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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.o-Dt.o - LISBOA-I - TeleC. 823936 
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EXPEDIENTE - Terljas e sextas-Ceiras, das 21 As 24 horas, e sabados, das 16 As 20 horas 

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA QUOTIZAVAO 
Continente (excepto Lisboa , Concelhosiimitro/esJ, [lhas e ProfJ'nc;as U/tramarinaso' 

Correspondentes 100$00 por ano ou equivalente em moeda local 
Jilniores. • • • 50$00 par ana 

Brasil • Cr. 6.. por ano 
Espanha. • • •• •••••• 60 Pesetas, por ano 
Outros poises • • • • • •• U. S. $2,00., por ano 

LlSBOA e Concelhos IimftroCes - Efectivos • •• 15$00 por m~s; Juniores. •• 7$50 por m~s 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO OU SELOS NOVOS 
EM CURSO. SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALCOENTRE - F6lix da Costa IIha. 
ARG~NIL - Manuel Jos6 do Rosario Casta

nheira. 
COVILHA - AConso da Cruz e Silva. 
GUlMARAES - Fernando Nogueira Guedes 

- Rua de Paio GalvAo. 26. 
AvORES - Dr. Victor Machado de Faria e 

Maia - Rua Castilho, 57 -Ponta Delgada. 
CABO VERDE - JoAo de Deus Lopes da 

Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MADEIRA'- M. M. Lourenljo de Gouveia -
Caixa Postal 456 - Funchal. 

I s. TOME - Aprlgio AntOnio Malveiro
Secrelario da CAmara Municipal - Caixa 
Postal, 46 - S Tom6. 

BRASIL - Hio de Janeiro - Hugo FraCClfoli. 
CalxaPostal 25, ·6; Dr. Carlos Nary da 
Co~ta. Pralja dos Jacarandas, J 5/203 -
(ZC-20J. 
S. Paulo - Dr. H~itor Fenfclo, Caixa Pos
tal 9798; Gilbertu M de Prllft - Caixa 
Poslal, 30680 0 100U ; Am6rico Tozzlni -
Caixa Po-tal 53'18 

U. S. A. -Manuel L Gouveia - 4911, IS th 
Avenue, GL. 5-2144. Sacramento. 20. Ca
lifOrnia. 

, 

FAsRICA DE ARTEFACTOS DE SORRACHA 

Endere~o telegraflco: LUSITANA Telefofte ft.O 10 - VALEN<;A 

DE 

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENC;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IUA DAS GbiAS. 11-17 • 

BAIRRO ALTO • LlSIOj.Z 

T.lal. 1400' 

• PORTUGAL 

RESTAURANTE T1PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

F ados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUlT • OPEN ALL NIGHT 



28 BOLETIM DO CLUBE FILA'ttLICO DE PORTUGAL 

Compro tudo para especializa.;ao, pro
vas, erros, carimbos, cartas pre-filateli
cas, etc. e ainda pequenas colec!;oes de 
selos novos. Felix da Costa Ilha -
ALCOENTRE. 

SELOS DE PORTUGAL SI CARTA de 
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Maga
lbAes - Av. da B0avista, 2020/65 - Porto. 

Cartas com selos Cabe!;as do Imperador, 
do Brasil, e quadras selos novos Camoes 
e Lusiadas, pago bern, correspondencia a 
Secretaria, ao n.O 50. 

GRA.-BRETANHA - Retalha-se colec!;ao 
basiante adiantada, composta por boas pe
!;as, classicos, series novas. SERGIO SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

Desejo selos usados das wtimas emis
soes comemorativas de Portugal, Fran!;a, 
Alemanha e mais paises da Europa Oci
dental. Isabel Portillo - Perez Gal
dos 5 p 26 - Valencia 7 - Espanha. 

Compra-se urn Catalogo Yvert, mundial, 
de 1971 ou 1970, em born estado. Respos
tas a iSecretaria do Clube ao n.O 55. 

Je cherche des varietes, des obliterations 
et des fiammes avec Ie theme FOOTBALL. 
Reponse assuree. 

Francisco Naya - Travessa do Outeiro, 
14-5.0 -Drt.-LISBOA 2 - Portugal. 

DAMOS GRATIS CATALOGOS YVERT 
1972 - Ao' aBquirir urn lote de selos ou 
sobrescritos, pode receber gratis urn novo 
YVERT 1972. Solicite as cinco hipoteses 
que preparamos, especialmente para si. 
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

German stamp - collectors wan t s to 
exchange stamps with collectors in Por
tugal and Port-Oversea-Ountries. I can 
give German and Berlin mint stamps from 
1060 till today for those of your area. 
Write to H. Hubner, Eng.o Postfach 62, 
D-6451 Bischofsheirn, Alemanha. 

Pedro Ros Pujol- Vilamari, 37 Pal. 2.a
Barcelona 15 Espanha. Solicita trocas de 
selos usados. Resposta absolutamente 
assegurada. 

Socio n.O 2285. 

Frederico Bergada Valls. Apartado, 295. 
Igualada. P. Barcelona. Espanha. Troca 
selos 100 X 100 de pequeno formato. Idem, 
grande formato. Assunto serio. Respondo 
a todos. 

Desejo trocas corn filatelistas. Dou da 
Argentina emissoes antigas, novidades e 
F. D. C. Tambem jornais e revistas 
argentinas. - Horacio R. Tripoli - Blanco 
Encalada, 917 Suc. 28 - Buenos Aires
Argentina. 

FILATELISTAS! Desejo Portugal, series 
completas e novas. Dou Espanha, Co16-
nias, Fran!;a, Belgica, Italia, Vaticano e 

S. Marino. A. Cintas. CfPeiialara, 10 
Sevilla (Espanha). 

Selos Australianos: 
Temos urn excelente e varia do lote de 

selos Australianos ern pacotes de 1 000, 
esplendidos para coleccionadores medios 
ou avan!;ados. 0 lote e especialmente 
composto de selos comemorativos e taxas 
altas, num 'valor ae catalogo superior a 
$30 Dolares australian os. Ha grande parte 
de selos das wtimas emissoes. Pre!;o de 
venda 3 d6lares australianos, au trocas por 
igual quantidade e qualidade de selos por
tugueses. 

Pedidos a R. Waterbury - 375 Abbotsford 
St, Nth Melbourne, Victoria, 3051 - Aus
tralia. 

Guzman Perez SancheZ - Rambla Pulido 
n.O 48-2.0 Santa Cruz de Tenerife - Es
panha. Coleccionador medio em Universal. 
Muito interesse par selos de Portugal e 
Ultramar. Dou Espanha e outros paises. 

EGIPTO - Cornpro Selos classicos, pro
vas, ensaios, erros, cantos de folha com nll
mere de controle, Cartas e outras pe!;as 
interessantes I. HOLLY -Av. INFANTE 
SANTO - 50-5.0 E LISBOA - Tel. 557946. 

COMPRO SELOS DE HOLANDA E CO
LONIAS HOLANDESAS, Ev. D KAR, Rua 
do Viveiro 25 RIC Esq, Monte-Estoril. 

MATERIAL FILATELICO - Tudo que 
V. nect:'ssita esta a sua disposi!;ao. Pe,!;a 
pre!;arios. SERGIO· SIMOES - CALDAS 
DA RAINHA. 

BOLETIM DO CLUBE FILATEliCO DE PORTUGAL 
I AN 0 X X V SETEMBRO DE 1971 N. 0 2421 

o presidenfe do Clube Filafelico de Portugal, 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO, 

duplamenle consagrado enl Cspanf,a~ 
enl C)}alencia e em r:famplona 

No nosso n.O 238, de Maio ultimo, 
a propos ito da Exposicion Monogra
fica y de Filatelia da Peninsula Iberica, 
realizada em Valencia, e na qual 0 pre
sidente da Direc~ao do Clube Filatelico 
de Portugal, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, entao gravemente enfermo, 
fazia parte dos «Colaboradores de 
Honor», escrevemos aqui: 

«Expressando a nossa profunda gra
tidao pelas penhorantes aten~oes havi
das para com 0 nosso presidente, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 0 

Clube Filatelico de Portugal e esta re
vista ficam inteiramente as ordens dos 
ilustres filatelistas espanhois em geral, 
e valencranos em especial, para tudo -
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-que respeite ao intercambio das Fila-
telias de Espanha e de Portugal. 

Interessados desde sempre em tal 
intercambio, para ele temos trabalhado 
como ninguem. Basta recordar que 0 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho pre
faciou, ha muitos anos, um notavel 
catalogo de carimbos comemorativos, 
editado precisamente em Valencia, por 
D. Jose M.a Gomis Segui, um homem 
que it especialidade tem dedicado 
extraordinaria e desinteressada activi
dade. Que 0 mesmo Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, em Outubro pas
sa do, foi 0 primeiro filatelista portu
gues a ser membro de um juri filate
lico espanhol, em Bilbau. E que 0 

mesmo nosso presidente, e director 
desta revista, foi agora 0 primeiro por
tugues a fazer parte de uma Comissao 
de Honra de uma exposi~ao filafelica 
espanhola, em Valencia, do mesmo 
modo que e 0 unico filatelista portu
gues a possuir a medalha «Ao merito 
filatelico», atribuida pela grande re
vista «Valencia Filatelica». 

Mal pensavamos, ao esc rever 0 que 
vem de ler-se, que, poucos meses de
po is, Espanha reservasse duas consa
gra~6es ainda maiores, e mais extra or
dinarias, ao Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho: 

~ a primeira, que aquela grande e 
excelente revista «Valencia Filatelica», 
dirigida superiormente pelo entusias
tico e sabedor D. Jose M.a Gomis Se
gui, que so muito escassa e justificada
mente atribui as suas medalhas anuais 
«Ao merito filatelico», e ja atribuira 
uma, em bronze, ao Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, acaba de conceder
-Ihe outra, agora em prata, e para Ihe 
ser entregue pessoalmente, em Janeiro 
proximo. 

~ a segunda, que 0 Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, que no ano passado 

foi jurado cJassico do «III Certamen Fi
latelico de la Hispanidad», em Bilbau, 
acaba de ser nomeado presidente do 
juri cJassico do «IV Certamen Filatelico 
de la Hispanidad», que este ano se rea
Iiza em Pamplona, a partir de 11 de 
Outubro, e para 0 qual este Clube Fila
telico de Portugal tambem teve a honra 
de ser designado comissario em Por
tugal. 

Acontecimentos notaveis, e tao elo
quentes, que desnecessitam de quais
quer comentarios. 

RECORTES 
FILA TELICOS 

Depois do recorte do mes passado, au 
grc.nde revisw «SeLos & Moedas», de 
Aveiro, fazemos hoje ° segui'nte, assilnado 
peLo Dr. Jorge MeLo Vieira, 'na sua sec
~lio fiLateLica no dicirio Republica. 

o desgoverno e 0 resto, 
no Federo~ao Portugueso 
de Filotelio 

• Cotejando os prefacios dos dols catalogos 
por que hoje nos regemos, dar-nos-elllos 
conta do actual panorama filatelico nacional, 
das vicissitudes que atravessa, e a que, esta
mos em crer, nao sera alheio 0 desgorverno, 
chamemos-Ihe assim, e pessimas maos em 
que caiu 0 dlreccionismo da Federat;iio Por
fuguesa de Filatelia, de relac;oes tensas com 
mais de uma vintena de prestiglosos e ate 
eminentes fllatellstas portugueses, de rela
c;oes frias com c1ubes e "ucleos filatellcos 
nacionais e estrangeiros, a trazer-nos 0 des
prestlgio interno e internacionalmente, uma 
especie de febre amarela ou c61era de que 
n6s nos afastamos, e a que certos palses, 
como 0 Brasil, nao esquecidos da ultima Lu
brapex, nao deixam entrar, ainda que Ihes 
mostrem 0 certlflcado de vacin&». . 
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ANONCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro seills de Portugal, 

todo 0 Ultramar, moedas e medalhas millta
res de Portugal- Apartado n. 0 6, Elv88. 

Selos com erros, novos e usa dos, de 
Ponugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Carta iI Secretaria, ao n." 22. 

PORTUGAL E ULTRAi\fAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior 3 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LIS
BOA-5. 

COMPRO. F. D. c., provas, ensaios, etc., 
relacionados com os temas «Ve(culos Mo
torizados», «Guerra» e «Refugiados». En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

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

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagan do bem. 
Respolta iI Secretaria do Clube, ao n.O 22 . 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rfodo post-InvasAo (1962), com selos In
dian os e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obllterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, ou troco por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3,"-EF - LISBOA-5. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, ~2.o-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

Compro, Trooo e Vendo selos cl8ssicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou 1158-
das. Procuro selos da pacotes, Vend:J 
6lbuns e materiai fllatelico. A. Bor,M 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
(one 2272329. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

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

SeIos usados comemorativos Portugal, Ul
tramar e Europa Ocidental, formato grande, 
lavados, compro ou troco por selos Ponu
gal e Ultrrunar, novos e us ados do meu 
stock. Catruogo EIadio. Transac~oes 56 
com coIeccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - Lis
boa-1. 

Vendo FDCS, postais maximos, provas, 
erros, ensBios de cor, cartas antigas, etc. 
Felix da Costa Ilha - ALCOENTRE. 

ATENCAO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos ou vul
gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nlo Nobre, 43-2,o-Drt.o, 
LISBOA-4, Telefone 784816, 

CARTAS ANTIGAS, com ou sern selo; 
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Cam pin as, 33 - PORTO. 

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujS! 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
AL, BD, BI, BL, CB, FI, EH, JL, KD, 
KH, LD, 00, OE, OL, PL, PI, SI, 
SO, compro ou troco. Estou in teres
sado em cartas c/ selos, q~adras usadS! 
ou qualquer peea Interessante de Ingla
terra. Or. Vasconcelos e Castro, Av. Al
vares Cabral, 55. Tel. 66 22 83, LISBOA., 
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77 - 50.· Aniv. do Aero Clube de Portugal. 
78 - Exp. Fil. de Cartografia - Famalicao. 
79 - Festas da Rainha Santa Isabel-

Coimbra. 
80 - Emissao Padre Cruz. 
81- Universidade de :£:vora. 
82 - XI Acampamento do C. N. E. 
83 - V Cent." da Morte do Infante 

D. Henrique. 
84 -Is." Jogos Desportivos Luso-Brasilei

ros P. 
85 - Desfile Naval - Lagos. 
86 -1.0; Jogos Desportivos Luso-BrasiJei

ros L. 
87 _1.' Congo Luso-Brasileiro Educa«;ao 

Fisica. 
88 -1." Jornadas Luso-Bras. Eng.. Civil. 
89 - Acamp. Reg. Infante D. Henrique 

Escuteiros. 
90 - Europa 1960. 
91 - Exp. Fil. Academia de St." Amaro. 
92 - Exp. Filatelica Nacional - 5-11-60. 
93 - Exp. Filatelica Nacional - 17-11-60. 
94 - I Exp. Aeronautica do Porto. 
95 - Cinquentemirio do Regime. 
96 - Exp. Filatelica do Funchal. 
97 -1." Voo Especial «Lisboa-Beira». 
98 - II Exp. Campista - I Conc. Arte Inf. 

-Benf. 
99 - I Exp. Divulga~ao Filatelica - Braga. 

100 - 1.0 Voo Especial TAP - Lisboa-India 
Port. 

101 -II Exposi~llo Fil. do Conrelho de 
Maia. 

102 - II Exp. Textil Internacional- Porto. 
103 - II Festival - Exposi«;iio do Vinho Por

tugues. 
104 - V Festival Folc. Nacicnal e III L-

-Galaico. 
105 - Faculdade de Letras de Lisboa. 
106 - Cidade de Setubal. 
107 - II Exp. Fil-Numis. Academia Santo 

Amaro. 
108 - Can!.· da Uniiio Int. do Seguro Ma-

ritimo. 
109 - Europa 1961. 
110 - I Exp. Filatelica Bancaria 1961. 
111- Exp. Fil. do VII Dia do Selo. 
112 - Tomar (Lisboa-Porto-Tomar). 
113 - 50." Aniv. da G. N. Republicana. 
114 - S. Gabriel. 
115 - II Exp. Fil. do S. L. e lBenfica. 
116 - XI Congo Geral da Assoc. Int. Hotela-

ria. 
117 -1.. Exp. Fil. Tematica A. S. A. 
118 - Conf.· Internacional do Escutismo. 
119 - I Exp. Fil. da Amadora. 

N.· Dllcrioio 
120 - III Exp. Fil. do Concelho da Maia. 
121 - VI Festival Folc. Nac. e LUEO-Galaico. 
122 - I." Voo a jacto - Lisboa-Londres. 
123 - IV Conc. Int. de Pesca Desp. Rio 

Lis. 
124 - II Exp. Nac. Selo Escuteiros. 
125 - Exp. Fil. da Povoa de Varzim. 
126 - Segundo Congresso Mundial do Fogo. 
127 - VI Torneio Latino-Europeu de Tiro. 
128 - X Congresso Inter. de Pediatria. 
129 - Europa 1962. 
130 - 1.° Voo Lisboa-Londres. 
131 - II Exp. Fil. do CO:lcelho de Matosi-

sinhcs. 
132 - VIII Dia do Selo. 
133 - Exp. Fil do VIII Dia do Selo. 
134 _1." Voo de avioes da TAP - Lis

boa-St." Mar. 
135 - Idem - Lisboa-Santa Maria (Fun-

chal). 
136 - Idem - (Porto Santo). 
137 - Idem - Idem (Acroporto St.. Maria). 
138 - Exp. Fil. Tematica da ASA. 
139 - I." V00 de Avio es TAP - Port.-Ale

manha. 
140 -I." Vov-TAP - Lisbca-Ge:leve-Mun

chen. 
141 - Bi-Campeiio Europeu de Futebol-

-So L. B. 
142 - I Exp. FiJ. Hidrv-Electrica dn Douro. 
143 - I Exp. Fil. do Estoril. . 
144 - Campa:1ha Mundial contra a Fome. 
145 - I Semana Nac. das Telecomunicagoes. 
146 - XXV] Camp. da Europa Hoquei em 

Patins. 
147 - CO:lf." I:1ternacic.nal Postal : 
148 - I Exp. Fil Nac. das Colect. C. Re-

creio. 
149 - III Cent." de S. Vicente de Paulo. 
150 - I Exp. Divulg. Fit S. Pedro do SuI. 
151 - VII Festival de Fok Nac. e Luso-

-Gal. 
152 - VIII Cent." d3 Ordem Mil. de Aviz. 
153 - VI Exp. Fil. dv Barreiro. 
154 - IX Congo da Soc. Europeia de He-

matologia. 
155 - Europa 1963. 
156 - Concurso Int. de Pesca Desportiva. 
157 -I." V.J:> a j3~lo Li3boa-Vlanda. 
158 - III Exp. Fil. CG:Jc. de Matosinhos. 
159 - Assoc. d:>s Jorn. e Homens de Letf'l l> 

Porto. 
160 - II Exp. FiJ. Bancaria 1963. 
161 - I Exp. Fil. Nac. Tematica de Tu

rismo. 
162 - Exp. Fil. do IX Dia do Selo. 

(Continual.. 
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ARIOR lIlA ... 
. .. Uma recorda9ao quase remorso ... 

Certo domingo, pouco depols do almo~o. 
tocaram-me a campainha da porta. A ml
nha empregada, que logo atendeu, tra
zia-;ne, i:lst2ntes depois, um cartao de vi
sita com tres palavras apenas: ARTUR 
BEJA/Medico. Ell nao conhecia 0 pro
prietario desse nome de tao poucas letras. 
Nao conhecia, ;nas pouco tempo bastou 
para logo ver a inteira propriedade das 
palavras que Ihe eu vida a dizer, ao de
cHnar dessa mesma tarde, na esta«;ao de 

Palo 
DR. ANTONIO I=R AGOSO 

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

Gaia, ao estrib;) do comboio do seu re
gresso it Figueira: Tive mujta honrn e 
111 uito gosto " In conhece-Lo. 

Recebid J 0 cartao, fui ao encontro do 
desccnhecido visitante, e trouxe-o para 
o meu escritorio. Mal entrado, foi esta a 
primeira frase: Ii: mesmo a isto que eu 
""mho . . . - Artur Beja tinha reparado em 
pequeno lote de cartas antigas, alinhadas 
na minha banca de trabalho, e de que eu -

Carta de Agosto d. '852 
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mansa daquele domingo sem mais deveres 
a cumprir. 

E logo - modesto, muito simples, sem 
tolas complica!;oes - Artur Beja explicava, 
com palavras de transparente lealdade: 
- Sabe, colecciono selos, vi os seus qua
dros na exposi!;ao de Lisboa (era a Lis
boa - 53), tam bern eU tenho umas dezenas 
de cartas antigas, e ' aqui venho para 
me dizer como as deva colp.ccionlir. 

