac;ao escolar,
manifesta sempre vivo interesse pelo coleccionismo das coisas mais variadas: cromos, fotografias de artistas eases do
desporto, foguetoes, etc. Mas 0 coleccionismo mais util e mais instrutivo (a Filatelia) e praticamente nulo.
Bem sabemos que se torna mais facil
ao jovem, ao sair da Escola, comprar um
gelado ou um sobrescrito de cromos, que

Federation Internat;'onale
des Societes
Aerophilateliqoes
ENTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELIA
MUNOIAL, OEFE.NSORA DOS
INTERE.SSES
ODS AEROFll:ATELISTAS DE TOOAS
AS LATITUDES

normalmente se encontram a dois passos
da Escola ou do Colegio, enquanto que os
selos raramente se apresentam tao facas
de encontrar, e falta-lhes 0 incentiv~ para
os procurar.
.
Aqui reside, porem, 0 trabalho do Mestre que, ao mesmo tempo que aconselha
os jovens a pr,eferir os selos aos cromos,
mais sugestivos mas menos uteis, salvo
raras excepc;oes, pode tirar largo partido
da Filatelia para Rligeirar e interessar os
alunos em quase todas as materias, somente com 0 auxllio dos selos do CorreiD!
Didacticamente, a explicac;ao tor:lar-se-a
mais amena, natural e de resultados mais
positivos, se acompanhada das imagens dos
selos. Assim, reputamos os selDs como
excelente auxiliar do livro escolar, e todos sabemos quanto hoje em dia CjIj metodos audio-visuais represent!lm na Educac;ao.
Despertado assim 0 interesse do jovem,
facil sena, depois, encaminha-Io pela Filatelia, nao so como auuxiliar do estudo,
mas tambem como forma d~ col.=!ccionalismo em que 0 professor sena substituido
por urn consultor filatelico, a trabalhar
como orientador nas actividades circum-es-'
colares.

::------........._--------_..

II

I
I
I
I

I

ACABA DE APARECER
CATALOGUE THIAUDE
de

Seloa de Fran~a e de Paises de Expresaio Franceaa - 56.- edi~io - 1971
Editado e redigido por

H. Thiaud,

24. rue du

I:........

~

Septembte -

Paris 2

26

T
I
I
I
I
I
I
I

---------------~-::

Palacio Foz - 20 a 21 dl Jlnll'ro
A Direc~a o da Federac;ao Portuguesa de
Filatelia, com 0 apcio da Secretaria de Estado da Informac;ao e Turismo e da Empresa de Correio e Telecomunicac;oes de
Portugal CTT, vat levar a efeito uma manifestac;ao original e inedita, que esta a
ser aguardada com 0 maior interesse nos
meios filatelicos portugueses.
Trata-se dum «Salao Nacional de Filatelia:o, em que estarao patentes as colecc;oes
mats premiadas na recente vm Exposic;ao
Filatelica Nacional (Luanda, 1 a 8 de Dezembro de 1970).
Ao mesmo tempo que se presta homenagem aDs laureados mlIp certamE' do rna is
alto nivel, da-se igualmente aD publico me. tropolitano uma opartunidadC! 11nica de poder apreciar, em conjunto, urna selecc;ao
das colecc;oes que, pelos galardoes alcan!f8,dos, devem ser consideradas actualmente
como as melhoI'es de to do 0 Espac;o Portugu~s, em cada sector especializado.
Foram convidados, e estarao presentes,
os concorrentes que na «Luanda-70:o conquistaram 0 Grande Premio (1), Primeiro
Premio Angola (1), medalhas de Ouro (2)
e medalhas de Vermeil (22). Da Classe Juventude, os distinguidos com 0 Primeiro
Premio Juvenil (1) e medalhas de Prata (13).
Por especialidades, teremos: Divisao AClassico, Portugal (5); Divisao B - Classico,
Estrangeiro (2); Divisao C - Aerofilatelia (3);
Divisao D - T~matica (16) e Divisao EJuventude (14).
Tanto no dia da inaugurac;ilo, como no
do encerramento, serao aposto5 carimbos
comemorativos em toda a correspond~ncia
apresentada no Posto de Correio que funcionara na Palacio Foz.
Sera feita uma larga distribuic;ao de
brindes filatelicos pelos visitantes juvenis,
e, 'Da jornada inaugural, tera lugar a luzida cerimonia de entrega das recompensas
obtidas na cLuanda-70» - alem da medalha
comemorativa do cSaHioit - aDs numerosos
concorrentes metropolitanos que se reunem na capital para a ocorr~ncia.
Tudo se conjuga, portanto, para que 0
cSalao Nacional de Filatelia:o seja nile s6
o primeiro acontecimento de 1971, mas

tambem 0 mais categorizado da epoca que
ora se inicia.
Cremos nao ser demais enaltecer as vantagens que, filatelistas e publico interessado pelo fen6meno filatelico, poderao cather da visita a esta grande tr.ostra, onde
todos poderao enriquecer os seus conheci-.
mentos perante urn escol de material belo
e varia do, bern como apreciar 0 respeitavel grau de desenvolvimento da Filatelia
em Portugal, agora perfeitamente integrada,
no seu tempo.

Cumprimentos de
Boas Festas ao nosso Clube
Enviaram - nos cumprimentos de Boas-Festas, amabilidade que agradecemos e
retribuimos: D. Maria da Gloria Pires Firmino; Museu dos C. T. T.; Albano Nogueira Guedes; Ernesto PatrIClO Franco;
Litozinco; Biblioteca-Museu de Vila Franca
de Xira; Ramiro Gouveia Dias; Socledade
Industrial de Condecorac;oes, Ltd a ; Rafael
Est~vao Rosa;
Litografia Nacional; Juiz
Conselheiro Dr. Manuel J. de Carvalho
Fernandes Costa; Jose Casimiro da Silva;
Secc;ao Filatelica da A. A. C.; Luis M. Rodrigues Vicente; Eng. Joao Cristino Amaral Fernandes; Marc;al Muralha; Clube Asas
do Atlantico; C T. T. de Macau; Clube Filatelico do Brasil; A. Carretero Palave1ra;
Dr. J. Nello Vieira; M. F. Santos Silva;"
Administrac;ao Postal das Nac;oes Unidas;
Mario Braga; Cas a das Cortic;as; Engenheiro Adriano D. Monteiro Leite; A. Luz
Costa; Eugenio Correia Correia da Suva;
Jose Costa; Cap. A. Mausell Altamiro Pinto
Abreu; J. M. Borras Feliu; J . Ilidio Oliveira; Benjamim Ferreira de Castro; Jos~
Franco Rodrigues ; Vicente C Peisiva; Phi",
latelic Bureau Cook Islands; Fr. WorlO-:
wsky; Dr. lVi. Gomes de Carvalho; Eng. Titus Oradeanu.

24

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILA TELl CO DE PORTUGAL

SalaD llacional de 'Filatelia'

«A Juventude e a filatelia»

IJOS~

M.

CASTAN~~IRA DA SILVEIRA I

A ESCOLA E .A FILATELIA
Pelas suas intrinsecas caracteristicas, deveriam os selos ser usados nas Escolas
como complemento didactico de alto poder
educacio.nal.
A crianc;a, na altura da iniciac;ao escolar,
manifesta sempre vivo interesse pelo coleccionismo das coisas mais variadas: cromos, fotografias de artistas eases do
desporto, foguetoes, etc. Mas 0 coleccionismo mais util e mais instrutivo (a Filatelia) e praticamente nulo.
Bem sabemos que se torna mais facil
ao jovem, ao sair da Escola, comprar um
gelado ou um sobrescrito de cromos, que

Federation Internat;'onale
des Societes
Aerophilateliqoes
ENTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELIA
MUNOIAL, OEFE.NSORA DOS
INTERE.SSES
ODS AEROFll:ATELISTAS DE TOOAS
AS LATITUDES