Desta singela maneira se apresentoll a 
meu desconhecido visitante. - Colega na 
mesma enxada de cavar 0 pao, Artur 
Beja tambem era meu camarada (e dis
tinto camarada, como depois se veria) 
no predilecto brinquedo de · mexer em 
s elos. 

Artur Beja usava nos seus olhos duas 
lentes antonimas. A primeira lente era 
a lente com que se diminuia a si proprio 
A outra era a lente de aumentar com 
que via os seus amigos. - No seu conceito, 
POl' exemplo, eu era 0 me.stl·e, mas eu 
e que sei quanta aprendl no seu con
vivio. que nao chegou a tel' a brevfssima 
dura!;ao de vinte anos. 

Aos dois adjectivos ja expressos - mo
desto, LeaL - acrescente-se 0 adjectivo 
generoso, e teremos, assim, as tres pa
lavras irmas, sufici~ntes para definir 0 

caracter de Artur Beja. - Quando nos lei
HIes da Casa Molder surgia alguma pe!;a 
que ele considerava susceptivel de me 
interessar, era certo e sabidu: Artur Beja 
telefonava-me. Se a pe!;a m e interessasse, 
ele se afastaria completamente. - Prime:ro 
estd voce, dizia-me ele. 

Meu generoso, dedicado Amigo! Te
nho, na minha colec!;ao, gratissimas re- . 
corda!;oes da tua leal amizade. - Sao as 
numerosas cartas que me deste, daquele 
precioso arquivo POl' ti achado na Figueira 
da Foz. Sao diversos sobrescrit'os· das 

cartas qUe me escreveste, alguns deles 
arquivados no album da Vida FiLatetica 
Portuguesa. 

Mas existe, num dos meus volumes, 
certo selo azul, que constitui a:r.arissima 
recorda!;ao, quase vivo remorso a tortu
rar-me a alma. Remorso que baldada
mente procurei apagar, quando te dei 
as cartas que tu quiseste das minhas 
caixas de repetidos; quando te levei a 
Figueira uma carta do «AR~E DE 
PORTUGAL»; quando me desinteressei, 
em teu favor, daquela valiesa pe!;a Mol
der, de que jamais encontrei segundo 
exemplar. 

a bonito selo azul era a selo de D. Ma
ria, de que tu te enamoraste loucamente, 
naquele primeiro encontro filatelico . Selo 
cujo carimbo Hnha, par luminosa e linica 
legenda, 0 teu proprio apelido de quatro 
tetras apenas. - Mas a minha generosi
dade, tao mesquinha em compara!;ao da 
tua, nunca poderia alcan!;ar a beleza de 
tao alto sacrificio... Tu ficaste sem a 
lindo selo azul, e eu fiquei-me com a ne
gra magoa de to nao tel' cedido . .. 

Acredita, :neu generoso, meu leal Amigo: 
Se, par merce de Deus, tu retornasses 
a vida, eu te havia de mandar aquele 
selo azul, com seu carimbo nominal. de 
BEJA. - Tu ficarias contente, na plena 
adora!;ao do teu bO::lito selo. E eu havia 
de ficar, tranquilo, sem este quase re
morso a torturar-me a alma . .. 

·11'~i~ji~i~ 
SltlHES, ETC, 

I
I para COMPRA OU VENDA 

Consult. a coso 

I R.),o!· ~!~~?~5~~~_~s:,S 
T.I.'on. 35852 - LlSBOA-2 

=: ...... ~ ........ ---~.. . ... ................. .........,== 
IETIQUETAS DE FOSFOROS 
I Reunioes para trocas todos 08 stibados, 

I das 17 As 19 horas, na nossa sedo 
Av, Almlrant, Ral., 70-5,o-Dt,o 

LI8BOA-l 
=; ....................... ------....................... --... ................. ...., ...... ......,,...,. II 
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Cata/ogo 
C/ube 

dos sobrescritos editados pe/o 
Filatelico de Portugal 

N.· Dllorillio 

1-75.° Aniversario da U. P. U. 
2 - 0 Selo Portugues Fez 'hoje Cern 

Anos. 
3 - Exposi!;ao Filatelica Internacional1953. 
4 - Inaug. do Mon. ao Bomb. Vol. - Bar

celos. 
5 - V. Aniv. da Org. Trat. Atlantica 

Norte. 
5 -1.0 Cangr-esso da F. P. F. 
7 - Camp. de Portugal da Classe Moth. 
8 - I Exp. Fil. do Distrito de Leiria 

(Inaug). 
9 - Au:o-Ambulancia Porto-Aveiro-Coim-

bra. 
W - Auto-AmbuHincia Porto-Braga-Fafe. 
11 - I Exp. Fil. do Distrito de Leiria (En c.) 
12 -150.· Anv. da Sec. de Est. dos N. 

Estrangeiro. 
13 - Plano de Educa!;ao Popular. 
14 - Linhas de Torres. 
15 - Cent .. do Nasc. de D. Antonio Bar

roso. 
16 - I Exp. Filatelica da Carris. 
17 - Fed. Internacional de Agencias de 

Viagem. 
18 - Einissao Comem. do Colegio Militar 
19 - IV Cent. da Funda<;ao da Cidade 

S. Paulo. 
20 - Reis de Portugal - 1.- Dinastia. 
21 - IV Exp. Filatelica Portuguesa. 
22 - Centenario do Telegrafo Postal. 
23 - Auto-Ambulancia Porto-V. Real-Bra-

gan!;a. 
24 - Cent. do Prof. Feneira da Silva. 
25 - TIl Feira do Ribatejo. 
26 ...,. Congressos da FIF A e UEF A. 
27 - XII Congo de Bombeiros - po-voa de 

Varzim. 
28 - I Exp. Fil. de Oliveira de Azemeis. 
29 - X Acampamento Nacional do CNE. 
30 - Conferencias Europeia de Horarios. 
31 - Exposi!;ao Agricola. 
32 - Centenario dos Caminhos de Ferro. 
33 - I Exp. Fil. da Tematica dos C. Ferro. 
34 - Dia de Mae. 
35 - I Exp. Fil. da Mocidade Portuguesa. 
36 - Garrett. 
37 - IV Congo Med. de Radio. e Electro

logi:;;tas. 
38 - I Exp. Fil. do Pessoal da A. G. P. L. 
39 - Gongresso Internacional de Hospitais. 

N,O De.orioio 

40 - Viagem Pres. aos A!;ores - Velas. 
S. J orge. 

41 - Viagem Pres. aos A<;ores - A.He
Heroisma. 

42 - Viagem Pres. aos A!;ores - St.- Cruz 
Graciosa. 

43 - Via gem Pres. aos A!;ores - Aeroporto. 
44 - I Exp. Fil. Regional das. C. Rainha. 
45 - 40.0 Aniv. das Apar. N. S. ROS!itio. 
46 - Exp. FHatelica (Dia do Selo 1957). 
47 - Dia aa Mae (1957). 
48 - Cesario Verde. 
49 - Part. Port. na Exp. Univ. e Int. 6ru

xelas. 
50 - Exp. Fil. na Uniao do Gremio LQjis-

tas. 
51- S.- da Concei!;ao do Monte Sameil'o. 
52 - S. Teot6nio. 
53 - Santa Isabel Rainha. 
54 - l.. Salao de Filatelia e Numismatica. 
55 - XIII Congo de Bomb. Viana do Cas-

telo. 
56 - Sextos Congs." Int. de Med. Trap. 

e Paludismo. 
57 - Conf.- da Propriedade Industrial. 
58 - II Cerng. Nacional da Marinha Mer

cante. 
59 - Exp. Filatelica «Dia do Selo» 1958. 
60 - V. Cent.· do Nasc. da Rainha D. Leo

nor. 
61 - Congo Hispano-Luso-Americano-FilJ

pino. 
62 - Reun. Period. da Assoc. Int. Seg. 

Social. 
63 - I Exp. Filatelica. do Clube BP. 
64 - Festas da Cidade - A. do Heroismo. 
65 - VII Congo Se::rct. Int. CatoJico In-

fiincia. 
66 - II Centenario do Concelho de Oeiras. 
67 - I Exp. Filatelica de Aveiro. 
68 - Bilenario e Bi-Centenario de Aveiro. 
69 - Cong. Historico de Portugal Medievo. 
70 - I Exp. Filatelica Tematica. 
71 - I Exp. Filatelica do Correia Aereo. 
72 - Exp. Filatelica do qube Arte e 

Sport. 
73 - Servi!;o Inaug. Londres-Lisboa-Sa·'l-

tiago. 
74 - Emissao Comemorativ.a OTAN. 
75 - AnQ Mundial do Refugiado. 
76 - I Exp. Filatelica do Benfica. 
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1
1

=---------------~:::::~::::::SSi~O:-=I= 
de Portugal 

/1 

Solicite as nassas ofertas, que 

remetemos gratuitamente 

Fi lalelia Eugenio Llach, S. L. 
FUNOAOA EM 1915 

Av. del Generalissimo, 489 

(BSP4NBA) 

Barcelona, 15 

•• -~."."". ... ..........-."."".."."".."."". ...................... -.....1. 

TOAno Filutelico de 1970 I 
I em Angola I 

TODD 0 COLECCIONADOR PORTUGU~S DE 
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

AEREO DEYE FILIAR-SE NO 

I Por Marco AntOnio d, Sousa I 
J.D VOLUME DA COLEq;AO I 

I c NOT AS DE F I LA TEL I A »11 de Po r tug a I 
I .. Um Reposit6rio da vida Filalelica em I 1 Angola no Ano do Centemirio do Selo I I REPRESENTANTE NO NOSSO PAis DA 

Pc~tal. I I 
.. Completa descriljiio de todos os selos, I 

carl nbos e sobrescritos comemorativos I 
de 1970. II I 

.. Reprcduljlio de todos os carimbos. 

.. 80 Pliginas. II I 
P.e~o I 30$00 + Po.te. 

P,didos a: 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aerophilafeliques 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Marco Antonio de Saula 
Caixa Postal 16263 
LUANDA 

I I "TID'" 0"'., .. ,,"'FlLATELIA 

I· I MUNOIAL, DEFE.NSOIIA DOS II 
C INTERE.SSES 

liDOS AEROFILATELISTAS DE TODAS 
I I AS LATITUDES I 

'I ............ I11III - III III! ,. .... ,. 111 ... 1' ... ____ • __ .,..~_-_'tllWWtIIWW .................................... tr 
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Mais uma 
EM 

Exposi9BO Filatelica 
ANGOLA 

Palo 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVAL~O 
(Presldente de Dlrec~iio do Clube Fllatellco do Portugal) 

Pedem-nos algumas palavras para 0 ca
talDgo da I Exposi!;ao Filatelica do Agru
pamento de Sao Paulo, dD Corpo Na
clonal d' e Escutas, em Luanda, de 14 a 
19 de Agosto pr6ximo. 

E n6s, ainda mal refeitos de uma ope
ra!;ao cirurgica muito grave, nao podemos 
escrever nem mais nem menDS palavras 
do que aquelas que, recentemente, escre
vemos para 0 catalogo da nova Exposi!;ao 
Filatelica de Sa da Bandeira. 

Ligam-nos a Angola, e de modo muito 
especial aos seus filatelistas, la!;os muito 
estreitos e muito amigos: jamais esque-

ceremos que famus n6s 0 primeiro diri
gente filatelico do continente a ir a An
gola, mais precisamente a Novo Redondo, 
em 1965, presidir ao jUri de uma Exposi!;ao 
FilatHica. 

Pelo que saudamos, muito carinhosa~ 
mente, Angola e todos os filatelistas an
golanos. E saudamos, de modo especial, 
na pessoa entusiastica de Jose Guerreiro, 
todos os organizadores, patrocinantes e 
expositores desta nova Exposi!;ao. Com 
a certeza de que .n6s e 0 Clube Filatelico 
de Portugal estaremos sempre, incondi
cionalmente, ao seu inteiro dispor. 

1. a Mo.tra de In'eiro. Po.tai. 
Regu/amento 

Arugo I." 0 Clube Filat6lico de Portu
gal realiza, de 11 a 1B de Dezembro de 
1971, na sua sede, Av. Almirante Reis, 
70-5.0-Drt., em Lisboa, a 1.a MOSTRA DE 
INTEiROS POST AIS, com " patrocinio 
da F~dera~ao Portuguesa de Filatelia e 
da Administra~ao-Geral do CTT. 

Art. 2.u A est a MOsU·a, de pura Divulga
<;ao, poderiio concorn r todos os filate
Iistas, s6cio~ Oll nao do Cluhe Filatelico 
de Portugal. 

Art. 3.° 0~ participante~ poderiio expoL": 

lNTEIROS POSTAIS 

a) Portugal 
b) Ultramar 
c) Estrangeiro. 

Art. 4.° Nenhum expositor podeni reti
rar a sua participa~iio antes do encerra
mento da Exposi~ao. 

Art. 5.° A distribui~ao equitativa dos 
quadros pelos expositores sera. feita pela 
Comissao Organizadora, em fun~ao do seu 
numero e da quantidade do material se
leccionadv. 

Art. 6.° A inscri~ao, gratuita, devera ser 
feita at¢ 15 de Novembro de 1971, direc
tamente ou por carta registada, e 0 ma
terial entregue na · sede ate ao dia 5 de 
Dezembro de 1971, e levantado pelos con
correntes ate 7 dias depois do encerra
mento, ou enviado pela Comissao Organ i
'ladora tlo prazo de oito dias apos 0 en
cerramento do certame. 

Art. 7.° Sent oferecida a cada expositor 
uma medalha. 

Art. B.o Embora fa~a quanta em si caiba 
para conserva~iio e guarda, a Comissao 
Organizadora nao se responsabiliza pelo 
material • expos to, que podera ser segura 
pelos seus proprietarios. 
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Se deseja vender ou se den ja (omprar •.• 

Participe nos leiloes regular,s de 

HOBBY, S. A.-FILATELIA NESTOR JACOB 

• Acreditada internacionalmente desde ba. mais 
de 12 anos. 

• Frequencia aproximada, cada 4S dias. 

• Aos vendedores, antecipa~oes importantes por 
conta das vendas, na altura de encarre
garmo-nos das mesmas. 

• Representantes exclusivos em Espanba da 
Robson Lowe, de Londres, para leiloes em 
Londres, Bournemouth, Basi/eia e Mad,.'d. 

Hobby, S. A. - Filafelia Nesfor Jacob 
C/ Rodriguez San Pedro, 12 

Telels.: 222.78.70 a 257.33.95 

Madrid Espanha 
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o tema, no seu ciesenvolvimento, 
i :h m03trar atrave5 dos seculos 0 

exaurimento a que chegaram as cria
c;oes artr~tLa3. 

A c~ i i a nlio a inge nem a hono
rati i ~ad ~ n '~m a honestidade de pro
po_i os d03 pintores cttados mas tao 
somente a sua parte estetico-artistica. 

Se a mensagem nela contida tocar 
a sensibilidade de alguem, e 0 con
verter n:.l:n soldado do NOVO RE
NASCIMENTO DAS ARTES, que fa
talmente vini urn dia, me darei por 
aJtamente compensado pelo esfor!;o 
dispendido na luta em prol de urn 
ideal al'tistico verdadeirolO . 

.Apre8enta~io 

(Sfnte8e da Bvolu~io e Deca-
deneia). 

.PUSflli4~AIl 

CREPOSCULO DAS ARTES 

Em espiral cresceu 0 saber humano 
maravilhando 0 homem pelo ritmo por 
cuja obra ' se tornou ufano quando pade 
s(. mar valor legitim~. 

Nas artes os pintores se elevaram com 
Giotto, Rafael e Caravaggio, nas telas 
portentosas, que legaram mensagens de 
lirismo e de press agio. 

Depois forjou-se a propria involuc;ao, 
numa orgia lie cria!;oes bombasticas ate 
descer-se ao res da aberra!;ao. 

E 0 mundo todo celebrou Picasso, no 
triste anoitecer das A r ;t ·e s Plasticas 
... «genio» que teve as louros do fra
casso! 

CONTINUA NO PR6xIMO NUMERO COli 0 CA

PiTULO II - A Sintese Tematica pela 
Imagem. 

(~:~ tn .. I <II.~D I "u.~h( " 
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Bub-UtuIQS dos capitulDs por si s6 falam 
e esclarecem quem quer que seja. 

Como sintetizar numa nota introdut6ria 
toda uma concepgao ou ideia filos6fica? 
Ai. a sensibilidade dD colecciDnador, .0 

' seu sentioo de sintese e 0 seu grau de 
ccriticismQ, terao influencia decisiva, con
flnandQ numa s6 folha toda urna teoria 
que e, afinal, a resultante de meditacaQ 
pessoal ou do estudo e da a:laIise de 
dezenas de livrDs ou artigos mais ou 
menos dispers~s por mil e '..lma fontes 
de informagao. 

Biaggio Mazzeo, grande artista brasileiro 
oom quem ji! hi! cerca de dois anDS trD
c:amos impressoes e ideias sCtbre cDleccio
namento tematico, fina sensibilidade de 
artista a que se alia urn espirito critico 
apurado, superou as tremendas dificul
dades que a sua cDlecgao tematica apre
Bentava, mediante urna pagina intrDdu
tOria Dnde ressalva todo e qualquer me
lindre que a sua tese possa suscitar. 

TitulQ da colecgao: 
DECADENCIA DAS 
TICAS:t. 

cEVOLU9AO E 
ARTES PLAS-

Como se ve, tal titulo pode representar 
por 51 proprio muita cDisa: acusagaD,-

"!-------------....-.-~ 

A filatelica 
Se/os para co/ecr;oes 

Aportodo 13 - Telefone 81>6 - ELVAS 
I! 

COMPRA E VENDE 

'e---------- " a:------ ' _____ w _____ :. 

i Selos de Portugal, Ultramar e Es· 
trangeiro. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de .. 0 dia. Tlldn n 

material fllatelico 

c 
I 

I 
I 

BASTOS .. CAMPOS. L.Da I 
R. MARIA ANDRADE, 55-Te/ef. 834108 

LlSBOA -1 (PORTUGAL) I 
v ............. --------,--·------.. 

ataque, melindre . . . . .. aUtentiCD titulo 
de caixa alta, que Biaggio tern necessidade 
de explicar previamente, nurna pagina in
trodut6ria que reza assL-n: 

«AD trilhar a maravilhosa estrada 
da Arte, g16rias eu ia colhendo pe
IDS exitos alcangadDs .,. e amar
guras pelDs insucessos, muitos deles 
motivados pelas minhas pr6prias li
mitacoes ... 

TDdavia, persistia aprisionado den
trD do meu peitD 0 brado de re
vDlta contra a inversaD de valores 
que campeava pelo mundo aVDlu
mando-se cada dia mais, sDb .0 pom
poso titulo de cevDlucaOl" 

Na palavra e nD pincel nao con
seguia traduzir a minha tristeza pe
IQS descaminhos das tendencias ar
tisticas mDdernas, 0 que s6 me fDi 
pDssivel gracas a esta outra nobre 
e encantadora Arte que e 0 colec
ciDnismD de selDs. 

EncDntrei na Filatelia, quando en
tendi a prDfundidade e 0 alcance 
de uma colecgao tematica, a arma 
que desejava para 0 meu desabafo. 

.:------_.-...---------................ I A. GAMA REIS I 
, (MR. CORK) I 

WELCO\iIB you a 

CASA DASI 
CORTIC;AS I 

M ~~O~k;~~~ I S I' 
(Mrs. Cork's suuvenir 

shop) I 

I EXPORTERS II 

I 
Member of Po, tUQue.. A ETA I LEAS I 
Chemhr of Commerol 

4 - 8 - RUiI ' I Elcoll PoltticnlCI - 8 -10 I 
hletonl 32 68 58 

" 

L I TlIIII'lml.: ISOLAN rES I 
seON - PORTUGAL I 

I WONDERFUL COLLEcnON II 
Uf CORK P tt,;l L TI E 

I AMERICAN EXPRESS CREDIT CUDS HONOURED HERE I .----------------. 
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I 
Por 

UNS & OUTROS 

Jose Roberto Mortin 
Prieto 

Jose Roberto Martin Prieto deve ser dos 
mais jovens dlrigentes filatelicos espanh6is. 
Mas e, simultineamente, um dos mais activos, 
dinAmicos e prestigiosos dirlgentes. Com 
amigos em tados quantos 0 conhecem. Com 
grandes admiradores das suas magnlficas qua
lidades, as quais junta, ainda, as de simpatla 
e gentileza. Pelo que sao Axito certo e com
pleto todas as organizac;oes filateli!:ds que 
dirige ou em que cola bora. Como as edic;oes 
anuais do notavel .. Certamen Filatelico de la 
Hispanidad .. , 0 ano passado em BilbilU, e 
este ano em Pamplona. Na verdade, exitos 
enormes, e nao apenas no aspeeto filatelico, 
mas, tambem, nos de organlzac;ao e de aetol 
soclais, com a consequente grande amizade 
entre todos os participantes e seus fami
liares. 