normalmente se encontram a dois passos
da Escola ou do Colegio, enquanto que os
selos raramente se apresentam tao facas
de encontrar, e falta-lhes 0 incentiv~ para
os procurar.
.
Aqui reside, porem, 0 trabalho do Mestre que, ao mesmo tempo que aconselha
os jovens a pr,eferir os selos aos cromos,
mais sugestivos mas menos uteis, salvo
raras excepc;oes, pode tirar largo partido
da Filatelia para Rligeirar e interessar os
alunos em quase todas as materias, somente com 0 auxllio dos selos do CorreiD!
Didacticamente, a explicac;ao tor:lar-se-a
mais amena, natural e de resultados mais
positivos, se acompanhada das imagens dos
selos. Assim, reputamos os selDs como
excelente auxiliar do livro escolar, e todos sabemos quanto hoje em dia CjIj metodos audio-visuais represent!lm na Educac;ao.
Despertado assim 0 interesse do jovem,
facil sena, depois, encaminha-Io pela Filatelia, nao so como auuxiliar do estudo,
mas tambem como forma d~ col.=!ccionalismo em que 0 professor sena substituido
por urn consultor filatelico, a trabalhar
como orientador nas actividades circum-es-'
colares.
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Palacio Foz - 20 a 21 dl Jlnll'ro
A Direc~a o da Federac;ao Portuguesa de
Filatelia, com 0 apcio da Secretaria de Estado da Informac;ao e Turismo e da Empresa de Correio e Telecomunicac;oes de
Portugal CTT, vat levar a efeito uma manifestac;ao original e inedita, que esta a
ser aguardada com 0 maior interesse nos
meios filatelicos portugueses.
Trata-se dum «Salao Nacional de Filatelia:o, em que estarao patentes as colecc;oes
mats premiadas na recente vm Exposic;ao
Filatelica Nacional (Luanda, 1 a 8 de Dezembro de 1970).
Ao mesmo tempo que se presta homenagem aDs laureados mlIp certamE' do rna is
alto nivel, da-se igualmente aD publico me. tropolitano uma opartunidadC! 11nica de poder apreciar, em conjunto, urna selecc;ao
das colecc;oes que, pelos galardoes alcan!f8,dos, devem ser consideradas actualmente
como as melhoI'es de to do 0 Espac;o Portugu~s, em cada sector especializado.
Foram convidados, e estarao presentes,
os concorrentes que na «Luanda-70:o conquistaram 0 Grande Premio (1), Primeiro
Premio Angola (1), medalhas de Ouro (2)
e medalhas de Vermeil (22). Da Classe Juventude, os distinguidos com 0 Primeiro
Premio Juvenil (1) e medalhas de Prata (13).
Por especialidades, teremos: Divisao AClassico, Portugal (5); Divisao B - Classico,
Estrangeiro (2); Divisao C - Aerofilatelia (3);
Divisao D - T~matica (16) e Divisao EJuventude (14).
Tanto no dia da inaugurac;ilo, como no
do encerramento, serao aposto5 carimbos
comemorativos em toda a correspond~ncia
apresentada no Posto de Correio que funcionara na Palacio Foz.
Sera feita uma larga distribuic;ao de
brindes filatelicos pelos visitantes juvenis,
e, 'Da jornada inaugural, tera lugar a luzida cerimonia de entrega das recompensas
obtidas na cLuanda-70» - alem da medalha
comemorativa do cSaHioit - aDs numerosos
concorrentes metropolitanos que se reunem na capital para a ocorr~ncia.
Tudo se conjuga, portanto, para que 0
cSalao Nacional de Filatelia:o seja nile s6
o primeiro acontecimento de 1971, mas

tambem 0 mais categorizado da epoca que
ora se inicia.
Cremos nao ser demais enaltecer as vantagens que, filatelistas e publico interessado pelo fen6meno filatelico, poderao cather da visita a esta grande tr.ostra, onde
todos poderao enriquecer os seus conheci-.
mentos perante urn escol de material belo
e varia do, bern como apreciar 0 respeitavel grau de desenvolvimento da Filatelia
em Portugal, agora perfeitamente integrada,
no seu tempo.

Cumprimentos de
Boas Festas ao nosso Clube
Enviaram - nos cumprimentos de Boas-Festas, amabilidade que agradecemos e
retribuimos: D. Maria da Gloria Pires Firmino; Museu dos C. T. T.; Albano Nogueira Guedes; Ernesto PatrIClO Franco;
Litozinco; Biblioteca-Museu de Vila Franca
de Xira; Ramiro Gouveia Dias; Socledade
Industrial de Condecorac;oes, Ltd a ; Rafael
Est~vao Rosa;
Litografia Nacional; Juiz
Conselheiro Dr. Manuel J. de Carvalho
Fernandes Costa; Jose Casimiro da Silva;
Secc;ao Filatelica da A. A. C.; Luis M. Rodrigues Vicente; Eng. Joao Cristino Amaral Fernandes; Marc;al Muralha; Clube Asas
do Atlantico; C T. T. de Macau; Clube Filatelico do Brasil; A. Carretero Palave1ra;
Dr. J. Nello Vieira; M. F. Santos Silva;"
Administrac;ao Postal das Nac;oes Unidas;
Mario Braga; Cas a das Cortic;as; Engenheiro Adriano D. Monteiro Leite; A. Luz
Costa; Eugenio Correia Correia da Suva;
Jose Costa; Cap. A. Mausell Altamiro Pinto
Abreu; J. M. Borras Feliu; J . Ilidio Oliveira; Benjamim Ferreira de Castro; Jos~
Franco Rodrigues ; Vicente C Peisiva; Phi",
latelic Bureau Cook Islands; Fr. WorlO-:
wsky; Dr. lVi. Gomes de Carvalho; Eng. Titus Oradeanu.
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Filatelia. Frequentemente, as crian!,!as ao
sairem ap6s a sua cura, levarn classificadores 'e series de selos ganhos, em competi!,!oes organizadas, por vezes, no pr6prio Centro.