Cook Islands 
Do governD das CD ok Islands, em Raro

tonga, acabamos de receber, como sempre, 
dois exemplares do sDbrescrito de 1.0 dia 
de circulagao com as suas duas iiltimas 
series, tambem como sempre muitD beIas, 
sen,do urn a sem, outra com pequenas 
sobretaxas de 1 e de 3 c. E ate nos 
apetece repetir: Efectivamente, muitD be-

las. Motivos, flores e rainha da Ingla
terra. Data, 8 de SetembrD de 1971. 

Eng. Paulo Seabra 
Ferr:eira 

Do Eng.o Paulo Sea bra Ferreira, com quem. 
recentemente, tivemol 0 prazer de contactar 
em Lisboa, recebemos agora notlclas da 
praia, portanto fresqulssimas. Mas, no mo
mento em que escrevemos estas linhas, esta
mos a espera da sua resposta - e dos homenl 
de Aveiro - a quanto escrevemos no ultimo 
numero desta revista. 

Godofredo Ferreiro 
Ainda num dos tlLtimos ntlmzros escrz

vemos aqui sobre um trabalho de mestre 
Godojr,:!do Ferreira, e jli hojz temos dz 
nos r f! j(.ril· a outro, o:Raj-a!?L Bordalo Pi
nheiro e' 0 correio», separata do o:BoLe--
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Recreio dos C. T T ..... Abril de 1971. 

Pequeno mas bem interessante voLume. 
naquela prosa escorreita a que Godojredo 
Ferreira sempre nos acostumvu. e que 
n6s jazemos sinceros votos por. durante 
muitos anos. aqui registarmos e agrade
cermOB. 

Exposi~aes filatelicos de 
Argon;1 e de Oliveira do 
Hospital 

Durante 0 mes de Setembro, estivemos 
em duas grandes exposic;oes filatelicas, 
em ArganU e em Oliveira do Hospital, 
das quais, no pr6ximo mimero, aqui publi
caremos as aberturas dos catalogos, da 
autoria do nosso director, e as actas 
respectivas. Duas exposic;oes grandes, 
mas que nao tern progredido anualmente, 
principalmente a primeira, ja na oitava 
edic;aol 

Dr. Romano Caldeira Cd
mara e Fernando Gomes 
Corrao 

Dois colaboradores que hoje nonram as 
paginas da nossa revista. 0 primeiro, antigo 
director deste Clube, retoma a sua colabora
~ao, passando a dirigir, permanentemente, a 
nossa sec'iao tematica, com os seus profun
dos conhecimentos e os seus muitos e pro
veltosos contactos internacionais. 0 segundo, 
colaborador que agora se estreia Cluspiciosa
mente, com esplrito desassombrado mas sen
sato, dele ficamos esperando colaboraliao assl
dua e util. 

A revisto «Correios e 
T elecomunica~aes» 

Recebemos 0 ultimo numero, 0 17, de 
Marfio de 1971, da bela e excelente revista 
Correios e Telecomunicac;oes, da qual sao 
director 0 Dr. Francisco do Vale Guimariies, 
subdirector Manuel Machado, chefe de re-

dac'iao 0 Dr. Joao Alfaia, e assistente artls
tico 0 pintor Manos e Silva. 

6rgao dos Servifios Culturais dos C. T. T., 
e revista magnificamente colaborada e pro
fun~amente ilustrada, reproduzindo, como 
sempre, uma pagela dos nossos se105, neste 
numero os da emissao «Moinhos Portugue
ses». 

Da sua colaborafiao, destacamos os artigos 
de Joao Alfaia, Vltor Coelho, Henriqlle San
tos, Jose Ferreira Pinto Bastos, Helder Neves 
Seabra, Armando Couto, Frederico de Almeida 
e Silva, Joao Pimentel Freixo, Jose Machado, 
Jaime Furtado Fernandes, Aida Faria e Jose 
Estorninho. 

r-Ex;li;-~~f:Cl 
lobre AVES I 

II De 4 a 5 de Dezembro do I 
ano cnrrente, levar-se-a. a efeito I 
uma ExposiC;~o Filatelica tern a.-

I tica, abrangendo somente I I AVES I 
C Todos os interessados deve- I I rllo escrever a: I, 
c Monll,ur Hendrlk Rlbb'ul 

I 
I 

o - 4158 - W IIIch - 1 

WEBERSTRASS, 71 

-t:..."",.-...-------.---------:r 
=f-;;;~AN --;EO-;DIN =i 
1,,000 - ::;:'~"~·'J~GOSLAVIA I 
I Off'" ,xchnng' of mint comp/,t, fh,- ! 
II matics to all wo,./d count,.iu. P"'I,,. tl 

quantity Ixchonc. J'Jo ol,ach, sp.cial 

I Off',. of East countries I 
I t :: ............... .."".,."".. ................................................................ ....--:: 
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TEMATICA 
I 

~~ 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA J 

o problema da sintese 
nas colecc;6es tematicas 

I - A SfNTESE DO TEMA QUANDO 
ESTE E ESCALDANTE 

o problema da apresentac;ao de uma co
l-ecc;ao tematica ao grande publico, ou 
aos elementos que compoem urn juri 
numa exposic;ao fUatelica, assume, por 
vezes, dificuldades de torno, mormente 

. quando se tratam temas que pela sua 
originalidade ou pelo seu assunto se 
pre siam a desencadear controversia au 
pc.l~mica aguda. 

Temas focando certos aspectos artisticos, 
religiosos, hist6ricos, politicos ou fUos6-
ficos, podem desencadear tempestades que 
nada tern a ver com a essencia tema-

tico-filatelica da colecc;ao em s1, e, POl'
tanto, s6 em tamas deste tipo escaldante 
se pod era advogar ou achar desejavel 
que 0 autOr da colecc;ao fac;a a sua apre
sentac;ao ao grande publico, utilizaodo 
uma folha extra colecc;ao, alem das que 
sao permitidas pelos regulamentos dill 
F. I. P., e na qual exponha as liohas 
mestras do seu pensamento, ressalvando 
aspectos pessoais que poderiam acarretar 
melindres. 

Colecc;oes cuja objectividade tematiCil 
seja evidente. nao necessitarao de quais
quer notas explanat6rias previas, urna vez 
que nao se prestam a divagac;oes ou -

Selos postais para macau 

Para circulare!Il na Provincia de Marau, 
a MinisteriCJ do Ultramar mandou emitir 
dez milhoes de selos pustai.; distribuidos 
em partes iguais pelas taxas de 5 'e 
10 a\'os, reproduzindo 0 cDragao... e 0 

«LeliCJ~, nas dimensoes de 34,5 X 31,5 mi
Umetros. 

Os ,aludldos selos, desenhados por Jos~ 
de Moura e impressos a 11 cores na Masa 
da Moeda, serlio postos a venda ne 
dia 30 de Sete:nbro, data em que 'serA 
utilizado na Estac;ao Central dos Correios 
de Macau urn carimbo de 1.0 dia de cir
cula!,:lio . • 
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comercio filatelico. 

Ternos entao que 0 carimbo de grande 
oval simples e legendado «MACAO/COR.o 
MARlT.'"O,. passa a segundo lugar, na 
ordem cronol6gica. 

Bern dizemos 0 grande cuidado tide 
par Ant6nio Esteves Costa em organizar 
cuidadosamente 0 arquivo da sua corres
pondencia, 0 que permitiu que ele per
manecesse intacto ate que os filatelistas 
da nossa gera!;ao dele tomassem conta 
e que, evidentemente, continuarao e evi
tar que tlio preciosos documentos levem 
o destino que muitos outros tern levado: 
- venda a peso e subsequente transfor
ma!;ao em papel pardo. 

E, para terminar, achamos interessante 
transcrever da «Grande Enciclopedia Por-

tuguesa e Brasileirall> os dados biograficos 
de Ant6nio Esteves Costa. 

Foi 1.0 visconde e 1.0 barl'lo das Plcoas. 
do Conselho de S. M. F. (dec. de 15 Out 27), 
comendador da Ordem de Cristo, director 
do Banco de Lisboa [predecessor do 
Banco de Portugal] e opulentissimo capi
talista e propriet8.rio em Lisboa, n. na 
freg. de Santiago da Faia a 22 Fev 764 
e m. em Lisboa, solteiro e sem gera!;l'lo, a 
1 Mar 37. Era filho de Vicente da Silva 
Bastos, natural de Arco de Baulhe (Ca
beceiras de Basto), e de sua mulher. 
D. Maria Joana da Costa, proprietliria da 
Casa das Ter!;as, sita na freg. de Santiago 
da Faia. 0 t\nulo de barao foi criado 
par D. Miguel, por dec. de 7 Dez 31, e a 
eleva!;ao a visconde por dec. de 19 Out 35 
(D. Mada 11). 

Emissao conlemorativa do I Congresso Hispano
-Luso-Americano de Geologia Econ6mica 

(Reprodu\;lio autorizada pelos c. T. T.) 

Os selos foram desenhados pelos Ser
vif;OS Artfsticos dos CTT. Tem as dim en
sOes de 23,7 X 40,5 mm, comprze;}dendo a 
sertlha, com 0 denteado 12. Os traba
lhos de impressao foram executados em 
quadricromia off-set, pela Casa da Moeda. 

o plano de emisslio e 0 seguinte: 

1$00 tiro de 9 000 000 em folhas de 50 selos 
2$50 tiro de 2 000 000 em folhas da 50 selos 
3$50 tiro de 3000000 em folhas de 50 selos 
6$50 tiro de 1 000 000 em folhas da 50 selos 

Foi rnarcada a data de 24 de Setembro 
de 1971 para 0 1.0 dia de circula!;ao da 
nova emissao. 

r 

BOLETlM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 9 

A Dire[~ao da Federa~io Portuguesa de Filatelia 
3 

As 'porcarias (s6 porcarias ?!) do sr. Silva Gama 
«VIII ExposiQ30 Filatelica Nacional- Luanda 70~ 

Onde esta a verdade? 

Tencionavamos cvntinuar, neste numero, 
a& revelar;oes do nosso distinto cola bora
dor M. C. Mas surgiu-nos um novo cola
borador sobre 0 mesmo ass unto, embora 
e8crevendo apenas a dl!cima parte do 
que ele 'nos contou... PubLicando e agra
decendo () artigo de Fernando Gomes Car
r40, jicamos d espera de que ele, ~m 
artigo seguinte, nos diga tudo sabre 0 

sr. Silva Gama, medalhas, dinheiro, etc., 
que ele bem sabe, e n6s tambem sabemos, 
com detalhes, testemunhas e tudo ... 

Por indole, sou adverso da publicidade, 
e, assim sen do, bern desejaria manter-me 
no anonimato. Dado, po rem, que algo 
tenho leito para saber 0 que se passa 
accrca da Exposi!;ao epigrafada, :laO posso 
nem devo calar por mais tempo aquilo 
que e do fneu conhecimento, e vejo-me 
na necessidade, para bam da Filatelia 
nacional, de vir a terreno, divulgando 
o que sei, e julgando contribuir, deste 
modo, para expurgar do nosso maio 0 
que estiver errado. 

Reconhe!;o que nao possuo conhecimen
tos filatelicos para antrar em compita 
com os experirnentados, tanto mais que 
sou ne6filo em Filatelia, e, talvez por 
isso mesmo, pretendo saber oade estA 
a verc ade concernente a distribuigao dos 
premios da «Luanda 70,., por dcrnais fa
lada, e nem scm pre em tons agradliveis. 

Ap6s 0 palma res conhecido, foi asscgu
rado pelo Sr. Cornissario para 0 Conti
nente que os premios seriam distribuldos 

Por 

~~_A_N_D_O_G_O_M_~_S_C_A_R_R_A_O~ 
aquando da raaliza!;l'lo de uma mostra 
filatelica que teve lugar no Palacio Foz; 
organizada pela F. P. F. Segundo me 6 
dado saber, esta inforrna!;ao serviu de 
base para as respostas neste seatido for
muladas pelos comparticipantes continen
tais. 

Rodou 0 tempo, decorreu 0 mils de 
Janeiro, e continuamos todos sem mais 
noticias. It para mim incCimpreenslvel 
que se nao tivesse aproveitado a Irnprensa 
da espedalidade para uma satisfa!;ao geraI, 
quando essa mesrna Imprensa, quando se 
trata de homenagear ou elogiar alguem, 
da sernpre guarida aos pretendentes. Aqui 
reside urn dos rneus pontes fracos em 
Filatelia, porque, posslvelrnente, se eu ti
vesse experiencia, saberia que e pro
cedirnento correcto, e nao teria de estra
nhar. Existern indivlduos que se servem 
da Filatelia, mas nao servem a Filatelia ... 

Voltemos ao assunto. 
Em oito de Fevereiro de mil novecentos 

e setenta e urn, resolvi escrever a Direc
!;ao da F. P. F., carta essa endere!;acta 
para a residencia do Sr. A. Silva Gama, 
dandc. conta de que ness a mesma data 
iria entrar em contacto com a Direc!;ao 
dos Servi!;os Florestais de Angola, por
quanto esta entidade tinha feito a oferta 
de premios particulares, bern como com 
o Clube Filatetico de Angola. 

Da Federa!;ao, ainda hoje estou sem 
obter resposta, 0 que nao admira, porque, 
como a carta nao foi sob registo. ate 6 
pG!>sivel Aue se tivesse extraviado... Da -
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fot-me respondido, em cinco de Mar!;o 
do corrente ano, que a sua ac!;ao se 
tinha limitado a colocar Ii disposi!;ao da 
Ccmissao Organizadora da vm Exposi!;ao 
Filatelica Nacional os fundos necessarios 
para a atribui!;ao de deterrninados pre
mios. Acrescentavam que tinham con
tactado com 0 Clube Filatelico de An
gola, pelo qual haviam sido informados de 
que ciescanheciam as razoes porque 05 
premios nao tinham sido entregues, mas 
que supunham que a demora estava rela
cionada com a confec!;ao das medalhas, 
embora crentes que as diligencias junto 
do Sr. Comissaria no continente dariam 
frutuosos resultados, e que em brev·e 

seriam reitas as distribui!;oes dos pre
mios. 

Com data de dez de Mar!;o, recebi 
uma resposta do Clube Filatelico de An
gola, td ando-me conta . . . bem, melhor sera 
transcrever parte da carta: 

~temos 0 desgosto de informar V. EX.8 

que na() obstante todos os nossos 
esfor!;os junto do nosso Ex."o Sr. Co
missario em Lisboa, Sr. Dr. A. Silva 
Gama, estao sem resposta as nossas 
cartas enviadas ap6s 0 regresso do 
Juri a Lisboa, nada sabemos sobre a 
c()nfec!;ao das medalhas que ficau a 
seu cargo, para serem executadas em 
Lisboa e ate ja lhe haviamos enviado 
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A mals antiga marca postal de Macau 
Palo I CORONR ALEXANDRE GUEDES DE MAGALHAES I 

Na ocasiao em que come!;avamos a dis
tribui!;Ao da monografia "Marcas Postais 
de Macau», 0 prezado amigo Santos Vie
gas remetia-nos uma carta, da sua colec
!;ao, que ostentava uma '/lova (sendo a 
mais velha) marca de Macau, desconhecida 
ate ao presente. 

Se lamentamos 0 seu aparecimento tar
dio, que nao permitiu a sua inclusao na 
monografia e no lugar cimairo que lhe 

competia, multo nos apraz que ela nos 
traga urn pouco mais de luz spbre 0 
Correio Maritimo de Macau. 1: com 0 

maior prazer que apresentamos a gra
vura da carta em apre!;o. 

Esta carta, transportada pelo hrigue Te
marmo, esta datada de 30 de Junho. 
de 1822, e e endere!;ada a Ant6nio Esteves 

Costa, que, contra 0 seu costu.'Ile, nao re
gistou _a data em que fol recebida. 

A marca postal do Correio Maritimo de 
Macau apresenta-se em duas linhas, e 
foi .impressa a vermelho, e igualme:J.te 
a vermelho foi impresso 0 selo fixo 80. 
Este selo fixo e 0 mesmo que nos ap:J
rece nas cartas dos an os 1826 a 1842. 

Com a prese:lte carta, recuamos quatro 
anos no conhecimento das marcas pre-

-adesivas de Macau, 0 que naa nos sur
preende, e ate esperamos que urn dia 
vinhamos a ter conhecimento de cartas 
algo mais antigas. 

Mas nao pode:nos deixar de manifestar 
a nossa surpresa por a carta ter apare
cido tao tal'diamente, nao obstante per
tencer aQ conhecido arquivo de Estf:ves --
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concorrentes, os nu:neros qUi! a seguir 
registamos dao uma ideia da extensao 
e valia das participa!;o<!s, todas, dum 
modo geral, bem estruturadas e bern apre
sentadas, com excep!;ao de uma, de Al
mada, que, por too excessivamenti! fraca, 
destoava no conjunto (referimos este 
facto, nao com 0 sentido de desmoralizar, 
mas com 0 sincero desejo de que 0 seu 
proprietoflrio, que, decerto, passou pelo cer
tame, tenha aprendido algo, e melhore 
substancialmente no futuro). 

Assim, quadros expostos (competi!;ao): 
511, sendo 469 da juventude, e 42 ode 
adultos. 

No Salao de Filatelia (Classe de Honra) 
figurava, como unico convidado, 0 Sr. Ma
nuel Marques Sena, de Alcochete, com 
tres magnificos quadros con tendo Portu
gal- 1.8 emissdo. 

No total, considerando cada quadro com 
15 folhas e cada folha com urna media 
de 6 selos, temos cerca de 46260 selos 
expostos, convindo referir qUi! os jovens 
do Barreiro, com excep!;ao de urn, que 
incluia alguns selos usados do Brasil clas
sico, todos se apresentavam com selos 
novos. 

o respectivo Juri, constituido pelos 
Srs. Coronel Francisco Roma Machado 
Cardoso Salgado, Capitao Francisco Le
mos da Silveira, Dr. Arubal Alcada de 
Paiva, Florentino A1v~s Rodrigues e Jose 
Manuel Castanheira da Silveira, atribuiu 
os seguintes premios : 3 medalhas de ver
meil, 19 de prata, 57 de bronze prate ado 
e 34 de bronze, - e desclasslficGu urn con
corrente (Almada) da Classe Juvenil. 

FunC'ionou, no local do certame fila
telico, urn Posto Oficial do C. T .T., tendo 
side confeccionados do is carimbos come
morativos, urn referente ao dia da inau
gura!;ao, e outro ao do encerramento, 
os quais, nas respectivas d3tas, eram 
apostos em toda a correspondencia ali 
apresentada. 

Pelo Clube FilateIico do Barreiro foram 
editados .sobrescritos comemorativos, pos
tos a venda no atrio da exposi!;ao, onde 
tambem eram distribufdos, aos visit antes, 
catillogos de excelente apresenta!;ao, que 
serviam tam b em, simultaneamente, a 
cI Exposi!;ao Medalhistica S<!tubal-7b, 
patente, durante 0 mesmo periodo, noutra 
sala do mesmo edificio, mas com orga
niza!;ao independente. 

Da «m Exposi!;ao Filatelica do Distrito 

de Setubal», podemos e justamente de
vemos, pois, afirmar ter constituido um 
exito extraordinario, com nota saliente 
para a participa!;ao do Barreiro. 

Felicitamos, pois, vivamente, na pessoa 
do Sr. Governador Civil de Setubal, todos 
os que contribuiram para 0 exito da 
iniciativa, mas muito especialmente OS 
briosos responsaveis pela organiza!;Ao de 
tao magnifico certame filatelico, e, dum 
modo especialissimo, os dirigentes, dignos 
e dina:nicoll', do Clube Filatelico do Bar
reiro, co:n merecido e JUSta rea Ice para 
os Srs. Florentino Alves Rodrigues, Abi
lio Joaquim Silva e Sousa e Vitor Hugo 
Oliveira Gaiteiro, a quem, pelo que nos 
foi dado observar, se deve grande parte 
daquele exito, nao s6 relativamente ao 
acto exposicional em causa, mas tambem, 
indo mais profundamente, a extraordi
nari!l dinamiza!;ao que vern imprimindo 
a Filatelia barreirense, on de, junto da 
juventude, tern desenvolvido uma ac!;Ao 
notabllissima, credora dos maiores lou
vores, e que por isso mesmo nao pode 
ficar ignorada. 

Desta trincheira lhes of ere cern os, como 
a todos os obreiros duma Filatelia cons ... 
trutiV!l e dtgna, a nossa pronta e leal 
colabora!;ao, e lhes agradece:nos as aten
!;oe .. ' com que, generosame~te, nos cumu
laram. 

·-Cas:-~a~li(a -lful _._ ................. _ ..... __ .............. _ .. -.... _ ........... _ .. -....... _- I 
FUNDAD. EM I 940 

Novldlde •• ,mp'e 10. melharel prevo. I' 
Material 'ilatelleo HAWID, 

LEUOHTTURM e SAFE 

Em stock mats de 7.000 series 
diferentes de tndo (I Mundo 

Series completas novas 
de Portugal e Ultramar 
Ruo do Prato, 184-2. II-Esq. 

T elefone 32 35 08 
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os nossol> recibos para levan tar os 
s ubsidios que nos fO'ram concedidos 
pel a Agencia Geral do Ultramar, im
portancias que se destinavam ao paga
menta daquela despesa» . 

Sempre que algum expositor se dirigia 
ao referido Comissario, a resposta era 
invariavelmente a mesma ... cunho par
tido . .. de:nc,ra na confec!;ao... mas d>!n
tro em breve sera feita a dis tribui!;ao ... 

Em dezanove de Abril, lancet {J m·~u 

grito de alarme, e dirigi-me a Sua Exce
lencia 0 Governador Geral de An gola, 
narrando em todos os pormenores aquilo 
que era do meu conhC!cim anto, e enviando 
fotoc6pias da correspondencia trocada com 
as varias entidades. Nao obtive resposta 
ao meu apelo, e, em Junho, tive a grata 
surpresa da visita do Ex.mo Sr. Engenheiro 
Amaral Fernandes, Dignissimo Presidente 
da Direc!;ao do Clube Filatelico de An
gola. Dessa conversa!;ao resultou que fut 

pusto ao corrente, segundo a sua versao, 
de tudo quanlo dizia respeito a distribui
Gao dos premios da «Luanda 70,., apE'rce
bendo-me entiio quz aLgo estava errudo, 
mas que . 'numa ultima tentativu, elz de
sejava, a todo 0 transz, saLva1' aquel.a 
que e, quanto a mim, e saLvo melhor 
opiniiio, 0 unico culpado do sucedido, 0 

S1·. A . Silva Gama, que j.Ji. injeLizmente 
para 116s, expositor2s continzntais, 0 Co
rnissario da expvsi~iio a que m.e v enno 
l'eportando. 

Devo confessar, em abuno da verdade, 
que nao me move qualquer animosidade 
contra a pessoa indicada, tanto mais que 
nao tome nem fa!;o parte de qualquer 
tertulia. interessando-me somente a Fi
latelia . e tudo quanto Ihe diz respeito. 
Dado, porem, que e apanagio da minha 
pessoa, e disso me orgWho, expressar 0 
meu pensamento, nao me e possivel con
ter por mais tempo a minha opiniao 
pessoa!. __ 

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

.............. ----------------------------------""",.", 
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com .0 Ex."'o Senhor Presidente da Di
rec!;Ao dQ Clube Filatelico de Angola, me 
foi dada a garantia de que dentro em 
breve, fim do mes de Junho, seriam 
confeccionadas e distrlbuidas as mcda
lhas de ourQ, vermeil e prata ainda por 
entregar. SAo decorridos os meses de 
Julho e Agosto, e 0 assunto continua 
em .ponto morto, embora 0 fabricante 
por mim contactado, me tivess2 g!lrantido 
que procedera Ii confec~do rlas medalhas, 
desde que lhe seja assegurada a verba 
nec:!ssaria. 

N1Io pretendo nem desejo alongar-me 
em mais considera!;oes, e born sera que 
este ass unto :;eja resolvido com a brevi
dade que todos desejamos. TfJd3via, po
dem 0 responsdvel ou responsdveis pOl· 

este caso estar certos de que eu possuo 
mais materia para voLtar ao ass unto, e 
estou na disposi~do de divulgar, se ..:lcaso 
for -necessario, todos os elementos que 
possuo. 

Mantem-se a minha interroga!;Ao initial: 
Onde esta a verdade? 

PORTUGAL - UL TRAMAA 

REMESSAS A ESCOLHA 

com selos novos e usados 
Em pagamento, ace ito 8el08 em 

quanUd8de 

Pedlr tabela de valorlzaoao e oondl
g088 de troca 

Sancho Oubio 
Apartado 1312 LlSBOA-1 

TUDO PARA FILA TELIA 

COMPRA-YENDE 
Rna 1.° de Dezembro, 101-3.0 

Telef. 331514 LISBO A - 2 

1.° SalaD de 
r7lerofilatelia 

RBGULAMBNTO 
Artigo 1.° 0 Clube Pilatelico de Portu

gal, com 0 patrocinio dos Correios e 
Telecomunica~oes de Portugal e da Pede
ra~ao Portuguesa de Pilatelia, realiza na 
sua Sede, de 13 a 20 de Novembro de 1971, 
um .Salao de Aerofilatelia •. 

Art. 2.° Nesta manifesta~ao, de pura di
vulga~ao da genese da Aerofilatelia, so
mente se aceitar.i material Aerofilatelico, 
de qualquer pais. 

Art. 3.° A participa'rao no .Salao» e re
servada a coleccionadores portugueses ou 
residentes em Portugal, assim como a s6-
cios do Clube Pilatelico de Portugal do
miciliados no estrangeiro, especialistas neste 
dominio filatelico, e expressamente convi
dados para a efeito. 

Art. 4.° Os quadros federais, cuja ceden
cia sed. gratuita, tem as dimensoes de 
1 X 1 m. 

Art. 5." A Comissao Executiva podera 
vir a ratear 0 numero de quadros preten
didos, que nao podera exceder a maximo 
de 10 (dez) por participac;:ao, em face do 
espa~o disponivel. 

Art. 6." 0 material a expor, que devera 
~er propriedade exclusiva do participante, 
deve ser entregue 11 Comissao Executiva, 
pessoalmente au por correia registado, ate 
ao dia 5 de Novembro, remessa e de
voluc;:ao par conta dos participantes. 

Art. 7.° Os participantes poderao montar 
pessoalmente 0 seu material, no periodo 
de 11 e 12 de Novembro, des de que, 
com a devida antecedencia, comuniquem 
esse seu desejo 11 Comissao Executiva. 

Art. 8.° Nenhuma participa~ao podera 
ser l'etirada antes do encerramento do 
• Salao •. 

Art. 9." Embora fac;:a quanto em si caiba 
pela sua conserva~ao c guard a, a Co
missao Executiva nao se responsabiliza 
pelo material exposto, que podera ~er 
seguro pelos seus proprietarios contra as 
riscos que entenderem. 

Art." 10.0 Sera oferecida a cada partici
pante uma medalha comemorativa do 
.Salao •. 
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nAo fosse autorizada a colocac;Ao, reco
mendada e apGiada pelos responsaveis do 
certame filateIico, durn!l simples secre
tarta para a venda, por urn ou mais co
merciantes da especialidade, de material 
exclusivamente filatelico, de enorme in
teresse nao s6 para os filatelistas ja ini
ciados ou evoluldos, que, ali, comoda
mente, poderiam adquirir algumas pec;as 
para as suas colec!;oes, como para os 
nao filatelistas, que, contagiados e entu
siasmados pelo que de belo os seus olhos 

noventa e tres por cento do total dos 
participantes. Nota esta, convenhamos, al
tamente elucidativa do movimento juve
nil filatelico que se esta processando no 
distrito de Setubal, mas com excepcional 
relevo para a vila do:> Barreiro, 0 que 
nos apraz aflrmar sem qualquer especie 
de favor, porquanto do total de 106 jovens 
concorrentes, 96 eram e s1l0 barreirenses, 
e apenas 10 de outras localidades do dis
trito, e mesmo estes assoclados e inicia
dos no Clube Filatelico do Barreiro. Alem 

Um aBpecto da expoBi910 

viam, nesse preciso momento poderiam 
wciar-se no interessante, valicso e educa
tivo «hobby» . 

NAo obstante, foi, repeti:nos, grandiosa, 
-grandtosissima, esta em Exposi!;ao Flla
telica do Distrlto de Setubah>, quer vista 
.quanta ao conteudo des colecgoes expos
tas e sua apresentagAo, quer quanto ao 
niunero de expositores, entre os quais 
importa salientar a classe juvenll- G fu
turo da Filatelia - que ali representava 

da Classe Juvenil, concorreram tamt>em 
8 adultas. 

Donde, portanto, 114 concorrentes, sendo 
106 jovens e 8 adultos, cujos nomes, dado 
° seu elevado nu.'nero, 0 espac;o nAo nos 
permite citar urn a urn. 

Grandiosa, grandiosissima, ainda, quanto 
ao numero de vi~itantes, que Sl! calcularam 
em cerca de 50 000, durante os quinze dias 
em que ° certam~ esteve patente ao 
publico.' 

Apreciando, agora, a exposi!;ao quanto -



16 BOLETIM DO CLUBE FlLA'mLICO DE PORTUGAL --as 'convites, designadamante para a inau
gura!;ao, aos organisroos, imprensa e 
nlicleos filatelicos, pelo menos da ca
pital e arredores, e a individualidades 
de prestigio filatelico. 

Muito mais inconcebivel 0 facto de te
rem, posteriormente a inaugura!;ao, sido 
oonvidados os jornalistas da Imprensa diii
da para urna visita a Feira de Sant'Iago, 
em cujo seio, e nela integrada, estava a 
exposi!;ao filatelica, e que tenham passado 
defronte do pavilhao reservado a Fila
telia, onde propositadamente os estavam 
aguardando os responsiiveis pelo certame 
matelico, entre eles os Srs. Florentino 
Alves Rodrigues e Abilio Joaquim Silva 
e Sousa, sem que 0 orientador dessa vi
sita encaminhasse a Imprensa a esse pa
vilhao, a esse import ante pavilhao, re-
6E!rvat6rio, no momento, de cultura e 
de muito trabalho, de muitos esfor!;os 
e de rouitas canseiras. Como foi possivel 
tamanha falha, ou descortesia?! ... 

Desconhecendo quem possa ter sido a 
pessoa ou pessoas a quem foi confiada 

a propaganda, convites e orienta!;ao da 
visita dos jornalistas, nao podemos, to
davia, deixar de assinalar como muito 
lasiimavel 0 acontecicto, que revela uu 
incompetencia (e neste caso nao deveria 
ter aceite 0 encargo) o~ espirito dema
siado tacanho para, de tao afrontoso 
mcdo, menosprezar a Filatelia, e a nao a 
entender como veiculo altamente educa
tivo, cultural e de aproxima!;ao entre 
os homens e entre os povos - alem, e 
para alem, da falta de considera!;ao para 
com aqueles que, incansavel e graciosa
mente, sacrificando urn merecido repouso, 
a familia e talvez mesmo as suas ocupa
!;oes profissionais, nao se pouparam para 
apresentar, e com brilho apresentaram, 
a honrar a cidade de Setlibal e 0 seu 
distrito e a valorizar extraordinariamente 
a sua Feira de Sant'Iago, urn certame fila
telico de alto nivel distrital, que sabe
mas tao acarinhado foi, designadameote 
pelo Sr. Governador Civil de Setlibal. 

De estranhar, ainda, - e no atrio, junto 
ao Posta de Correia, bern cabia, - que 
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BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 18 ------
A demissBo do presidente e dos outros 
membros (menos urn) da Direc(:,Bo da 
Federa(:,Bo Portuguesa de Filatelia 

Pelo I I DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Publicamos aqui, no ultimo numero, em 
primeira mao, a notlcia da demissao do pre
sldente da Direc!;ao da Federa!;ao Portuguesa 
de Filatelia, e de seu representante junto da 
Federa!;ao Internacional. 

Como entao acrescentamos, logo aceitamos, 
na nossa qualidade de vice-presidente em 
exercfcio da Mesa do Congresso da mesma 
Federa!;ao, tal pedido de demissao, do mesmo 
modo que imediatamente ofici<lmos ao ilustre 
vlce-presidente da Direc~ao, Sr. Dr. Ant6nlo 
Fragoso, solicitando-Ihe para assumir a pre
sidencia da Direc~ao. 

Como tambem entao previmos, por virtude 
de um primeiro contacto telef6nico, aquele 
eminente filatelista nao s6 nao aceitou a in
cumbencia, como, sabendo, entretanfo, que 
os outros directores iam pedir a demisslio, 
pediu igualmente a sua, por carta. 

SimultAneamente, recebemos cartas de to
dos os outros directores, Srs. Coronal Fran
cisco Cardoso Salgado, Abllio Joaquim Silva 
e Sousa, e Artur Carvalho (manos um, 
sr. Silva Gama), pedlndo a sua demissao, 
com motiva~oes, mais ou menos, que trans
crevemos da carta do prlmeiro: "Tondo em 
consldera~ao a maneira menos curial como 
fol pedida a demissao do presldente da Fe
dera~ao Portuguesa de Filatelia, e as afirma
~oes veladas que fez no seu pedido, tanto 
mais tendo em aten~ao os boatos postos a 
circular sobre a actua~ao de um membro da 
Direc~ao em assunto a ela estranha, alem 
da maneira pouco academica em rela~ao a 
pragmatica do funcionamento interno da Fe
dera~ao, acre sci do agora da atltude assumlda 
pel os restantes membros da Direc~ao ... ». 

Em resumo: Encontram-se demitidos todos 
os membros da Direc~ao, menos um, sr. Silva 
Gama, ausente de Lisboa, em parte incerta. 
Mas como a Direc~ao nao pode funcionar ape
nas com um vogal, e este e, precisamente, 
o alvo das acusa~oes acima referidas, e claro 

que este ultimo se encontra automaticamenta 
demitido, sem prejufzo dos Iivros, documentos 
e toda a correspond en cia abusivamente na 
sua residencia ("maneira pouco academlca 
em rela~ao a pragmatica do funcionamento 
interno da Federa~ao.). 

Por isto 0 vice-presidente em exerc!cio da 
Mesa do Congresso, signatario, esto§ culda
dosamente estudando tao mellndroso assunto, 
e ouvindo alguns dos Interessados, para, 0 

mais rapidamente possfvel, tomar as resolu
~oes que forem julgadas mals convenientes, 
em prol dos interesses da Federa~ao e, prin
cipalmente, da Filatella portuguesa. 
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BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL 

----------------------_ .. :: 
SOBRESCRITOS DE 1.° DIA - F. D. C. 

Ano 

.1953 

1960 

1964 

1965 

Ultramar Portugue. 
D;scr;m;no~{jo Escudos 

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGU~S 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia) 
V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cad a provincia) . 
1.° CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
- Col. de 7 Sobrescritos (1 . para cada provincia) 

CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL 
DE TELECOMUNICACOES 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGU~S 

400$00 

160$00 

250$00 

250$00 

1965/67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 
Com taxa de 1$00. . . 150$00 

85$00 Com taxa baixa 

50.° DAS APARICOES DE FATIMA 
1967 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia) 200$00 

V CENT.o DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL 
1968 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia). 200$00 

1969 

1969 
1.0 

1969 

1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO 
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) . 
V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA 

160$00 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 175$00 

CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR 
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 

V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I 
1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 

CENTENARro DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA 
1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mocambique -

Macau - Guine) . . . . . . .. 50$(,0 
----
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BuLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL ll; 

A «III Exposi~ao Filatelica do Distrito de Setubal» 
constltulu um Ixlto Ixtraordln6rlo, 
com nota salients para a partlclpaclo do BARREIRO 

Po r I I MARIO DO RosARIO CASTANJ-IEIRA NUNE~ 

Acontecimento importante fOi, incontes
tavelmente, a «III Exposi!;ao Filatelica do 
Distrito de Setubab, que teve como ce
nario a terra de Bocage, e, p:>r pano 
de fundo, 0 pavilhao de exposi!;oes da 
Junta Distrital, sito na Avenida Todi, da 
bela cidade do Sado. 

Como imperativo dum dever, e dum 
dever grato, ali se deslocou a Redac!;Ao 
do Boletim do Clube Filatelico de Por
tugal , para, das impressoes colhidas, ar
quivar, nas suas colunas, 0 que foi urn 
certame que, pelo prestigio dos filatelistas 
que 0 idealizaram, Ihe deram forma e 0 
realizaram, adivinhavamos e foi, na ver
dade, nao apenas grandioso, mas gran
diosissimo, na razao da escala e do fun
bito que, como e 6bvio, 0 delimitavam. 

Integrada no program a oficial da Feira 
de Sant'Iago, a «III Exposi!;ao Filatelica 
do Distrito de Setubab, patrocinada pela 
Administra!;ao Geral os Correios e Te
lecomunica!;oes de Portugal, pelo Governo 
Civil de Setubal, pela Junta Distrital de 
Setubal, pelas Camaras Municipais de Se
tubal e do Barreiro, e pelo Clube Fila
telico do Barreiro, foi inaugurada pel as 
vinte e duas horas do dia quinZie do 
preterito mes de Julho, mantendo- se pa
tente ao publico ate ao dia trinta e urn 
do mesmo meso 

AD respectivo acto inaugural estiveram 
presentes as mais representativas indivi
dualidades do distrito de Setubal, conse
guindc· nos to:nar nota, entre outros, dos 
Srs. Dr. Jose Cardoso Ferreira, Governa
dor Civil de Setubal; Dr. Eduardo da 
Costa Albarran, Presidente da Junta Dis
trital de Setubal; Dr. Manuel Jose Cons
tantino ae Goes, Dr. Carlos Jose da 
Cruz e Fran!;a, Dr. ~erafim de Jesus da 
Silveira Junior eManuel Joaquim Guer
reiro Baptista Ataz, respectivamente, Pre
sidentes das Camaras Municipais de Se-

tubal, Barreiro, Almada e Palmela, au
toridades militares, membros do JUri, ex
positores, diversos filatelistas e numeroso 
publico. 

Mais tarde, anotamos ainda as visitas, 
tambem entre outros, dos Srs. Eng.o Ma
nuel Barata Gagliardini Graga, Director 
dos Servi!;os Industriais dos C. T. T.; 
Dr. Caetano de Carvalho, do Secretariade 
Nacional aa Informa!;ao e Turismo; De
putados Conselheiro Dr. Miguel Bastos. 
Dr. Peres Claro e Dr. Elmano Alves, 
Eng.o Santos Furtado, etc. 

A Federa!;ao Portuguesa de Filatelia 
fez-se representar pelo Sr. Capitao Fran
cis co Lemos da Silveira, e3tando 0 Clube 
Filatelico de Portugal e 0 nosso Director, 
Sr. Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho, 
representados pelo Sr. Coronel Francisco 
Roma Machado Cardoso Salgado. 

Mario do Rosario Castanheira Nunes re
presentou, alem do corpo redactorial deste 
Boletim, 0 Cfrculo Filatelico Arganilense, 
de Lisboa. 

A iniciativa deste certame, a todos os 
tituols louvavel, ficou a dever-se ao Clube 
Filatelico do Barreiro, que, para uma 
melhor distribui!;ao e eficiencia de tra
balhos, constituiu urna Comissao de Hoom 
e uma "Comissao Executiva. 

Tao somente nao compreendemos, nem 
conseguimos averiguar, como, para um 
certame de tamanha envergadura, para 
urn certame eminentemente cultural, como 
o que ali era magnanimamente oferecido. 
e que a uns tantos, nao a todos, pelos 
vistos, fez gas tar energias sem conta, a 
par dum desmedido entusiasmo, nao fun
cionou a pe!;a que tinha ou deveria ter 
a seu cargo 0 pe10uro da propaganda" 
essa pe!;a que, inexplicavelmente, olvIr
dou 0 antecipado, usual e cerrado DOti
ciario ns. imprensa diaria, em especial de 
Lisboa (bern perto de Setubal), e olvidou -
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SOBRESCRITOS DE 1.° DIA - F. D. C. 