-

Embaixador GEORGES ARGYROPOULOS

- Sob a egide da Federa!;ao Polaca de
Filatelia, foi Clrganizado, em Julho de 196£1,
na sua capital de Vars6via, urn encontro
de individualidades qualificadas, a fim de
se proceder a uma troca de opinioes, 50bre a convenH!ncia da utiliza!;ao da filatelia, na reeduca!;ao das crian!;as mental e
fisicarnente diminuidas. 0 texto das comunica!;oes dos varios especialistas foi editado pela citada Federa!;ao, num opusculo
de 69 paginas poligrafadas.
Como 0 tema e de grande interesse,
apre9entarnos em seguida urn resume do
que foi comunicado, assim como das respectivas conclusoes.
o professor Marian Weiss disse: «A Filatelia esta indicada, na minha opiniao, em
todos os cas os que precisam de imobilidade
de longa dura!;ao. A aten!;ao da crian!;a
fica muito atraida com os selos, e interessada pela Filatelia, que the pode proporcionar 0 estudo da geografia e hist6ria. Especialmente, pode ser aplicada nos
casas que necessitam de concentra!;ao do
esplrito sobre urn tema certo, a fim de
provocar relaxe da tenslio muscular. A Filatelia, concluiu 0 professor Weiss, tern
tarefa importante, como meio de metodo
pedag6gico, especialmente no esfor!;o de
orienta!;ao profissional, assim como de psieoterapia,..
Falou em seguida a Doutora D. Janina
Zl.'et Kiewitz, que disse: «As nossas obserV8!;Oes demonstraram a gra:lde !.ltilidade
da Filatelia para a terapia por meio de
ceupa!;ao. A Filatelia, que ja tinha urn lu~r fixe nas escolas, tern penetradc, agora
nos hospitais e sanat6rios, onde come!;a
a ter tarefa importante na orienta!;ao preceituada». Declarou ainda q!.le a Filatelia,
alem dos seus resultados imediatos, ajuda
tambem indirectarnente para apreciar as
capacidades da crian!;a de se concentrar
durante as horas de ccupa!;ao com os selos, podendo assim formar-se uma opiniao

I

a respeito do prosseg!.limento da sua educa!;lio. Acentuou tambem que, nos cas os
que devem ser tratados com perman~ncia
da crian!;a numa posi!;ao anormal por 81gum tempo, esta executara as ordens das
medicos com mais vontade, tendo a sua
aten!;ao absorvida pelos desenhos e as
cores de selos.
A Sr. a D. Anna Plater, curadora especializada em tratarnento por meio de ocupa!,!ao, disse depois: «Ha 10 anos, iundamos no Centro de Reeduca!,!ao um grupo
de filatelistas. Por causa, pOl·em, das condi!,!oes especiais da vida no mesmo, e da
diferen!,!aexistente entre as sas e as afectadas por do~n!,!as cr6<licad, sE'rvimo-nos da
Filatelia de maneira difere<lte da us ada
habitualmente As crian!,!as, explicou em
seguida, aprendem no Centro de trabalhos
manuais, que servem principalmente para
desenvolver a agilidade dos dedos. Outras
crian!,!as com faculdades diminuldas de
mover os dedos, mesmo com urn 56 bra!,!o,
confeccionam objectos mais simples. Para
os enfeitar colam S{)bre os mesmos selos
diferentes. Durante este trabalho, a aten!,!ao e 0 pensarnento deles concentra~
para poder conseguir 0 eieito mais artIstico. No mesmo Centro, prosseguiu a
D. Plater, distribufmos entre as crian!,!as
postais com urn ou mais selos colados nos
mesmos. Na parte superior dos postais,
as crian!,!8S escrevem frases explicativas
do desenho dos selos ou qualquer coisa
referente 80S mesmos. Isto enriquece os
sellS conhecimentos enciclopedicos, porque
sao frequentemente obrigados a consultar
dicionarios, mapas e tudo que possa ajuda-las a redigir 0 texto. Entende-se que os
selos e a sua apresenta!,!ao deve ser cuidada, para .poder tomar parte em exposi!,!oes filatelicas de juvenis. No Centro,
existem permanentemente tr~s classificadores com selos que servem para 0 primeiro contacto dos nov6s alunos junto da

o gropo filatelico do Centro, esta em
contacto permanente com a Comissao dos
Jovens da Federa!,!lio Polaca de Filatelia
e toma parte em manifesta!,!oes filatelicas
em toda a PoI6nia".
A Sr. a D. Krystina Szmidt-Zoltek, formada em psicologia, referiu-se ao facto de
que as crian!,!as invalidas, por nao poderem movimentar-se livremc:1te e conviver
assaz com outras Crian!;3S, apresentam
mais particularmente nos casas cr6nicos
de subdesenvolvimento das faculdades intelectuais, com resultado de des cui dar as
disciplinas, de ler sem mteresse, e por
vezes mesmo de se desinteressarem de
tudo 0 que as rodeia: «Deve ser assinalado, continuou, que a FiLatelia e um dos
metodos para a reeduca!,!ao psiquica da
erianca. Gra!,!as a mes:z:!a, a crian!,!a nao
56 adquire conhecimentos gerais, mas tarnbern acostuma-se a ordem, ·a limpeza, a
assiduidade e outras coisas mais». E concluiu: «Os filatelistas costumam dizer que
o selo ensina, informa e diverte. A nossa
e~peri~ncia no Centro de Reeduca!,!ao, perIDlte-nos alargar 0 sentido deste aforismo
em: 0 selo ensina, informa, diverte e
aj'ucLa d convivi!ncia. As nossas observa!,!oes demonstram que se Justifica amplamente a introdu!,!ao da Filatelia no Centro de Reeduca!,!ao".

o Sr. Franciszek Gamulezak, Catedratico
de Pedagogia, analisou em seguida a tal"efa da Filatelia na reeduca!,!ao pedag6gica das crian!,!as deficientes, e a maneira
de adapta!,!~o da mesma nas crian!,!as diminuidas que, naturalmente, sao dif.ereates
da apUcada as crian!,!as vilidas. As crian!,!as diminuldas, acrescentou, nao fazem
excursoes, nao participarn em acamparnentos da mocidade e, por conseguinte, nao
podem eontactar com 0 mundoexterior.
A sua doen!,!a reduz-lhe a fantasia e cria
um sentimento de inferioridade, com 0
resultado de se fechar em si mesma, 'e
odiar tudo 0 que as rodeia. 0 sela e um
bom coadjuvadar para encarar as dificuldades citadas. Ocupando-se a crianea com
os desenhos dos selos, toma conhecimento
de vArios assuntos, de ac!,!oes de heroismo
dedica!,!ao, altruismo,etc., que the prov~
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cam sentimentos superiores de sociabilidade que podem contrabalan!,!ar 0 egoceniriSIDO provocado pela doenca:.. Fica-se
maravilhado quando se pode constatar
como ficarn os rostos das crian!,!as radiantes, quando reunidaS nurna sala da nossa
Institui!,!ao, para participarem nurn jogo
de enigmas filatelicos. Independentemente
dos resultados obtidos, concluiu, uma coisa
e certa: Com a ajuda dos selos, podem
ser preenchidas as lacunas da educa!,!ao e
do desenvolvimento intelectual da crian!,!a
diminuida».
A Sr. a D. Ewa Gozozycka, formada em
Sociologia, ap6s ter desenvolvido temas
gerais que se referiam ii reeduea!,!ao profissional das crian!,!as gravemente invAlidas, disse, em conclusao: «Como metodo
de reeduca!,!ao profissional, a Filatelia pade
criar novas possibilidades e abrir novas
vias aos que sofrem de enfermidades graves· A troca de selos ja cria rela!,!oes
pessoais, e este facto anula 0 sentimento
de solidao e de isolarnento que sentem
os invalidos. As belas series de peixes,
flores, animais, aves, etc., enriquecem os
conhecimentos das crianeas em botiinica e
zoologia, enquanto que as series geogrflficas despertarn 0 interesse para a geografia e para os livros com descri!,!oes
de via gens. Terminou propondo a ocupa!,!ao pro fissional dos invalidos com a fundacoo de novas lojas de venda e troea
de selos, principalmente nas pequenas cidades. Nestas lojas, deviam ser colocados
invalidos, que nao podem facilmente encontrar outros empregos. Ocupa!,!oes deste
genero dariam aos invAlidos a possibilidade de, por exemplo, trabalharem sentados, podendo utilizar as maos livremente
e fariam urn trabalho que, em virtud~
dos varios desenhos dos selos, lhes estimularia 0 interesse, e nlio lhes provocaria
tensao p.ervosa».
A Federa!,!ao Polaca de Filatelia esta de
parabens por ter demonstrado com a reuniao de individualidades qualificadas, que
organizou em Vars6via, que a Filatelia,
alem das mwtiplas vantagens que proporciona aos seus adeptos, po de ainda alcan':'
!,!ar resultados satisfat6rios na educa!,!ao
terap~utica das crian!,!aB diminuidas, que
por meio da mesma obt~m a certeza de
serem indivlduos uteis e equivalentes aos
membros saos da sociedade, e nao incapazes, a margem da mesma.
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!,!ar resultados satisfat6rios na educa!,!ao
terap~utica das crian!,!aB diminuidas, que
por meio da mesma obt~m a certeza de
serem indivlduos uteis e equivalentes aos
membros saos da sociedade, e nao incapazes, a margem da mesma.
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NOVaS SELOS PORTUGUESES
Bmieelo comemorativa
do Centen4rio do Cabo Submarino

LANt;:AMENTO DO CABO BURMARIND

D

D

t
~

~

3$50
6000000
",.
7$00
3000000
tudo em folhas de 50 selos.

com , 0 denteado 14 1/ 2, Os trabalhos de
impressao foram ex-eeutados, em off-set~
pela Litografia Nacional.

o 1.0 dia de eireula~ao desta emissao
:foi a 30 de Dezembro de 1970.

plano da emissao e 0 seguinte:
9000000
1$00 tiragem
,.
1000000 .
2$50
,.
1000 000
2$80
,.
1000000
4$00
tudo em folhas de 50 selos.
o 1.0 dia de eireula~ao desta emissa()
foi a 21 de Novembro de 1970.