Ano 

.1953 

1960 

1964 

1965 

Ultramar Portugue. 
D;scr;m;no~{jo Escudos 

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGU~S 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia) 
V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cad a provincia) . 
1.° CENT.o DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
- Col. de 7 Sobrescritos (1 . para cada provincia) 

CENT.o DA UNIAO INTERNACIONAL 
DE TELECOMUNICACOES 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGU~S 

400$00 

160$00 

250$00 

250$00 

1965/67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 
Com taxa de 1$00. . . 150$00 

85$00 Com taxa baixa 

50.° DAS APARICOES DE FATIMA 
1967 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia) 200$00 

V CENT.o DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL 
1968 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia). 200$00 

1969 

1969 
1.0 

1969 

1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO 
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) . 
V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA 

160$00 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 175$00 

CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR 
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 

V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I 
1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 

CENTENARro DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA 
1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mocambique -

Macau - Guine) . . . . . . .. 50$(,0 
----
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BuLETIM DO CLUBE FILATI:LICO DE PORTUGAL ll; 

A «III Exposi~ao Filatelica do Distrito de Setubal» 
constltulu um Ixlto Ixtraordln6rlo, 
com nota salients para a partlclpaclo do BARREIRO 

Po r I I MARIO DO RosARIO CASTANJ-IEIRA NUNE~ 

Acontecimento importante fOi, incontes
tavelmente, a «III Exposi!;ao Filatelica do 
Distrito de Setubab, que teve como ce
nario a terra de Bocage, e, p:>r pano 
de fundo, 0 pavilhao de exposi!;oes da 
Junta Distrital, sito na Avenida Todi, da 
bela cidade do Sado. 

Como imperativo dum dever, e dum 
dever grato, ali se deslocou a Redac!;Ao 
do Boletim do Clube Filatelico de Por
tugal , para, das impressoes colhidas, ar
quivar, nas suas colunas, 0 que foi urn 
certame que, pelo prestigio dos filatelistas 
que 0 idealizaram, Ihe deram forma e 0 
realizaram, adivinhavamos e foi, na ver
dade, nao apenas grandioso, mas gran
diosissimo, na razao da escala e do fun
bito que, como e 6bvio, 0 delimitavam. 

Integrada no program a oficial da Feira 
de Sant'Iago, a «III Exposi!;ao Filatelica 
do Distrito de Setubab, patrocinada pela 
Administra!;ao Geral os Correios e Te
lecomunica!;oes de Portugal, pelo Governo 
Civil de Setubal, pela Junta Distrital de 
Setubal, pelas Camaras Municipais de Se
tubal e do Barreiro, e pelo Clube Fila
telico do Barreiro, foi inaugurada pel as 
vinte e duas horas do dia quinZie do 
preterito mes de Julho, mantendo- se pa
tente ao publico ate ao dia trinta e urn 
do mesmo meso 

AD respectivo acto inaugural estiveram 
presentes as mais representativas indivi
dualidades do distrito de Setubal, conse
guindc· nos to:nar nota, entre outros, dos 
Srs. Dr. Jose Cardoso Ferreira, Governa
dor Civil de Setubal; Dr. Eduardo da 
Costa Albarran, Presidente da Junta Dis
trital de Setubal; Dr. Manuel Jose Cons
tantino ae Goes, Dr. Carlos Jose da 
Cruz e Fran!;a, Dr. ~erafim de Jesus da 
Silveira Junior eManuel Joaquim Guer
reiro Baptista Ataz, respectivamente, Pre
sidentes das Camaras Municipais de Se-

tubal, Barreiro, Almada e Palmela, au
toridades militares, membros do JUri, ex
positores, diversos filatelistas e numeroso 
publico. 

Mais tarde, anotamos ainda as visitas, 
tambem entre outros, dos Srs. Eng.o Ma
nuel Barata Gagliardini Graga, Director 
dos Servi!;os Industriais dos C. T. T.; 
Dr. Caetano de Carvalho, do Secretariade 
Nacional aa Informa!;ao e Turismo; De
putados Conselheiro Dr. Miguel Bastos. 
Dr. Peres Claro e Dr. Elmano Alves, 
Eng.o Santos Furtado, etc. 

A Federa!;ao Portuguesa de Filatelia 
fez-se representar pelo Sr. Capitao Fran
cis co Lemos da Silveira, e3tando 0 Clube 
Filatelico de Portugal e 0 nosso Director, 
Sr. Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho, 
representados pelo Sr. Coronel Francisco 
Roma Machado Cardoso Salgado. 

Mario do Rosario Castanheira Nunes re
presentou, alem do corpo redactorial deste 
Boletim, 0 Cfrculo Filatelico Arganilense, 
de Lisboa. 

A iniciativa deste certame, a todos os 
tituols louvavel, ficou a dever-se ao Clube 
Filatelico do Barreiro, que, para uma 
melhor distribui!;ao e eficiencia de tra
balhos, constituiu urna Comissao de Hoom 
e uma "Comissao Executiva. 

Tao somente nao compreendemos, nem 
conseguimos averiguar, como, para um 
certame de tamanha envergadura, para 
urn certame eminentemente cultural, como 
o que ali era magnanimamente oferecido. 
e que a uns tantos, nao a todos, pelos 
vistos, fez gas tar energias sem conta, a 
par dum desmedido entusiasmo, nao fun
cionou a pe!;a que tinha ou deveria ter 
a seu cargo 0 pe10uro da propaganda" 
essa pe!;a que, inexplicavelmente, olvIr
dou 0 antecipado, usual e cerrado DOti
ciario ns. imprensa diaria, em especial de 
Lisboa (bern perto de Setubal), e olvidou -



16 BOLETIM DO CLUBE FlLA'mLICO DE PORTUGAL --as 'convites, designadamante para a inau
gura!;ao, aos organisroos, imprensa e 
nlicleos filatelicos, pelo menos da ca
pital e arredores, e a individualidades 
de prestigio filatelico. 

Muito mais inconcebivel 0 facto de te
rem, posteriormente a inaugura!;ao, sido 
oonvidados os jornalistas da Imprensa diii
da para urna visita a Feira de Sant'Iago, 
em cujo seio, e nela integrada, estava a 
exposi!;ao filatelica, e que tenham passado 
defronte do pavilhao reservado a Fila
telia, onde propositadamente os estavam 
aguardando os responsiiveis pelo certame 
matelico, entre eles os Srs. Florentino 
Alves Rodrigues e Abilio Joaquim Silva 
e Sousa, sem que 0 orientador dessa vi
sita encaminhasse a Imprensa a esse pa
vilhao, a esse import ante pavilhao, re-
6E!rvat6rio, no momento, de cultura e 
de muito trabalho, de muitos esfor!;os 
e de rouitas canseiras. Como foi possivel 
tamanha falha, ou descortesia?! ... 

Desconhecendo quem possa ter sido a 
pessoa ou pessoas a quem foi confiada 

a propaganda, convites e orienta!;ao da 
visita dos jornalistas, nao podemos, to
davia, deixar de assinalar como muito 
lasiimavel 0 acontecicto, que revela uu 
incompetencia (e neste caso nao deveria 
ter aceite 0 encargo) o~ espirito dema
siado tacanho para, de tao afrontoso 
mcdo, menosprezar a Filatelia, e a nao a 
entender como veiculo altamente educa
tivo, cultural e de aproxima!;ao entre 
os homens e entre os povos - alem, e 
para alem, da falta de considera!;ao para 
com aqueles que, incansavel e graciosa
mente, sacrificando urn merecido repouso, 
a familia e talvez mesmo as suas ocupa
!;oes profissionais, nao se pouparam para 
apresentar, e com brilho apresentaram, 
a honrar a cidade de Setlibal e 0 seu 
distrito e a valorizar extraordinariamente 
a sua Feira de Sant'Iago, urn certame fila
telico de alto nivel distrital, que sabe
mas tao acarinhado foi, designadameote 
pelo Sr. Governador Civil de Setlibal. 

De estranhar, ainda, - e no atrio, junto 
ao Posta de Correia, bern cabia, - que 
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ELADIO DE SANTOS 

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISBOA-1 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 18 ------
A demissBo do presidente e dos outros 
membros (menos urn) da Direc(:,Bo da 
Federa(:,Bo Portuguesa de Filatelia 

Pelo I I DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Publicamos aqui, no ultimo numero, em 
primeira mao, a notlcia da demissao do pre
sldente da Direc!;ao da Federa!;ao Portuguesa 
de Filatelia, e de seu representante junto da 
Federa!;ao Internacional. 

Como entao acrescentamos, logo aceitamos, 
na nossa qualidade de vice-presidente em 
exercfcio da Mesa do Congresso da mesma 
Federa!;ao, tal pedido de demissao, do mesmo 
modo que imediatamente ofici<lmos ao ilustre 
vlce-presidente da Direc~ao, Sr. Dr. Ant6nlo 
Fragoso, solicitando-Ihe para assumir a pre
sidencia da Direc~ao. 

Como tambem entao previmos, por virtude 
de um primeiro contacto telef6nico, aquele 
eminente filatelista nao s6 nao aceitou a in
cumbencia, como, sabendo, entretanfo, que 
os outros directores iam pedir a demisslio, 
pediu igualmente a sua, por carta. 

SimultAneamente, recebemos cartas de to
dos os outros directores, Srs. Coronal Fran
cisco Cardoso Salgado, Abllio Joaquim Silva 
e Sousa, e Artur Carvalho (manos um, 
sr. Silva Gama), pedlndo a sua demissao, 
com motiva~oes, mais ou menos, que trans
crevemos da carta do prlmeiro: "Tondo em 
consldera~ao a maneira menos curial como 
fol pedida a demissao do presldente da Fe
dera~ao Portuguesa de Filatelia, e as afirma
~oes veladas que fez no seu pedido, tanto 
mais tendo em aten~ao os boatos postos a 
circular sobre a actua~ao de um membro da 
Direc~ao em assunto a ela estranha, alem 
da maneira pouco academica em rela~ao a 
pragmatica do funcionamento interno da Fe
dera~ao, acre sci do agora da atltude assumlda 
pel os restantes membros da Direc~ao ... ». 

Em resumo: Encontram-se demitidos todos 
os membros da Direc~ao, menos um, sr. Silva 
Gama, ausente de Lisboa, em parte incerta. 
Mas como a Direc~ao nao pode funcionar ape
nas com um vogal, e este e, precisamente, 
o alvo das acusa~oes acima referidas, e claro 

que este ultimo se encontra automaticamenta 
demitido, sem prejufzo dos Iivros, documentos 
e toda a correspond en cia abusivamente na 
sua residencia ("maneira pouco academlca 
em rela~ao a pragmatica do funcionamento 
interno da Federa~ao.). 

Por isto 0 vice-presidente em exerc!cio da 
Mesa do Congresso, signatario, esto§ culda
dosamente estudando tao mellndroso assunto, 
e ouvindo alguns dos Interessados, para, 0 

mais rapidamente possfvel, tomar as resolu
~oes que forem julgadas mals convenientes, 
em prol dos interesses da Federa~ao e, prin
cipalmente, da Filatella portuguesa. 

PROGRAMA 
=; 

I do 

I Clube Filatelico 
Portugal 

"j 
de I 

1 
1 

I 
1 
I 

I 
-I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

PARA 1971 

• SalAo de Aerofilatelia 

• I.
a Mostra de Intei

ros Postais 

• I.
a Mostra de Marco

filia Classica 

• Dia do Selo 
::,......---_.-...-_---------....... -...... ----= 



12 BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL -Acrescentarei que, na conversa havida 
com .0 Ex."'o Senhor Presidente da Di
rec!;Ao dQ Clube Filatelico de Angola, me 
foi dada a garantia de que dentro em 
breve, fim do mes de Junho, seriam 
confeccionadas e distrlbuidas as mcda
lhas de ourQ, vermeil e prata ainda por 
entregar. SAo decorridos os meses de 
Julho e Agosto, e 0 assunto continua 
em .ponto morto, embora 0 fabricante 
por mim contactado, me tivess2 g!lrantido 
que procedera Ii confec~do rlas medalhas, 
desde que lhe seja assegurada a verba 
nec:!ssaria. 

N1Io pretendo nem desejo alongar-me 
em mais considera!;oes, e born sera que 
este ass unto :;eja resolvido com a brevi
dade que todos desejamos. TfJd3via, po
dem 0 responsdvel ou responsdveis pOl· 

este caso estar certos de que eu possuo 
mais materia para voLtar ao ass unto, e 
estou na disposi~do de divulgar, se ..:lcaso 
for -necessario, todos os elementos que 
possuo. 

Mantem-se a minha interroga!;Ao initial: 
Onde esta a verdade? 

PORTUGAL - UL TRAMAA 

REMESSAS A ESCOLHA 

com selos novos e usados 
Em pagamento, ace ito 8el08 em 

quanUd8de 

Pedlr tabela de valorlzaoao e oondl
g088 de troca 

Sancho Oubio 
Apartado 1312 LlSBOA-1 

TUDO PARA FILA TELIA 

COMPRA-YENDE 
Rna 1.° de Dezembro, 101-3.0 

Telef. 331514 LISBO A - 2 

1.° SalaD de 
r7lerofilatelia 

RBGULAMBNTO 
Artigo 1.° 0 Clube Pilatelico de Portu

gal, com 0 patrocinio dos Correios e 
Telecomunica~oes de Portugal e da Pede
ra~ao Portuguesa de Pilatelia, realiza na 
sua Sede, de 13 a 20 de Novembro de 1971, 
um .Salao de Aerofilatelia •. 

Art. 2.° Nesta manifesta~ao, de pura di
vulga~ao da genese da Aerofilatelia, so
mente se aceitar.i material Aerofilatelico, 
de qualquer pais. 

Art. 3.° A participa'rao no .Salao» e re
servada a coleccionadores portugueses ou 
residentes em Portugal, assim como a s6-
cios do Clube Pilatelico de Portugal do
miciliados no estrangeiro, especialistas neste 
dominio filatelico, e expressamente convi
dados para a efeito. 

Art. 4.° Os quadros federais, cuja ceden
cia sed. gratuita, tem as dimensoes de 
1 X 1 m. 

Art. 5." A Comissao Executiva podera 
vir a ratear 0 numero de quadros preten
didos, que nao podera exceder a maximo 
de 10 (dez) por participac;:ao, em face do 
espa~o disponivel. 

Art. 6." 0 material a expor, que devera 
~er propriedade exclusiva do participante, 
deve ser entregue 11 Comissao Executiva, 
pessoalmente au por correia registado, ate 
ao dia 5 de Novembro, remessa e de
voluc;:ao par conta dos participantes. 

Art. 7.° Os participantes poderao montar 
pessoalmente 0 seu material, no periodo 
de 11 e 12 de Novembro, des de que, 
com a devida antecedencia, comuniquem 
esse seu desejo 11 Comissao Executiva. 

Art. 8.° Nenhuma participa~ao podera 
ser l'etirada antes do encerramento do 
• Salao •. 

Art. 9." Embora fac;:a quanto em si caiba 
pela sua conserva~ao c guard a, a Co
missao Executiva nao se responsabiliza 
pelo material exposto, que podera ~er 
seguro pelos seus proprietarios contra as 
riscos que entenderem. 

Art." 10.0 Sera oferecida a cada partici
pante uma medalha comemorativa do 
.Salao •. 
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nAo fosse autorizada a colocac;Ao, reco
mendada e apGiada pelos responsaveis do 
certame filateIico, durn!l simples secre
tarta para a venda, por urn ou mais co
merciantes da especialidade, de material 
exclusivamente filatelico, de enorme in
teresse nao s6 para os filatelistas ja ini
ciados ou evoluldos, que, ali, comoda
mente, poderiam adquirir algumas pec;as 
para as suas colec!;oes, como para os 
nao filatelistas, que, contagiados e entu
siasmados pelo que de belo os seus olhos 

noventa e tres por cento do total dos 
participantes. Nota esta, convenhamos, al
tamente elucidativa do movimento juve
nil filatelico que se esta processando no 
distrito de Setubal, mas com excepcional 
relevo para a vila do:> Barreiro, 0 que 
nos apraz aflrmar sem qualquer especie 
de favor, porquanto do total de 106 jovens 
concorrentes, 96 eram e s1l0 barreirenses, 
e apenas 10 de outras localidades do dis
trito, e mesmo estes assoclados e inicia
dos no Clube Filatelico do Barreiro. Alem 

Um aBpecto da expoBi910 

viam, nesse preciso momento poderiam 
wciar-se no interessante, valicso e educa
tivo «hobby» . 

NAo obstante, foi, repeti:nos, grandiosa, 
-grandtosissima, esta em Exposi!;ao Flla
telica do Distrlto de Setubah>, quer vista 
.quanta ao conteudo des colecgoes expos
tas e sua apresentagAo, quer quanto ao 
niunero de expositores, entre os quais 
importa salientar a classe juvenll- G fu
turo da Filatelia - que ali representava 

da Classe Juvenil, concorreram tamt>em 
8 adultas. 

Donde, portanto, 114 concorrentes, sendo 
106 jovens e 8 adultos, cujos nomes, dado 
° seu elevado nu.'nero, 0 espac;o nAo nos 
permite citar urn a urn. 

Grandiosa, grandiosissima, ainda, quanto 
ao numero de vi~itantes, que Sl! calcularam 
em cerca de 50 000, durante os quinze dias 
em que ° certam~ esteve patente ao 
publico.' 

Apreciando, agora, a exposi!;ao quanto -
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concorrentes, os nu:neros qUi! a seguir 
registamos dao uma ideia da extensao 
e valia das participa!;o<!s, todas, dum 
modo geral, bem estruturadas e bern apre
sentadas, com excep!;ao de uma, de Al
mada, que, por too excessivamenti! fraca, 
destoava no conjunto (referimos este 
facto, nao com 0 sentido de desmoralizar, 
mas com 0 sincero desejo de que 0 seu 
proprietoflrio, que, decerto, passou pelo cer
tame, tenha aprendido algo, e melhore 
substancialmente no futuro). 

Assim, quadros expostos (competi!;ao): 
511, sendo 469 da juventude, e 42 ode 
adultos. 

No Salao de Filatelia (Classe de Honra) 
figurava, como unico convidado, 0 Sr. Ma
nuel Marques Sena, de Alcochete, com 
tres magnificos quadros con tendo Portu
gal- 1.8 emissdo. 

No total, considerando cada quadro com 
15 folhas e cada folha com urna media 
de 6 selos, temos cerca de 46260 selos 
expostos, convindo referir qUi! os jovens 
do Barreiro, com excep!;ao de urn, que 
incluia alguns selos usados do Brasil clas
sico, todos se apresentavam com selos 
novos. 

o respectivo Juri, constituido pelos 
Srs. Coronel Francisco Roma Machado 
Cardoso Salgado, Capitao Francisco Le
mos da Silveira, Dr. Arubal Alcada de 
Paiva, Florentino A1v~s Rodrigues e Jose 
Manuel Castanheira da Silveira, atribuiu 
os seguintes premios : 3 medalhas de ver
meil, 19 de prata, 57 de bronze prate ado 
e 34 de bronze, - e desclasslficGu urn con
corrente (Almada) da Classe Juvenil. 

FunC'ionou, no local do certame fila
telico, urn Posto Oficial do C. T .T., tendo 
side confeccionados do is carimbos come
morativos, urn referente ao dia da inau
gura!;ao, e outro ao do encerramento, 
os quais, nas respectivas d3tas, eram 
apostos em toda a correspondencia ali 
apresentada. 

Pelo Clube FilateIico do Barreiro foram 
editados .sobrescritos comemorativos, pos
tos a venda no atrio da exposi!;ao, onde 
tambem eram distribufdos, aos visit antes, 
catillogos de excelente apresenta!;ao, que 
serviam tam b em, simultaneamente, a 
cI Exposi!;ao Medalhistica S<!tubal-7b, 
patente, durante 0 mesmo periodo, noutra 
sala do mesmo edificio, mas com orga
niza!;ao independente. 

Da «m Exposi!;ao Filatelica do Distrito 

de Setubal», podemos e justamente de
vemos, pois, afirmar ter constituido um 
exito extraordinario, com nota saliente 
para a participa!;ao do Barreiro. 

Felicitamos, pois, vivamente, na pessoa 
do Sr. Governador Civil de Setubal, todos 
os que contribuiram para 0 exito da 
iniciativa, mas muito especialmente OS 
briosos responsaveis pela organiza!;Ao de 
tao magnifico certame filatelico, e, dum 
modo especialissimo, os dirigentes, dignos 
e dina:nicoll', do Clube Filatelico do Bar
reiro, co:n merecido e JUSta rea Ice para 
os Srs. Florentino Alves Rodrigues, Abi
lio Joaquim Silva e Sousa e Vitor Hugo 
Oliveira Gaiteiro, a quem, pelo que nos 
foi dado observar, se deve grande parte 
daquele exito, nao s6 relativamente ao 
acto exposicional em causa, mas tambem, 
indo mais profundamente, a extraordi
nari!l dinamiza!;ao que vern imprimindo 
a Filatelia barreirense, on de, junto da 
juventude, tern desenvolvido uma ac!;Ao 
notabllissima, credora dos maiores lou
vores, e que por isso mesmo nao pode 
ficar ignorada. 

Desta trincheira lhes of ere cern os, como 
a todos os obreiros duma Filatelia cons ... 
trutiV!l e dtgna, a nossa pronta e leal 
colabora!;ao, e lhes agradece:nos as aten
!;oe .. ' com que, generosame~te, nos cumu
laram. 

·-Cas:-~a~li(a -lful _._ ................. _ ..... __ .............. _ .. -.... _ ........... _ .. -....... _- I 
FUNDAD. EM I 940 

Novldlde •• ,mp'e 10. melharel prevo. I' 
Material 'ilatelleo HAWID, 

LEUOHTTURM e SAFE 

Em stock mats de 7.000 series 
diferentes de tndo (I Mundo 

Series completas novas 
de Portugal e Ultramar 
Ruo do Prato, 184-2. II-Esq. 

T elefone 32 35 08 
Lisboa - 2 

I I 
.:._----------------............ 1'" 
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os nossol> recibos para levan tar os 
s ubsidios que nos fO'ram concedidos 
pel a Agencia Geral do Ultramar, im
portancias que se destinavam ao paga
menta daquela despesa» . 

Sempre que algum expositor se dirigia 
ao referido Comissario, a resposta era 
invariavelmente a mesma ... cunho par
tido . .. de:nc,ra na confec!;ao... mas d>!n
tro em breve sera feita a dis tribui!;ao ... 

Em dezanove de Abril, lancet {J m·~u 

grito de alarme, e dirigi-me a Sua Exce
lencia 0 Governador Geral de An gola, 
narrando em todos os pormenores aquilo 
que era do meu conhC!cim anto, e enviando 
fotoc6pias da correspondencia trocada com 
as varias entidades. Nao obtive resposta 
ao meu apelo, e, em Junho, tive a grata 
surpresa da visita do Ex.mo Sr. Engenheiro 
Amaral Fernandes, Dignissimo Presidente 
da Direc!;ao do Clube Filatelico de An
gola. Dessa conversa!;ao resultou que fut 

pusto ao corrente, segundo a sua versao, 
de tudo quanlo dizia respeito a distribui
Gao dos premios da «Luanda 70,., apE'rce
bendo-me entiio quz aLgo estava errudo, 
mas que . 'numa ultima tentativu, elz de
sejava, a todo 0 transz, saLva1' aquel.a 
que e, quanto a mim, e saLvo melhor 
opiniiio, 0 unico culpado do sucedido, 0 

S1·. A . Silva Gama, que j.Ji. injeLizmente 
para 116s, expositor2s continzntais, 0 Co
rnissario da expvsi~iio a que m.e v enno 
l'eportando. 

Devo confessar, em abuno da verdade, 
que nao me move qualquer animosidade 
contra a pessoa indicada, tanto mais que 
nao tome nem fa!;o parte de qualquer 
tertulia. interessando-me somente a Fi
latelia . e tudo quanto Ihe diz respeito. 
Dado, porem, que e apanagio da minha 
pessoa, e disso me orgWho, expressar 0 
meu pensamento, nao me e possivel con
ter por mais tempo a minha opiniao 
pessoa!. __ 

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

.............. ----------------------------------""",.", 
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fot-me respondido, em cinco de Mar!;o 
do corrente ano, que a sua ac!;ao se 
tinha limitado a colocar Ii disposi!;ao da 
Ccmissao Organizadora da vm Exposi!;ao 
Filatelica Nacional os fundos necessarios 
para a atribui!;ao de deterrninados pre
mios. Acrescentavam que tinham con
tactado com 0 Clube Filatelico de An
gola, pelo qual haviam sido informados de 
que ciescanheciam as razoes porque 05 
premios nao tinham sido entregues, mas 
que supunham que a demora estava rela
cionada com a confec!;ao das medalhas, 
embora crentes que as diligencias junto 
do Sr. Comissaria no continente dariam 
frutuosos resultados, e que em brev·e 

seriam reitas as distribui!;oes dos pre
mios. 

Com data de dez de Mar!;o, recebi 
uma resposta do Clube Filatelico de An
gola, td ando-me conta . . . bem, melhor sera 
transcrever parte da carta: 

~temos 0 desgosto de informar V. EX.8 

que na() obstante todos os nossos 
esfor!;os junto do nosso Ex."o Sr. Co
missario em Lisboa, Sr. Dr. A. Silva 
Gama, estao sem resposta as nossas 
cartas enviadas ap6s 0 regresso do 
Juri a Lisboa, nada sabemos sobre a 
c()nfec!;ao das medalhas que ficau a 
seu cargo, para serem executadas em 
Lisboa e ate ja lhe haviamos enviado 
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A mals antiga marca postal de Macau 
Palo I CORONR ALEXANDRE GUEDES DE MAGALHAES I 

Na ocasiao em que come!;avamos a dis
tribui!;Ao da monografia "Marcas Postais 
de Macau», 0 prezado amigo Santos Vie
gas remetia-nos uma carta, da sua colec
!;ao, que ostentava uma '/lova (sendo a 
mais velha) marca de Macau, desconhecida 
ate ao presente. 

Se lamentamos 0 seu aparecimento tar
dio, que nao permitiu a sua inclusao na 
monografia e no lugar cimairo que lhe 

competia, multo nos apraz que ela nos 
traga urn pouco mais de luz spbre 0 
Correio Maritimo de Macau. 1: com 0 

maior prazer que apresentamos a gra
vura da carta em apre!;o. 

Esta carta, transportada pelo hrigue Te
marmo, esta datada de 30 de Junho. 
de 1822, e e endere!;ada a Ant6nio Esteves 

Costa, que, contra 0 seu costu.'Ile, nao re
gistou _a data em que fol recebida. 

A marca postal do Correio Maritimo de 
Macau apresenta-se em duas linhas, e 
foi .impressa a vermelho, e igualme:J.te 
a vermelho foi impresso 0 selo fixo 80. 
Este selo fixo e 0 mesmo que nos ap:J
rece nas cartas dos an os 1826 a 1842. 

Com a prese:lte carta, recuamos quatro 
anos no conhecimento das marcas pre-

-adesivas de Macau, 0 que naa nos sur
preende, e ate esperamos que urn dia 
vinhamos a ter conhecimento de cartas 
algo mais antigas. 

Mas nao pode:nos deixar de manifestar 
a nossa surpresa por a carta ter apare
cido tao tal'diamente, nao obstante per
tencer aQ conhecido arquivo de Estf:ves --
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comercio filatelico. 

Ternos entao que 0 carimbo de grande 
oval simples e legendado «MACAO/COR.o 
MARlT.'"O,. passa a segundo lugar, na 
ordem cronol6gica. 

Bern dizemos 0 grande cuidado tide 
par Ant6nio Esteves Costa em organizar 
cuidadosamente 0 arquivo da sua corres
pondencia, 0 que permitiu que ele per
manecesse intacto ate que os filatelistas 
da nossa gera!;ao dele tomassem conta 
e que, evidentemente, continuarao e evi
tar que tlio preciosos documentos levem 
o destino que muitos outros tern levado: 
- venda a peso e subsequente transfor
ma!;ao em papel pardo. 

E, para terminar, achamos interessante 
transcrever da «Grande Enciclopedia Por-

tuguesa e Brasileirall> os dados biograficos 
de Ant6nio Esteves Costa. 

Foi 1.0 visconde e 1.0 barl'lo das Plcoas. 
do Conselho de S. M. F. (dec. de 15 Out 27), 
comendador da Ordem de Cristo, director 
do Banco de Lisboa [predecessor do 
Banco de Portugal] e opulentissimo capi
talista e propriet8.rio em Lisboa, n. na 
freg. de Santiago da Faia a 22 Fev 764 
e m. em Lisboa, solteiro e sem gera!;l'lo, a 
1 Mar 37. Era filho de Vicente da Silva 
Bastos, natural de Arco de Baulhe (Ca
beceiras de Basto), e de sua mulher. 
D. Maria Joana da Costa, proprietliria da 
Casa das Ter!;as, sita na freg. de Santiago 
da Faia. 0 t\nulo de barao foi criado 
par D. Miguel, por dec. de 7 Dez 31, e a 
eleva!;ao a visconde por dec. de 19 Out 35 
(D. Mada 11). 

Emissao conlemorativa do I Congresso Hispano
-Luso-Americano de Geologia Econ6mica 

(Reprodu\;lio autorizada pelos c. T. T.) 

Os selos foram desenhados pelos Ser
vif;OS Artfsticos dos CTT. Tem as dim en
sOes de 23,7 X 40,5 mm, comprze;}dendo a 
sertlha, com 0 denteado 12. Os traba
lhos de impressao foram executados em 
quadricromia off-set, pela Casa da Moeda. 

o plano de emisslio e 0 seguinte: 

1$00 tiro de 9 000 000 em folhas de 50 selos 
2$50 tiro de 2 000 000 em folhas da 50 selos 
3$50 tiro de 3000000 em folhas de 50 selos 
6$50 tiro de 1 000 000 em folhas da 50 selos 

Foi rnarcada a data de 24 de Setembro 
de 1971 para 0 1.0 dia de circula!;ao da 
nova emissao. 

r 
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A Dire[~ao da Federa~io Portuguesa de Filatelia 
3 

As 'porcarias (s6 porcarias ?!) do sr. Silva Gama 
«VIII ExposiQ30 Filatelica Nacional- Luanda 70~ 

Onde esta a verdade? 

Tencionavamos cvntinuar, neste numero, 
a& revelar;oes do nosso distinto cola bora
dor M. C. Mas surgiu-nos um novo cola
borador sobre 0 mesmo ass unto, embora 
e8crevendo apenas a dl!cima parte do 
que ele 'nos contou... PubLicando e agra
decendo () artigo de Fernando Gomes Car
r40, jicamos d espera de que ele, ~m 
artigo seguinte, nos diga tudo sabre 0 

sr. Silva Gama, medalhas, dinheiro, etc., 
que ele bem sabe, e n6s tambem sabemos, 
com detalhes, testemunhas e tudo ... 

Por indole, sou adverso da publicidade, 
e, assim sen do, bern desejaria manter-me 
no anonimato. Dado, po rem, que algo 
tenho leito para saber 0 que se passa 
accrca da Exposi!;ao epigrafada, :laO posso 
nem devo calar por mais tempo aquilo 
que e do fneu conhecimento, e vejo-me 
na necessidade, para bam da Filatelia 
nacional, de vir a terreno, divulgando 
o que sei, e julgando contribuir, deste 
modo, para expurgar do nosso maio 0 
que estiver errado. 

Reconhe!;o que nao possuo conhecimen
tos filatelicos para antrar em compita 
com os experirnentados, tanto mais que 
sou ne6filo em Filatelia, e, talvez por 
isso mesmo, pretendo saber oade estA 
a verc ade concernente a distribuigao dos 
premios da «Luanda 70,., por dcrnais fa
lada, e nem scm pre em tons agradliveis. 

Ap6s 0 palma res conhecido, foi asscgu
rado pelo Sr. Cornissario para 0 Conti
nente que os premios seriam distribuldos 

Por 

~~_A_N_D_O_G_O_M_~_S_C_A_R_R_A_O~ 
aquando da raaliza!;l'lo de uma mostra 
filatelica que teve lugar no Palacio Foz; 
organizada pela F. P. F. Segundo me 6 
dado saber, esta inforrna!;ao serviu de 
base para as respostas neste seatido for
muladas pelos comparticipantes continen
tais. 

Rodou 0 tempo, decorreu 0 mils de 
Janeiro, e continuamos todos sem mais 
noticias. It para mim incCimpreenslvel 
que se nao tivesse aproveitado a Irnprensa 
da espedalidade para uma satisfa!;ao geraI, 
quando essa mesrna Imprensa, quando se 
trata de homenagear ou elogiar alguem, 
da sernpre guarida aos pretendentes. Aqui 
reside urn dos rneus pontes fracos em 
Filatelia, porque, posslvelrnente, se eu ti
vesse experiencia, saberia que e pro
cedirnento correcto, e nao teria de estra
nhar. Existern indivlduos que se servem 
da Filatelia, mas nao servem a Filatelia ... 

Voltemos ao assunto. 
Em oito de Fevereiro de mil novecentos 

e setenta e urn, resolvi escrever a Direc
!;ao da F. P. F., carta essa endere!;acta 
para a residencia do Sr. A. Silva Gama, 
dandc. conta de que ness a mesma data 
iria entrar em contacto com a Direc!;ao 
dos Servi!;os Florestais de Angola, por
quanto esta entidade tinha feito a oferta 
de premios particulares, bern como com 
o Clube Filatetico de Angola. 

Da Federa!;ao, ainda hoje estou sem 
obter resposta, 0 que nao admira, porque, 
como a carta nao foi sob registo. ate 6 
pG!>sivel Aue se tivesse extraviado... Da -
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Recreio dos C. T T ..... Abril de 1971. 

Pequeno mas bem interessante voLume. 
naquela prosa escorreita a que Godojredo 
Ferreira sempre nos acostumvu. e que 
n6s jazemos sinceros votos por. durante 
muitos anos. aqui registarmos e agrade
cermOB. 

Exposi~aes filatelicos de 
Argon;1 e de Oliveira do 
Hospital 

Durante 0 mes de Setembro, estivemos 
em duas grandes exposic;oes filatelicas, 
em ArganU e em Oliveira do Hospital, 
das quais, no pr6ximo mimero, aqui publi
caremos as aberturas dos catalogos, da 
autoria do nosso director, e as actas 
respectivas. Duas exposic;oes grandes, 
mas que nao tern progredido anualmente, 
principalmente a primeira, ja na oitava 
edic;aol 

Dr. Romano Caldeira Cd
mara e Fernando Gomes 
Corrao 

Dois colaboradores que hoje nonram as 
paginas da nossa revista. 0 primeiro, antigo 
director deste Clube, retoma a sua colabora
~ao, passando a dirigir, permanentemente, a 
nossa sec'iao tematica, com os seus profun
dos conhecimentos e os seus muitos e pro
veltosos contactos internacionais. 0 segundo, 
colaborador que agora se estreia Cluspiciosa
mente, com esplrito desassombrado mas sen
sato, dele ficamos esperando colaboraliao assl
dua e util. 

A revisto «Correios e 
T elecomunica~aes» 

Recebemos 0 ultimo numero, 0 17, de 
Marfio de 1971, da bela e excelente revista 
Correios e Telecomunicac;oes, da qual sao 
director 0 Dr. Francisco do Vale Guimariies, 
subdirector Manuel Machado, chefe de re-

dac'iao 0 Dr. Joao Alfaia, e assistente artls
tico 0 pintor Manos e Silva. 

6rgao dos Servifios Culturais dos C. T. T., 
e revista magnificamente colaborada e pro
fun~amente ilustrada, reproduzindo, como 
sempre, uma pagela dos nossos se105, neste 
numero os da emissao «Moinhos Portugue
ses». 

Da sua colaborafiao, destacamos os artigos 
de Joao Alfaia, Vltor Coelho, Henriqlle San
tos, Jose Ferreira Pinto Bastos, Helder Neves 
Seabra, Armando Couto, Frederico de Almeida 
e Silva, Joao Pimentel Freixo, Jose Machado, 
Jaime Furtado Fernandes, Aida Faria e Jose 
Estorninho. 

r-Ex;li;-~~f:Cl 
lobre AVES I 

II De 4 a 5 de Dezembro do I 
ano cnrrente, levar-se-a. a efeito I 
uma ExposiC;~o Filatelica tern a.-

I tica, abrangendo somente I I AVES I 
C Todos os interessados deve- I I rllo escrever a: I, 
c Monll,ur Hendrlk Rlbb'ul 

I 
I 

o - 4158 - W IIIch - 1 

WEBERSTRASS, 71 

-t:..."",.-...-------.---------:r 
=f-;;;~AN --;EO-;DIN =i 
1,,000 - ::;:'~"~·'J~GOSLAVIA I 
I Off'" ,xchnng' of mint comp/,t, fh,- ! 
II matics to all wo,./d count,.iu. P"'I,,. tl 

quantity Ixchonc. J'Jo ol,ach, sp.cial 

I Off',. of East countries I 
I t :: ............... .."".,."".. ................................................................ ....--:: 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 2l 

TEMATICA 
I 

~~ 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA J 

o problema da sintese 
nas colecc;6es tematicas 

I - A SfNTESE DO TEMA QUANDO 
ESTE E ESCALDANTE 

o problema da apresentac;ao de uma co
l-ecc;ao tematica ao grande publico, ou 
aos elementos que compoem urn juri 
numa exposic;ao fUatelica, assume, por 
vezes, dificuldades de torno, mormente 

. quando se tratam temas que pela sua 
originalidade ou pelo seu assunto se 
pre siam a desencadear controversia au 
pc.l~mica aguda. 

Temas focando certos aspectos artisticos, 
religiosos, hist6ricos, politicos ou fUos6-
ficos, podem desencadear tempestades que 
nada tern a ver com a essencia tema-

tico-filatelica da colecc;ao em s1, e, POl'
tanto, s6 em tamas deste tipo escaldante 
se pod era advogar ou achar desejavel 
que 0 autOr da colecc;ao fac;a a sua apre
sentac;ao ao grande publico, utilizaodo 
uma folha extra colecc;ao, alem das que 
sao permitidas pelos regulamentos dill 
F. I. P., e na qual exponha as liohas 
mestras do seu pensamento, ressalvando 
aspectos pessoais que poderiam acarretar 
melindres. 

Colecc;oes cuja objectividade tematiCil 
seja evidente. nao necessitarao de quais
quer notas explanat6rias previas, urna vez 
que nao se prestam a divagac;oes ou -

Selos postais para macau 

Para circulare!Il na Provincia de Marau, 
a MinisteriCJ do Ultramar mandou emitir 
dez milhoes de selos pustai.; distribuidos 
em partes iguais pelas taxas de 5 'e 
10 a\'os, reproduzindo 0 cDragao... e 0 

«LeliCJ~, nas dimensoes de 34,5 X 31,5 mi
Umetros. 

Os ,aludldos selos, desenhados por Jos~ 
de Moura e impressos a 11 cores na Masa 
da Moeda, serlio postos a venda ne 
dia 30 de Sete:nbro, data em que 'serA 
utilizado na Estac;ao Central dos Correios 
de Macau urn carimbo de 1.0 dia de cir
cula!,:lio . • 
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Bub-UtuIQS dos capitulDs por si s6 falam 
e esclarecem quem quer que seja. 

Como sintetizar numa nota introdut6ria 
toda uma concepgao ou ideia filos6fica? 
Ai. a sensibilidade dD colecciDnador, .0 

' seu sentioo de sintese e 0 seu grau de 
ccriticismQ, terao influencia decisiva, con
flnandQ numa s6 folha toda urna teoria 
que e, afinal, a resultante de meditacaQ 
pessoal ou do estudo e da a:laIise de 
dezenas de livrDs ou artigos mais ou 
menos dispers~s por mil e '..lma fontes 
de informagao. 

Biaggio Mazzeo, grande artista brasileiro 
oom quem ji! hi! cerca de dois anDS trD
c:amos impressoes e ideias sCtbre cDleccio
namento tematico, fina sensibilidade de 
artista a que se alia urn espirito critico 
apurado, superou as tremendas dificul
dades que a sua cDlecgao tematica apre
Bentava, mediante urna pagina intrDdu
tOria Dnde ressalva todo e qualquer me
lindre que a sua tese possa suscitar. 

TitulQ da colecgao: 
DECADENCIA DAS 
TICAS:t. 

cEVOLU9AO E 
ARTES PLAS-

Como se ve, tal titulo pode representar 
por 51 proprio muita cDisa: acusagaD,-

"!-------------....-.-~ 

A filatelica 
Se/os para co/ecr;oes 

Aportodo 13 - Telefone 81>6 - ELVAS 
I! 

COMPRA E VENDE 

'e---------- " a:------ ' _____ w _____ :. 

i Selos de Portugal, Ultramar e Es· 
trangeiro. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de .. 0 dia. Tlldn n 

material fllatelico 

c 
I 

I 
I 

BASTOS .. CAMPOS. L.Da I 
R. MARIA ANDRADE, 55-Te/ef. 834108 

LlSBOA -1 (PORTUGAL) I 
v ............. --------,--·------.. 

ataque, melindre . . . . .. aUtentiCD titulo 
de caixa alta, que Biaggio tern necessidade 
de explicar previamente, nurna pagina in
trodut6ria que reza assL-n: 

«AD trilhar a maravilhosa estrada 
da Arte, g16rias eu ia colhendo pe
IDS exitos alcangadDs .,. e amar
guras pelDs insucessos, muitos deles 
motivados pelas minhas pr6prias li
mitacoes ... 