Bminio comemorativa
40 . 1.° Centen4rio do Selo P08tal
de Angola

0

Portngal - Inglaterra

-

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Q

~

m

13

Os selos, eujo desenho e da autoria
do pint or Candido da Costa Pinto, tern
as dimensoes de 40 X 29 mm, eompreeodendo a serrilha, com 0 denteado de
11 8/,.

II

•
(Reprodu~iiO

Os trabalhos de impressao for am exeeutados, em off-set, pela 'Casa da Maeda.

autorizada petos CTT)

o
Os selos, cujo desenho e da autoria de
Duarte Nuno Simoes, tern as dimensoes
de 35 X 35 mm, eompreendendo a serrilha,

plano de emissao e
$50 tiragem
1$00
,.

0

seguinte:
9000000
9000000

. t t L .Lt, A

I'O lt tt:l;:.t t , 5,," ,

4.111

(Reprodu~ao

uutorizuda pelos CTT)

duz 2 aVloes e urn selo de 10 reis).
12 000 000 da taxa de 4$50 (reproduz uma
automotora e urn selo de 25 reis).
Os mencionados selos, desenhados por
Jose de Moura e impressos a 10 cores na
Litografia Maia, do Porto, foram pastas
it venta em Dezembro e houve urn carimbo especial de d .o dia de circula~ao,.
utilizado nos C. T. T. de Luanda.
Reproduzindo os mesmos 3 selos, 0 Ministerio mandou emitir tambem 25 000 blacos com 0 valor facial de 15$00, nas dimensoes de 15 X 104 mm, servindo de fundo
aos mesmos as «Quedas de agua do Duque de Bragan~", impressos a 5 cores.

Bloco comemorativo
do Centen4rio do Selo Poet.1
de Angola

Bmissilo do Vinho do Porto

Z

,.

29

I

'I

Para eomemorar 0 1.0 eenteniirio do selo
:postal de Angola, 0 Minis terio do Ultramar mandou emitir e pOl' em cireula~ao
naquela provincia 42 milhoes de selos postais, com as dimensoes de 40 X 25 mm,
tendo como motivos os mais modernos
transportes aereos, maritimos e terrestres,
distribuidos pelas seguintes taxas:
12 000 000 da taxa de 1$50 (reproduz 2 na'Vios e urn selo de 5 reis). 18 000 000 da
:taxa de 2$50 - para correio aereo - (repro-

Como e do conhecimento geral foram
emitidos, pelo Ministerio do Ultramar,
25 000 blocos comemorativos, apresentando
os 3 selos da s erie eomemorativa do Centemirio do Selo Postal de Angola sobre urn
fundo que representa as Quedas do Duque de Bragan<;a.
Contra 0 que se supunha e foi anunciado nos argaos de informa!;ao, 0 bloeo
nao foi posta a venda no mesmo dia que
a serie. Enquanto que esta foi posta em
eircula~ao no dia 1 de Dezembro de 1970,
na . Esta!;ao. Centr al. Postal de Luanda, 0
bloco 56 foi vendido a partir das 17 h.
do dia 5 de Dezembro de 1970, na E s ta~ao
dos Correios que funcionou na VIII Exposi!;ao Filatelica Nacio nal.
Sabendo-se que existem alguns bloeos
obliterados com carimbos de datas compreendidas entre os dias 1 e 5 de Dezembro de 1970, e na certeza de que
tais pe~as, maid tarde ou mais cedo, servirao de base a neg6cios especulativos
(alegando-se uma hipotetica «raridade lt),
vern 0 Clube Filaielieo de Angola alertar
os filatelistas partug ueses para 0 facto.

Bmissio comemorativa
do 1.° Centen4rio do Selo Poetal
de S. Tome e Principe
o Ministerio do Ultramar, para comemorar 0 1.0 centeniirio do selo de S. Tome e
Principe, mandou emitir e por em circula~ao naquela provincia 600 mil selos postais. com as dimensoes de 34,5 X 25,5 mm,
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ANUNCIOS ECON6MICOS
Troco e compro carimbos de ambulAncias,
auto-.ambulAncias postais, e nummcos de Portugal. Resposta a SecretBria do Clube, ao
0. 0 100.
PERMUTO e compro selas de Portugal,
todo 0 mtramar, moedas e medalhas milita-

res de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.
Selos com erros, novas e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta a Secretaria, ao n.· 22.
PORTUGAL E ULTRAMAR - compro
e troco Correio Aereo (selos, documentos
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos d~
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LISBOA-5.
COMPRO. F. D. C., provas, ensaios,
relacionados com as temas eVeiculos
tOrizados», «Guerra» e eRefugiados».
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

etc.,
MoEnRua

Com pro e vendo selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. Grandes descontos. Procuro selos de pacotes. Fernando Silva - Telef. 56994 - Santo Ildefonso. 444 - Porto.
nas quantidades, tax as e motivos scguintes: 200 mil da taxa de 1$00 (planta -do cafe
e 9 selos da provincia, incluindo 0 de
25 reis); 200 mil da taxa de 1$50 (edificio
dos C. T. T. de S. Tome e 0 selo de
5 reis) e 200 mil da taxa de 2$50 (Se Catedral de S. Tome e 0 selo de 10 reis).