TDdavia, persistia aprisionado den
trD do meu peitD 0 brado de re
vDlta contra a inversaD de valores 
que campeava pelo mundo aVDlu
mando-se cada dia mais, sDb .0 pom
poso titulo de cevDlucaOl" 

Na palavra e nD pincel nao con
seguia traduzir a minha tristeza pe
IQS descaminhos das tendencias ar
tisticas mDdernas, 0 que s6 me fDi 
pDssivel gracas a esta outra nobre 
e encantadora Arte que e 0 colec
ciDnismD de selDs. 

EncDntrei na Filatelia, quando en
tendi a prDfundidade e 0 alcance 
de uma colecgao tematica, a arma 
que desejava para 0 meu desabafo. 

.:------_.-...---------................ I A. GAMA REIS I 
, (MR. CORK) I 

WELCO\iIB you a 

CASA DASI 
CORTIC;AS I 

M ~~O~k;~~~ I S I' 
(Mrs. Cork's suuvenir 

shop) I 

I EXPORTERS II 

I 
Member of Po, tUQue.. A ETA I LEAS I 
Chemhr of Commerol 

4 - 8 - RUiI ' I Elcoll PoltticnlCI - 8 -10 I 
hletonl 32 68 58 

" 

L I TlIIII'lml.: ISOLAN rES I 
seON - PORTUGAL I 

I WONDERFUL COLLEcnON II 
Uf CORK P tt,;l L TI E 

I AMERICAN EXPRESS CREDIT CUDS HONOURED HERE I .----------------. 
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I 
Por 

UNS & OUTROS 

Jose Roberto Mortin 
Prieto 

Jose Roberto Martin Prieto deve ser dos 
mais jovens dlrigentes filatelicos espanh6is. 
Mas e, simultineamente, um dos mais activos, 
dinAmicos e prestigiosos dirlgentes. Com 
amigos em tados quantos 0 conhecem. Com 
grandes admiradores das suas magnlficas qua
lidades, as quais junta, ainda, as de simpatla 
e gentileza. Pelo que sao Axito certo e com
pleto todas as organizac;oes filateli!:ds que 
dirige ou em que cola bora. Como as edic;oes 
anuais do notavel .. Certamen Filatelico de la 
Hispanidad .. , 0 ano passado em BilbilU, e 
este ano em Pamplona. Na verdade, exitos 
enormes, e nao apenas no aspeeto filatelico, 
mas, tambem, nos de organlzac;ao e de aetol 
soclais, com a consequente grande amizade 
entre todos os participantes e seus fami
liares. 

Cook Islands 
Do governD das CD ok Islands, em Raro

tonga, acabamos de receber, como sempre, 
dois exemplares do sDbrescrito de 1.0 dia 
de circulagao com as suas duas iiltimas 
series, tambem como sempre muitD beIas, 
sen,do urn a sem, outra com pequenas 
sobretaxas de 1 e de 3 c. E ate nos 
apetece repetir: Efectivamente, muitD be-

las. Motivos, flores e rainha da Ingla
terra. Data, 8 de SetembrD de 1971. 

Eng. Paulo Seabra 
Ferr:eira 

Do Eng.o Paulo Sea bra Ferreira, com quem. 
recentemente, tivemol 0 prazer de contactar 
em Lisboa, recebemos agora notlclas da 
praia, portanto fresqulssimas. Mas, no mo
mento em que escrevemos estas linhas, esta
mos a espera da sua resposta - e dos homenl 
de Aveiro - a quanto escrevemos no ultimo 
numero desta revista. 

Godofredo Ferreiro 
Ainda num dos tlLtimos ntlmzros escrz

vemos aqui sobre um trabalho de mestre 
Godojr,:!do Ferreira, e jli hojz temos dz 
nos r f! j(.ril· a outro, o:Raj-a!?L Bordalo Pi
nheiro e' 0 correio», separata do o:BoLe--
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Se deseja vender ou se den ja (omprar •.• 

Participe nos leiloes regular,s de 

HOBBY, S. A.-FILATELIA NESTOR JACOB 

• Acreditada internacionalmente desde ba. mais 
de 12 anos. 

• Frequencia aproximada, cada 4S dias. 

• Aos vendedores, antecipa~oes importantes por 
conta das vendas, na altura de encarre
garmo-nos das mesmas. 

• Representantes exclusivos em Espanba da 
Robson Lowe, de Londres, para leiloes em 
Londres, Bournemouth, Basi/eia e Mad,.'d. 

Hobby, S. A. - Filafelia Nesfor Jacob 
C/ Rodriguez San Pedro, 12 

Telels.: 222.78.70 a 257.33.95 

Madrid Espanha 
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o tema, no seu ciesenvolvimento, 
i :h m03trar atrave5 dos seculos 0 

exaurimento a que chegaram as cria
c;oes artr~tLa3. 

A c~ i i a nlio a inge nem a hono
rati i ~ad ~ n '~m a honestidade de pro
po_i os d03 pintores cttados mas tao 
somente a sua parte estetico-artistica. 

Se a mensagem nela contida tocar 
a sensibilidade de alguem, e 0 con
verter n:.l:n soldado do NOVO RE
NASCIMENTO DAS ARTES, que fa
talmente vini urn dia, me darei por 
aJtamente compensado pelo esfor!;o 
dispendido na luta em prol de urn 
ideal al'tistico verdadeirolO . 

.Apre8enta~io 

(Sfnte8e da Bvolu~io e Deca-
deneia). 

.PUSflli4~AIl 

CREPOSCULO DAS ARTES 

Em espiral cresceu 0 saber humano 
maravilhando 0 homem pelo ritmo por 
cuja obra ' se tornou ufano quando pade 
s(. mar valor legitim~. 

Nas artes os pintores se elevaram com 
Giotto, Rafael e Caravaggio, nas telas 
portentosas, que legaram mensagens de 
lirismo e de press agio. 

Depois forjou-se a propria involuc;ao, 
numa orgia lie cria!;oes bombasticas ate 
descer-se ao res da aberra!;ao. 

E 0 mundo todo celebrou Picasso, no 
triste anoitecer das A r ;t ·e s Plasticas 
... «genio» que teve as louros do fra
casso! 

CONTINUA NO PR6xIMO NUMERO COli 0 CA

PiTULO II - A Sintese Tematica pela 
Imagem. 

(~:~ tn .. I <II.~D I "u.~h( " 
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1
1

=---------------~:::::~::::::SSi~O:-=I= 
de Portugal 

/1 

Solicite as nassas ofertas, que 

remetemos gratuitamente 

Fi lalelia Eugenio Llach, S. L. 
FUNOAOA EM 1915 

Av. del Generalissimo, 489 

(BSP4NBA) 

Barcelona, 15 

•• -~."."". ... ..........-."."".."."".."."". ...................... -.....1. 

TOAno Filutelico de 1970 I 
I em Angola I 

TODD 0 COLECCIONADOR PORTUGU~S DE 
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

AEREO DEYE FILIAR-SE NO 

I Por Marco AntOnio d, Sousa I 
J.D VOLUME DA COLEq;AO I 

I c NOT AS DE F I LA TEL I A »11 de Po r tug a I 
I .. Um Reposit6rio da vida Filalelica em I 1 Angola no Ano do Centemirio do Selo I I REPRESENTANTE NO NOSSO PAis DA 

Pc~tal. I I 
.. Completa descriljiio de todos os selos, I 

carl nbos e sobrescritos comemorativos I 
de 1970. II I 

.. Reprcduljlio de todos os carimbos. 

.. 80 Pliginas. II I 
P.e~o I 30$00 + Po.te. 

P,didos a: 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aerophilafeliques 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

Marco Antonio de Saula 
Caixa Postal 16263 
LUANDA 

I I "TID'" 0"'., .. ,,"'FlLATELIA 

I· I MUNOIAL, DEFE.NSOIIA DOS II 
C INTERE.SSES 

liDOS AEROFILATELISTAS DE TODAS 
I I AS LATITUDES I 

'I ............ I11III - III III! ,. .... ,. 111 ... 1' ... ____ • __ .,..~_-_'tllWWtIIWW .................................... tr 
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Mais uma 
EM 

Exposi9BO Filatelica 
ANGOLA 

Palo 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVAL~O 
(Presldente de Dlrec~iio do Clube Fllatellco do Portugal) 

Pedem-nos algumas palavras para 0 ca
talDgo da I Exposi!;ao Filatelica do Agru
pamento de Sao Paulo, dD Corpo Na
clonal d' e Escutas, em Luanda, de 14 a 
19 de Agosto pr6ximo. 

E n6s, ainda mal refeitos de uma ope
ra!;ao cirurgica muito grave, nao podemos 
escrever nem mais nem menDS palavras 
do que aquelas que, recentemente, escre
vemos para 0 catalogo da nova Exposi!;ao 
Filatelica de Sa da Bandeira. 

Ligam-nos a Angola, e de modo muito 
especial aos seus filatelistas, la!;os muito 
estreitos e muito amigos: jamais esque-

ceremos que famus n6s 0 primeiro diri
gente filatelico do continente a ir a An
gola, mais precisamente a Novo Redondo, 
em 1965, presidir ao jUri de uma Exposi!;ao 
FilatHica. 

Pelo que saudamos, muito carinhosa~ 
mente, Angola e todos os filatelistas an
golanos. E saudamos, de modo especial, 
na pessoa entusiastica de Jose Guerreiro, 
todos os organizadores, patrocinantes e 
expositores desta nova Exposi!;ao. Com 
a certeza de que .n6s e 0 Clube Filatelico 
de Portugal estaremos sempre, incondi
cionalmente, ao seu inteiro dispor. 

1. a Mo.tra de In'eiro. Po.tai. 
Regu/amento 

Arugo I." 0 Clube Filat6lico de Portu
gal realiza, de 11 a 1B de Dezembro de 
1971, na sua sede, Av. Almirante Reis, 
70-5.0-Drt., em Lisboa, a 1.a MOSTRA DE 
INTEiROS POST AIS, com " patrocinio 
da F~dera~ao Portuguesa de Filatelia e 
da Administra~ao-Geral do CTT. 

Art. 2.u A est a MOsU·a, de pura Divulga
<;ao, poderiio concorn r todos os filate
Iistas, s6cio~ Oll nao do Cluhe Filatelico 
de Portugal. 

Art. 3.° 0~ participante~ poderiio expoL": 

lNTEIROS POSTAIS 

a) Portugal 
b) Ultramar 
c) Estrangeiro. 

Art. 4.° Nenhum expositor podeni reti
rar a sua participa~iio antes do encerra
mento da Exposi~ao. 

Art. 5.° A distribui~ao equitativa dos 
quadros pelos expositores sera. feita pela 
Comissao Organizadora, em fun~ao do seu 
numero e da quantidade do material se
leccionadv. 

Art. 6.° A inscri~ao, gratuita, devera ser 
feita at¢ 15 de Novembro de 1971, direc
tamente ou por carta registada, e 0 ma
terial entregue na · sede ate ao dia 5 de 
Dezembro de 1971, e levantado pelos con
correntes ate 7 dias depois do encerra
mento, ou enviado pela Comissao Organ i
'ladora tlo prazo de oito dias apos 0 en
cerramento do certame. 

Art. 7.° Sent oferecida a cada expositor 
uma medalha. 

Art. B.o Embora fa~a quanta em si caiba 
para conserva~iio e guarda, a Comissao 
Organizadora nao se responsabiliza pelo 
material • expos to, que podera ser segura 
pelos seus proprietarios. 



4 BOLETIM DO CLUBE FILA~LICO DE PORTUGAL -justamente me ocupava, no tranquilo re-
mansa daquele domingo sem mais deveres 
a cumprir. 

E logo - modesto, muito simples, sem 
tolas complica!;oes - Artur Beja explicava, 
com palavras de transparente lealdade: 
- Sabe, colecciono selos, vi os seus qua
dros na exposi!;ao de Lisboa (era a Lis
boa - 53), tam bern eU tenho umas dezenas 
de cartas antigas, e ' aqui venho para 
me dizer como as deva colp.ccionlir. 

Desta singela maneira se apresentoll a 
meu desconhecido visitante. - Colega na 
mesma enxada de cavar 0 pao, Artur 
Beja tambem era meu camarada (e dis
tinto camarada, como depois se veria) 
no predilecto brinquedo de · mexer em 
s elos. 

Artur Beja usava nos seus olhos duas 
lentes antonimas. A primeira lente era 
a lente com que se diminuia a si proprio 
A outra era a lente de aumentar com 
que via os seus amigos. - No seu conceito, 
POl' exemplo, eu era 0 me.stl·e, mas eu 
e que sei quanta aprendl no seu con
vivio. que nao chegou a tel' a brevfssima 
dura!;ao de vinte anos. 

Aos dois adjectivos ja expressos - mo
desto, LeaL - acrescente-se 0 adjectivo 
generoso, e teremos, assim, as tres pa
lavras irmas, sufici~ntes para definir 0 

caracter de Artur Beja. - Quando nos lei
HIes da Casa Molder surgia alguma pe!;a 
que ele considerava susceptivel de me 
interessar, era certo e sabidu: Artur Beja 
telefonava-me. Se a pe!;a m e interessasse, 
ele se afastaria completamente. - Prime:ro 
estd voce, dizia-me ele. 

Meu generoso, dedicado Amigo! Te
nho, na minha colec!;ao, gratissimas re- . 
corda!;oes da tua leal amizade. - Sao as 
numerosas cartas que me deste, daquele 
precioso arquivo POl' ti achado na Figueira 
da Foz. Sao diversos sobrescrit'os· das 

cartas qUe me escreveste, alguns deles 
arquivados no album da Vida FiLatetica 
Portuguesa. 

Mas existe, num dos meus volumes, 
certo selo azul, que constitui a:r.arissima 
recorda!;ao, quase vivo remorso a tortu
rar-me a alma. Remorso que baldada
mente procurei apagar, quando te dei 
as cartas que tu quiseste das minhas 
caixas de repetidos; quando te levei a 
Figueira uma carta do «AR~E DE 
PORTUGAL»; quando me desinteressei, 
em teu favor, daquela valiesa pe!;a Mol
der, de que jamais encontrei segundo 
exemplar. 

a bonito selo azul era a selo de D. Ma
ria, de que tu te enamoraste loucamente, 
naquele primeiro encontro filatelico . Selo 
cujo carimbo Hnha, par luminosa e linica 
legenda, 0 teu proprio apelido de quatro 
tetras apenas. - Mas a minha generosi
dade, tao mesquinha em compara!;ao da 
tua, nunca poderia alcan!;ar a beleza de 
tao alto sacrificio... Tu ficaste sem a 
lindo selo azul, e eu fiquei-me com a ne
gra magoa de to nao tel' cedido . .. 

Acredita, :neu generoso, meu leal Amigo: 
Se, par merce de Deus, tu retornasses 
a vida, eu te havia de mandar aquele 
selo azul, com seu carimbo nominal. de 
BEJA. - Tu ficarias contente, na plena 
adora!;ao do teu bO::lito selo. E eu havia 
de ficar, tranquilo, sem este quase re
morso a torturar-me a alma . .. 

·11'~i~ji~i~ 
SltlHES, ETC, 

I
I para COMPRA OU VENDA 

Consult. a coso 

I R.),o!· ~!~~?~5~~~_~s:,S 
T.I.'on. 35852 - LlSBOA-2 

=: ...... ~ ........ ---~.. . ... ................. .........,== 
IETIQUETAS DE FOSFOROS 
I Reunioes para trocas todos 08 stibados, 

I das 17 As 19 horas, na nossa sedo 
Av, Almlrant, Ral., 70-5,o-Dt,o 

LI8BOA-l 
=; ....................... ------....................... --... ................. ...., ...... ......,,...,. II 
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Cata/ogo 
C/ube 

dos sobrescritos editados pe/o 
Filatelico de Portugal 

N.· Dllorillio 

1-75.° Aniversario da U. P. U. 
2 - 0 Selo Portugues Fez 'hoje Cern 

Anos. 
3 - Exposi!;ao Filatelica Internacional1953. 
4 - Inaug. do Mon. ao Bomb. Vol. - Bar

celos. 
5 - V. Aniv. da Org. Trat. Atlantica 

Norte. 
5 -1.0 Cangr-esso da F. P. F. 
7 - Camp. de Portugal da Classe Moth. 
8 - I Exp. Fil. do Distrito de Leiria 

(Inaug). 
9 - Au:o-Ambulancia Porto-Aveiro-Coim-

bra. 
W - Auto-AmbuHincia Porto-Braga-Fafe. 
11 - I Exp. Fil. do Distrito de Leiria (En c.) 
12 -150.· Anv. da Sec. de Est. dos N. 

Estrangeiro. 
13 - Plano de Educa!;ao Popular. 
14 - Linhas de Torres. 
15 - Cent .. do Nasc. de D. Antonio Bar

roso. 
16 - I Exp. Filatelica da Carris. 
17 - Fed. Internacional de Agencias de 

Viagem. 
18 - Einissao Comem. do Colegio Militar 
19 - IV Cent. da Funda<;ao da Cidade 

S. Paulo. 
20 - Reis de Portugal - 1.- Dinastia. 
21 - IV Exp. Filatelica Portuguesa. 
22 - Centenario do Telegrafo Postal. 
23 - Auto-Ambulancia Porto-V. Real-Bra-

gan!;a. 
24 - Cent. do Prof. Feneira da Silva. 
25 - TIl Feira do Ribatejo. 
26 ...,. Congressos da FIF A e UEF A. 
27 - XII Congo de Bombeiros - po-voa de 

Varzim. 
28 - I Exp. Fil. de Oliveira de Azemeis. 
29 - X Acampamento Nacional do CNE. 
30 - Conferencias Europeia de Horarios. 
31 - Exposi!;ao Agricola. 
32 - Centenario dos Caminhos de Ferro. 
33 - I Exp. Fil. da Tematica dos C. Ferro. 
34 - Dia de Mae. 
35 - I Exp. Fil. da Mocidade Portuguesa. 
36 - Garrett. 
37 - IV Congo Med. de Radio. e Electro

logi:;;tas. 
38 - I Exp. Fil. do Pessoal da A. G. P. L. 
39 - Gongresso Internacional de Hospitais. 

N,O De.orioio 

40 - Viagem Pres. aos A!;ores - Velas. 
S. J orge. 

41 - Viagem Pres. aos A<;ores - A.He
Heroisma. 

42 - Viagem Pres. aos A!;ores - St.- Cruz 
Graciosa. 

43 - Via gem Pres. aos A!;ores - Aeroporto. 
44 - I Exp. Fil. Regional das. C. Rainha. 
45 - 40.0 Aniv. das Apar. N. S. ROS!itio. 
46 - Exp. FHatelica (Dia do Selo 1957). 
47 - Dia aa Mae (1957). 
48 - Cesario Verde. 
49 - Part. Port. na Exp. Univ. e Int. 6ru

xelas. 
50 - Exp. Fil. na Uniao do Gremio LQjis-

tas. 
51- S.- da Concei!;ao do Monte Sameil'o. 
52 - S. Teot6nio. 
53 - Santa Isabel Rainha. 
54 - l.. Salao de Filatelia e Numismatica. 
55 - XIII Congo de Bomb. Viana do Cas-

telo. 
56 - Sextos Congs." Int. de Med. Trap. 

e Paludismo. 
57 - Conf.- da Propriedade Industrial. 
58 - II Cerng. Nacional da Marinha Mer

cante. 
59 - Exp. Filatelica «Dia do Selo» 1958. 
60 - V. Cent.· do Nasc. da Rainha D. Leo

nor. 
61 - Congo Hispano-Luso-Americano-FilJ

pino. 
62 - Reun. Period. da Assoc. Int. Seg. 