Os selos em causa, LllpreSSGs enirE' 8 e
11 cores na Casa da Moeda, e desenhados
por Jose de Moura, foram postos a venda
em todo 0 territorio nacional no dia 1 de
Dezembro, para 0 que houve urn carimbo
de 1.0 dia de circul!l!;ao, utilizado na esta!;aO de Sao Tome.

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
ou compro, pagando bern. Resposta a Seeretaria do Clube, ao n.O 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
BELO: Troco au compro, pagando bem.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
:INDIA PORTUGUESA - Cartas do perio-do post-lnvasAo (1962), com selos Indianos e carimbos portugueses, e tambem
aerogramas lndianos obllterados com marcas portuguesas. Compro qualquer quantidade, ou troco por material a escolha do fornecedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
- Rua Pedro Ivo, 3-3."-EF - LISBOA-5.
CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo,
compro, pagan do bern. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

Compro, Troco e Vendo selos clilssicDllo
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos d<! pacotes. Vend:!
lilbuns e material filatellco. A. Borg.!S
Brit.') - BARREmO - Portugal - Telefane 2272329.
COMPRO selos Portugal e Ultramar.
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA
PEREmA - Rua Antonio Nobre, 43-2.0-D.o.
telef. 784816 - Lisboa-4.
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 aviao. Marek J. ZawadzkiStaszica 12 m 5 - Kielce - Polonia.
Exchange Large Size Stamps 100 for 100.
Buy also.
Troco selos de grande formato 100 par
100. Tambem com pro. Ed. Peterson - 1265
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90029
-U. S. A.

Selos Portugal novos e usad05. Compro.
vendo e troco. SO a coleccionadores. Interes sam selos comemorativos lavadus de Portugal. Pedro P et er s. Av. Joao Crisostomo.
81-4.0 - Lisboa-l - Tel. 41107.

Estou interessado na troca de selos de
Portugal e de outros paises. J. M. Isakov.
Moskovski pro 31. KV. 10 - Kharkov - 50.
U. R. S. S. - C. F. P., n.o 5356.
Para trocas de selos novos e usados.
desejo rela!;oes com filatelistas europeus,
principalmente de Portugal. Ofere!;o da
America Latina - Edgar Albornoz. Apartado n·o 57 - Cuenca - Equador.
Juri Isakov - Moskovski pro 31 KV. 10Kharkov, 50 - U. R. S. S. - Desejo series
completas novas de Portugal, Angola e
Mo!;ambique: flora e fauna. DOll tematicas
de flora, fauna, desportos, cosmos, pinturas, etc., Russia, Mongolia, North Vietnam.
Nort Korea. Catalogo Yvert 1970. Corr.
Ingles, Portugues, Russian, Hungarian. - .
C. F. P. no 5356.
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Dr. EDMUND GOLDENBERG, 77 Grand
Boulevard, Binghamton, N. y. 13905, U. S. A.
Coleeciona selos portugueses e de alguns
paises europeus, E. T. A., ONU e tematleos de Cruz Verme1ha, flores e pintura.
Deseja troeas com coleecionadores portugueses.

------,--.---------'----_ :.

II SELOS

I

Manuel Rita - 4299 - Henri Julien StMontreal 131 - Canada. Deseja selos de
Portugal e Espanha, da'ndo em troea Canada, U. S. A. e posslvelmente outros
paises. Corr. em portugues e ingles.

Troeo uniformes de S. Tome novos ou
usados, series ou isolados par minhas faltas de Portugal e Ultramar s6 em usado.
Troeo F. D. Cs. - O. Jorgao Alves - Caixa
Postal n·o 62 - Ilha de S. Tome.
Compra, vende, troca s elos, e en carrega-se da expedi!;ao dos qu e comprar em
leil6es, desde que Ihe enviem antecipadamente 0 numerario preciso.
MERCADO DO SELO EM LUANDARua do Quicombo, 11-2. 0 , Ap. 28. Luanda
-,Angola.

2),..

of.

1.

tetegr!fico: LUSITANA

I ......---.:.--

RUA DAS ANTAS- VALENyA

·=~e~s d:-;::U~~~::::;:-:I'

R. MARIA ANDRADE, 55-Telef. 834108

I LISBOA -1
..

fO - YALEN<;:A

ft.