Social. 
63 - I Exp. Filatelica. do Clube BP. 
64 - Festas da Cidade - A. do Heroismo. 
65 - VII Congo Se::rct. Int. CatoJico In-

fiincia. 
66 - II Centenario do Concelho de Oeiras. 
67 - I Exp. Filatelica de Aveiro. 
68 - Bilenario e Bi-Centenario de Aveiro. 
69 - Cong. Historico de Portugal Medievo. 
70 - I Exp. Filatelica Tematica. 
71 - I Exp. Filatelica do Correia Aereo. 
72 - Exp. Filatelica do qube Arte e 

Sport. 
73 - Servi!;o Inaug. Londres-Lisboa-Sa·'l-

tiago. 
74 - Emissao Comemorativ.a OTAN. 
75 - AnQ Mundial do Refugiado. 
76 - I Exp. Filatelica do Benfica. 
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77 - 50.· Aniv. do Aero Clube de Portugal. 
78 - Exp. Fil. de Cartografia - Famalicao. 
79 - Festas da Rainha Santa Isabel-

Coimbra. 
80 - Emissao Padre Cruz. 
81- Universidade de :£:vora. 
82 - XI Acampamento do C. N. E. 
83 - V Cent." da Morte do Infante 

D. Henrique. 
84 -Is." Jogos Desportivos Luso-Brasilei

ros P. 
85 - Desfile Naval - Lagos. 
86 -1.0; Jogos Desportivos Luso-BrasiJei

ros L. 
87 _1.' Congo Luso-Brasileiro Educa«;ao 

Fisica. 
88 -1." Jornadas Luso-Bras. Eng.. Civil. 
89 - Acamp. Reg. Infante D. Henrique 

Escuteiros. 
90 - Europa 1960. 
91 - Exp. Fil. Academia de St." Amaro. 
92 - Exp. Filatelica Nacional - 5-11-60. 
93 - Exp. Filatelica Nacional - 17-11-60. 
94 - I Exp. Aeronautica do Porto. 
95 - Cinquentemirio do Regime. 
96 - Exp. Filatelica do Funchal. 
97 -1." Voo Especial «Lisboa-Beira». 
98 - II Exp. Campista - I Conc. Arte Inf. 

-Benf. 
99 - I Exp. Divulga~ao Filatelica - Braga. 

100 - 1.0 Voo Especial TAP - Lisboa-India 
Port. 

101 -II Exposi~llo Fil. do Conrelho de 
Maia. 

102 - II Exp. Textil Internacional- Porto. 
103 - II Festival - Exposi«;iio do Vinho Por

tugues. 
104 - V Festival Folc. Nacicnal e III L-

-Galaico. 
105 - Faculdade de Letras de Lisboa. 
106 - Cidade de Setubal. 
107 - II Exp. Fil-Numis. Academia Santo 

Amaro. 
108 - Can!.· da Uniiio Int. do Seguro Ma-

ritimo. 
109 - Europa 1961. 
110 - I Exp. Filatelica Bancaria 1961. 
111- Exp. Fil. do VII Dia do Selo. 
112 - Tomar (Lisboa-Porto-Tomar). 
113 - 50." Aniv. da G. N. Republicana. 
114 - S. Gabriel. 
115 - II Exp. Fil. do S. L. e lBenfica. 
116 - XI Congo Geral da Assoc. Int. Hotela-

ria. 
117 -1.. Exp. Fil. Tematica A. S. A. 
118 - Conf.· Internacional do Escutismo. 
119 - I Exp. Fil. da Amadora. 

N.· Dllcrioio 
120 - III Exp. Fil. do Concelho da Maia. 
121 - VI Festival Folc. Nac. e LUEO-Galaico. 
122 - I." Voo a jacto - Lisboa-Londres. 
123 - IV Conc. Int. de Pesca Desp. Rio 

Lis. 
124 - II Exp. Nac. Selo Escuteiros. 
125 - Exp. Fil. da Povoa de Varzim. 
126 - Segundo Congresso Mundial do Fogo. 
127 - VI Torneio Latino-Europeu de Tiro. 
128 - X Congresso Inter. de Pediatria. 
129 - Europa 1962. 
130 - 1.° Voo Lisboa-Londres. 
131 - II Exp. Fil. do CO:lcelho de Matosi-

sinhcs. 
132 - VIII Dia do Selo. 
133 - Exp. Fil do VIII Dia do Selo. 
134 _1." Voo de avioes da TAP - Lis

boa-St." Mar. 
135 - Idem - Lisboa-Santa Maria (Fun-

chal). 
136 - Idem - (Porto Santo). 
137 - Idem - Idem (Acroporto St.. Maria). 
138 - Exp. Fil. Tematica da ASA. 
139 - I." V00 de Avioes TAP - Port.-Ale

manha. 
140 -I." Vov-TAP - Lisbca-Ge:leve-Mun

chen. 
141 - Bi-Campeiio Europeu de Futebol-

-So L. B. 
142 - I Exp. FiJ. Hidrv-Electrica dn Douro. 
143 - I Exp. Fil. do Estoril. . 
144 - Campa:1ha Mundial contra a Fome. 
145 - I Semana Nac. das Telecomunicagoes. 
146 - XXV] Camp. da Europa Hoquei em 

Patins. 
147 - CO:lf." I:1ternacic.nal Postal : 
148 - I Exp. Fil Nac. das Colect. C. Re-

creio. 
149 - III Cent." de S. Vicente de Paulo. 
150 - I Exp. Divulg. Fit S. Pedro do SuI. 
151 - VII Festival de Fok Nac. e Luso-

-Gal. 
152 - VIII Cent." d3 Ordem Mil. de Aviz. 
153 - VI Exp. Fil. dv Barreiro. 
154 - IX Congo da Soc. Europeia de He-

matologia. 
155 - Europa 1963. 
156 - Concurso Int. de Pesca Desportiva. 
157 -I." V.J:> a j3~lo Li3boa-Vlanda. 
158 - III Exp. Fil. CG:Jc. de Matosinhos. 
159 - Assoc. d:>s Jorn. e Homens de Letf'l l> 

Porto. 
160 - II Exp. FiJ. Bancaria 1963. 
161 - I Exp. Fil. Nac. Tematica de Tu

rismo. 
162 - Exp. Fil. do IX Dia do Selo. 

(Continual.. 
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ARIOR lIlA ... 
. .. Uma recorda9ao quase remorso ... 

Certo domingo, pouco depols do almo~o. 
tocaram-me a campainha da porta. A ml
nha empregada, que logo atendeu, tra
zia-;ne, i:lst2ntes depois, um cartao de vi
sita com tres palavras apenas: ARTUR 
BEJA/Medico. Ell nao conhecia 0 pro
prietario desse nome de tao poucas letras. 
Nao conhecia, ;nas pouco tempo bastou 
para logo ver a inteira propriedade das 
palavras que Ihe eu vida a dizer, ao de
cHnar dessa mesma tarde, na esta«;ao de 

Palo 
DR. ANTONIO I=R AGOSO 

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

Gaia, ao estrib;) do comboio do seu re
gresso it Figueira: Tive mujta honrn e 
111 uito gosto " In conhece-Lo. 

Recebid J 0 cartao, fui ao encontro do 
desccnhecido visitante, e trouxe-o para 
o meu escritorio. Mal entrado, foi esta a 
primeira frase: Ii: mesmo a isto que eu 
""mho . . . - Artur Beja tinha reparado em 
pequeno lote de cartas antigas, alinhadas 
na minha banca de trabalho, e de que eu -

Carta de Agosto d. '852 
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-que respeite ao intercambio das Fila-
telias de Espanha e de Portugal. 

Interessados desde sempre em tal 
intercambio, para ele temos trabalhado 
como ninguem. Basta recordar que 0 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho pre
faciou, ha muitos anos, um notavel 
catalogo de carimbos comemorativos, 
editado precisamente em Valencia, por 
D. Jose M.a Gomis Segui, um homem 
que it especialidade tem dedicado 
extraordinaria e desinteressada activi
dade. Que 0 mesmo Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, em Outubro pas
sa do, foi 0 primeiro filatelista portu
gues a ser membro de um juri filate
lico espanhol, em Bilbau. E que 0 

mesmo nosso presidente, e director 
desta revista, foi agora 0 primeiro por
tugues a fazer parte de uma Comissao 
de Honra de uma exposi~ao filafelica 
espanhola, em Valencia, do mesmo 
modo que e 0 unico filatelista portu
gues a possuir a medalha «Ao merito 
filatelico», atribuida pela grande re
vista «Valencia Filatelica». 

Mal pensavamos, ao esc rever 0 que 
vem de ler-se, que, poucos meses de
po is, Espanha reservasse duas consa
gra~6es ainda maiores, e mais extra or
dinarias, ao Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho: 

~ a primeira, que aquela grande e 
excelente revista «Valencia Filatelica», 
dirigida superiormente pelo entusias
tico e sabedor D. Jose M.a Gomis Se
gui, que so muito escassa e justificada
mente atribui as suas medalhas anuais 
«Ao merito filatelico», e ja atribuira 
uma, em bronze, ao Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, acaba de conceder
-Ihe outra, agora em prata, e para Ihe 
ser entregue pessoalmente, em Janeiro 
proximo. 

~ a segunda, que 0 Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, que no ano passado 

foi jurado cJassico do «III Certamen Fi
latelico de la Hispanidad», em Bilbau, 
acaba de ser nomeado presidente do 
juri cJassico do «IV Certamen Filatelico 
de la Hispanidad», que este ano se rea
Iiza em Pamplona, a partir de 11 de 
Outubro, e para 0 qual este Clube Fila
telico de Portugal tambem teve a honra 
de ser designado comissario em Por
tugal. 

Acontecimentos notaveis, e tao elo
quentes, que desnecessitam de quais
quer comentarios. 

RECORTES 
FILA TELICOS 

Depois do recorte do mes passado, au 
grc.nde revisw «SeLos & Moedas», de 
Aveiro, fazemos hoje ° segui'nte, assilnado 
peLo Dr. Jorge MeLo Vieira, 'na sua sec
~lio fiLateLica no dicirio Republica. 

o desgoverno e 0 resto, 
no Federo~ao Portugueso 
de Filotelio 

• Cotejando os prefacios dos dols catalogos 
por que hoje nos regemos, dar-nos-elllos 
conta do actual panorama filatelico nacional, 
das vicissitudes que atravessa, e a que, esta
mos em crer, nao sera alheio 0 desgorverno, 
chamemos-Ihe assim, e pessimas maos em 
que caiu 0 dlreccionismo da Federat;iio Por
fuguesa de Filatelia, de relac;oes tensas com 
mais de uma vintena de prestiglosos e ate 
eminentes fllatellstas portugueses, de rela
c;oes frias com c1ubes e "ucleos filatellcos 
nacionais e estrangeiros, a trazer-nos 0 des
prestlgio interno e internacionalmente, uma 
especie de febre amarela ou c61era de que 
n6s nos afastamos, e a que certos palses, 
como 0 Brasil, nao esquecidos da ultima Lu
brapex, nao deixam entrar, ainda que Ihes 
mostrem 0 certlflcado de vacin&». . 
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ANONCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro seills de Portugal, 

todo 0 Ultramar, moedas e medalhas millta
res de Portugal- Apartado n. 0 6, Elv88. 

Selos com erros, novos e usa dos, de 
Ponugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Carta iI Secretaria, ao n." 22. 

PORTUGAL E ULTRAi\fAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior 3 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LIS
BOA-5. 

COMPRO. F. D. c., provas, ensaios, etc., 
relacionados com os temas «Ve(culos Mo
torizados», «Guerra» e «Refugiados». En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

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

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagan do bem. 
Respolta iI Secretaria do Clube, ao n.O 22 . 

INDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rfodo post-InvasAo (1962), com selos In
dian os e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obllterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, ou troco por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3,"-EF - LISBOA-5. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, ~2.o-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

Compro, Trooo e Vendo selos cl8ssicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou 1158-
das. Procuro selos da pacotes, Vend:J 
6lbuns e materiai fllatelico. A. Bor,M 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
(one 2272329. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

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

SeIos usados comemorativos Portugal, Ul
tramar e Europa Ocidental, formato grande, 
lavados, compro ou troco por selos Ponu
gal e Ultrrunar, novos e us ados do meu 
stock. Catruogo EIadio. Transac~oes 56 
com coIeccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. Joao Cris6stomo, 81-4.0 - Lis
boa-1. 

Vendo FDCS, postais maximos, provas, 
erros, ensBios de cor, cartas antigas, etc. 
Felix da Costa Ilha - ALCOENTRE. 

ATENCAO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos ou vul
gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nlo Nobre, 43-2,o-Drt.o, 
LISBOA-4, Telefone 784816, 

CARTAS ANTIGAS, com ou sern selo; 
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Cam pin as, 33 - PORTO. 

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujS! 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
AL, BD, BI, BL, CB, FI, EH, JL, KD, 
KH, LD, 00, OE, OL, PL, PI, SI, 
SO, compro ou troco. Estou in teres
sado em cartas c/ selos, q~adras usadS! 
ou qualquer peea Interessante de Ingla
terra. Or. Vasconcelos e Castro, Av. Al
vares Cabral, 55. Tel. 66 22 83, LISBOA., 
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Compro tudo para especializa.;ao, pro
vas, erros, carimbos, cartas pre-filateli
cas, etc. e ainda pequenas colec!;oes de 
selos novos. Felix da Costa Ilha -
ALCOENTRE. 

SELOS DE PORTUGAL SI CARTA de 
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Maga
lbAes - Av. da B0avista, 2020/65 - Porto. 

Cartas com selos Cabe!;as do Imperador, 
do Brasil, e quadras selos novos Camoes 
e Lusiadas, pago bern, correspondencia a 
Secretaria, ao n.O 50. 

GRA.-BRETANHA - Retalha-se colec!;ao 
basiante adiantada, composta por boas pe
!;as, classicos, series novas. SERGIO SI
MOES - CALDAS DA RAINHA. 

Desejo selos usados das wtimas emis
soes comemorativas de Portugal, Fran!;a, 
Alemanha e mais paises da Europa Oci
dental. Isabel Portillo - Perez Gal
dos 5 p 26 - Valencia 7 - Espanha. 

Compra-se urn Catalogo Yvert, mundial, 
de 1971 ou 1970, em born estado. Respos
tas a iSecretaria do Clube ao n.O 55. 

Je cherche des varietes, des obliterations 
et des fiammes avec Ie theme FOOTBALL. 
Reponse assuree. 

Francisco Naya - Travessa do Outeiro, 
14-5.0 -Drt.-LISBOA 2 - Portugal. 

DAMOS GRATIS CATALOGOS YVERT 
1972 - Ao' aBquirir urn lote de selos ou 
sobrescritos, pode receber gratis urn novo 
YVERT 1972. Solicite as cinco hipoteses 
que preparamos, especialmente para si. 
SERGIO SIMOES - CALDAS DA RAINHA. 

German stamp - collectors wan t s to 
exchange stamps with collectors in Por
tugal and Port-Oversea-Ountries. I can 
give German and Berlin mint stamps from 
1060 till today for those of your area. 
Write to H. Hubner, Eng.o Postfach 62, 
D-6451 Bischofsheirn, Alemanha. 

Pedro Ros Pujol- Vilamari, 37 Pal. 2.a
Barcelona 15 Espanha. Solicita trocas de 
selos usados. Resposta absolutamente 
assegurada. 

Socio n.O 2285. 

Frederico Bergada Valls. Apartado, 295. 
Igualada. P. Barcelona. Espanha. Troca 
selos 100 X 100 de pequeno formato. Idem, 
grande formato. Assunto serio. Respondo 
a todos. 

Desejo trocas corn filatelistas. Dou da 
Argentina emissoes antigas, novidades e 
F. D. C. Tambem jornais e revistas 
argentinas. - Horacio R. Tripoli - Blanco 
Encalada, 917 Suc. 28 - Buenos Aires
Argentina. 

FILATELISTAS! Desejo Portugal, series 
completas e novas. Dou Espanha, Co16-
nias, Fran!;a, Belgica, Italia, Vaticano e 

S. Marino. A. Cintas. CfPeiialara, 10 
Sevilla (Espanha). 

Selos Australianos: 
Temos urn excelente e varia do lote de 

selos Australianos ern pacotes de 1 000, 
esplendidos para coleccionadores medios 
ou avan!;ados. 0 lote e especialmente 
composto de selos comemorativos e taxas 
altas, num 'valor ae catalogo superior a 
$30 Dolares australian os. Ha grande parte 
de selos das wtimas emissoes. Pre!;o de 
venda 3 d6lares australianos, au trocas por 
igual quantidade e qualidade de selos por
tugueses. 

Pedidos a R. Waterbury - 375 Abbotsford 
St, Nth Melbourne, Victoria, 3051 - Aus
tralia. 

Guzman Perez SancheZ - Rambla Pulido 
n.O 48-2.0 Santa Cruz de Tenerife - Es
panha. Coleccionador medio em Universal. 
Muito interesse par selos de Portugal e 
Ultramar. Dou Espanha e outros paises. 

EGIPTO - Cornpro Selos classicos, pro
vas, ensaios, erros, cantos de folha com nll
mere de controle, Cartas e outras pe!;as 
interessantes I. HOLLY -Av. INFANTE 
SANTO - 50-5.0 E LISBOA - Tel. 557946. 

COMPRO SELOS DE HOLANDA E CO
LONIAS HOLANDESAS, Ev. D KAR, Rua 
do Viveiro 25 RIC Esq, Monte-Estoril. 

MATERIAL FILATELICO - Tudo que 
V. nect:'ssita esta a sua disposi!;ao. Pe,!;a 
pre!;arios. SERGIO· SIMOES - CALDAS 
DA RAINHA. 

BOLETIM DO CLUBE FILATEliCO DE PORTUGAL 
I AN 0 X X V SETEMBRO DE 1971 N. 0 2421 

o presidenfe do Clube Filafelico de Portugal, 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO, 

duplamenle consagrado enl Cspanf,a~ 
enl C)}alencia e em r:famplona 

No nosso n.O 238, de Maio ultimo, 
a propos ito da Exposicion Monogra
fica y de Filatelia da Peninsula Iberica, 
realizada em Valencia, e na qual 0 pre
sidente da Direc~ao do Clube Filatelico 
de Portugal, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, entao gravemente enfermo, 
fazia parte dos «Colaboradores de 
Honor», escrevemos aqui: 

«Expressando a nossa profunda gra
tidao pelas penhorantes aten~oes havi
das para com 0 nosso presidente, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 0 

Clube Filatelico de Portugal e esta re
vista ficam inteiramente as ordens dos 
ilustres filatelistas espanhois em geral, 
e valencranos em especial, para tudo -
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Continente (excepto Lisboa , Concelhosiimitro/esJ, [lhas e ProfJ'nc;as U/tramarinaso' 

Correspondentes 100$00 por ano ou equivalente em moeda local 
Jilniores. • • • 50$00 par ana 

Brasil • Cr. 6.. por ano 
Espanha. • • •• •••••• 60 Pesetas, por ano 
Outros poises • • • • • •• U. S. $2,00., por ano 

LlSBOA e Concelhos IimftroCes - Efectivos • •• 15$00 por m~s; Juniores. •• 7$50 por m~s 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHEIRO OU SELOS NOVOS 
EM CURSO. SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALCOENTRE - F6lix da Costa IIha. 
ARG~NIL - Manuel Jos6 do Rosario Casta

nheira. 
COVILHA - AConso da Cruz e Silva. 
GUlMARAES - Fernando Nogueira Guedes 

- Rua de Paio GalvAo. 26. 
AvORES - Dr. Victor Machado de Faria e 

Maia - Rua Castilho, 57 -Ponta Delgada. 
CABO VERDE - JoAo de Deus Lopes da 

Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MADEIRA'- M. M. Lourenljo de Gouveia -
Caixa Postal 456 - Funchal. 

I s. TOME - Aprlgio AntOnio Malveiro
Secrelario da CAmara Municipal - Caixa 
Postal, 46 - S Tom6. 

BRASIL - Hio de Janeiro - Hugo FraCClfoli. 
CalxaPostal 25, ·6; Dr. Carlos Nary da 
Co~ta. Pralja dos Jacarandas, J 5/203 -
(ZC-20J. 
S. Paulo - Dr. H~itor Fenfclo, Caixa Pos
tal 9798; Gilbertu M de Prllft - Caixa 
Poslal, 30680 0 100U ; Am6rico Tozzlni -
Caixa Po-tal 53'18 

U. S. A. -Manuel L Gouveia - 4911, IS th 
Avenue, GL. 5-2144. Sacramento. 20. Ca
lifOrnia. 

, 

FAsRICA DE ARTEFACTOS DE SORRACHA 

Endere~o telegraflco: LUSITANA Telefofte ft.O 10 - VALEN<;A 

DE 

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENC;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IUA DAS GbiAS. 11-17 • 

BAIRRO ALTO • LlSIOj.Z 

T.lal. 1400' 

• PORTUGAL 

RESTAURANTE T1PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

F ados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUlT • OPEN ALL NIGHT 



NA CIDADE 

• NA ESTRADA ' 

• 
MACAU 

FORA DA ESTRADA 

., 
• UM PNEU PARA CADA SERVICO " 

PARA SERVIC;:OS ESPECIAIS, CONSULTE -NOS 
.' 

A MAIS ANTIGA MARCA POSTAL 

MA.DO 
(Ver o"igo no interior) 

I ANO XXV 8ETEMBRO DE 1871 N.- 242 I 
E V 1ST A • ENS. L 
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