JOSf G. GONZALEZ, SUC.RA

R. 1.0 de Oezembro, 45-3. 0 -l:s q •
Tele'one 35852 - LlSBOA-2

trangeiro. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia, Todo 0
material fllat6lico

Telefone

DE

H. SANTOS VIEGAS

(PORTUGAL)

I

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

(PORTUGAL) I

,,------~~--------:,!'

.:-----......

--~--

------:.

II CASA A. MOLDER II
I TUDO PARA FILATELIA I,
I COMPRA-VENDB

II

RQa ,.0 de nmmb,o, ,.,....
Telef.~I514

LISBOA-2

A SEVERA

I

au.

DU G!VlAS. 11-17

BAIRRO ALTO

r

•

•

LI510£.2

T.I.,. ;"00'
•

PORTUGAL

I!:.......- - -.........-------..----............-=~

,,~-~------------------

I
I

Ender.~o

~:~~~s, ~a.SSICOS.

BASTOS .. CAMPOS, L. DA
Selos nacio:1ais e estrangeiros aos me!hores pre!;os. Enviamos llsta de ofertas.
A. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira.

FABRICA DE ARTEFACTOS DE iBORRACHA

I

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

I

Deseo eambiar sellos usados de Espana
con Portugal. Base sello X sello 0 eatalogo
Yvert Jose Hernandez Lopez - Coneeppci6n, 2 - Hellin (Albacete) - Espanha.

....

DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ItSTRAN-

RESl'AURANTE TIPICO

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

de VascDHcelDs Ca,."alho
ADVOGADO

I
I
I

I
I

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

TYPICAL RESTAURANT

I

Agora, provisoriamente: R. de Mo~ambique, 1-3· 0 - D .to, telefs . 833363 r
e 841915, Lisboa-1; e, as 2. u , 4 a. e 6.&&-feiras, na Associa~a.o Lisbo- I
nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.O 82·1. -Lisboa-2,
I
I
telefs. 322121 e 322144, das 14,30 as 17 horas.
I
~
J

I

RESTAURANT TYPIQUE

0

_---------,'

Fados e Guitarradas

I

ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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Dr. EDMUND GOLDENBERG, 77 Grand
Boulevard, Binghamton, N. y. 13905, U. S. A.
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ft.

JOSf G. GONZALEZ, SUC.RA

R. 1.0 de Oezembro, 45-3. 0 -l:s q •
Tele'one 35852 - LlSBOA-2

trangeiro. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia, Todo 0
material fllat6lico

Telefone

DE

H. SANTOS VIEGAS

(PORTUGAL)

I

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

(PORTUGAL) I

,,------~~--------:,!'

.:-----......

--~--

------:.

II CASA A. MOLDER II
I TUDO PARA FILATELIA I,
I COMPRA-VENDB

II

RQa ,.0 de nmmb,o, ,.,....
Telef.~I514

LISBOA-2

A SEVERA

I

au.

DU G!VlAS. 11-17

BAIRRO ALTO

r

•

•

LI510£.2

T.I.,. ;"00'
•

PORTUGAL

I!:.......- - -.........-------..----............-=~

,,~-~------------------

I
I

Ender.~o

~:~~~s, ~a.SSICOS.

BASTOS .. CAMPOS, L. DA
Selos nacio:1ais e estrangeiros aos me!hores pre!;os. Enviamos llsta de ofertas.
A. Neves. Apartado 23 - Vila F. Xira.

FABRICA DE ARTEFACTOS DE iBORRACHA

I

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

I

Deseo eambiar sellos usados de Espana
con Portugal. Base sello X sello 0 eatalogo
Yvert Jose Hernandez Lopez - Coneeppci6n, 2 - Hellin (Albacete) - Espanha.

....

DE PORTUGAL, ULTRAMAR E ItSTRAN-

RESl'AURANTE TIPICO

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

de VascDHcelDs Ca,."alho
ADVOGADO

I
I
I

I
I

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

TYPICAL RESTAURANT

I

Agora, provisoriamente: R. de Mo~ambique, 1-3· 0 - D .to, telefs . 833363 r
e 841915, Lisboa-1; e, as 2. u , 4 a. e 6.&&-feiras, na Associa~a.o Lisbo- I
nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.O 82·1. -Lisboa-2,
I
I
telefs. 322121 e 322144, das 14,30 as 17 horas.
I
~
J

I

RESTAURANT TYPIQUE

0

_---------,'

Fados e Guitarradas

I

ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

NA CIDADE

NA ESTRADA

I
-

FORA DA ESTRADA

"
~i!i- ' •

UM PN UPARA CADA SERVICO
PARA SERVI<;:OS ESPECIAIS, CONSULTE-NOS

MABO

