
FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Ender.~o telearafico: LUSITANA Telefone 11.° 10 - VALEN<;A 

DE 

JOS~ 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 
IU DAI CIA VIAl. 11·17 • hi • f. 140" 

BAIRRO ALTO • L1SIOA.2 • PORTUGAL 

RESl'AURANTE T1PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUlT • OPEN ALL NIGHT 
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ULTRAMAR 

Emissao comemorativa do 
IV Centenario de «as Lusiadas» 

I ANO XXVI JUNHO DE 1972 N.O 2&1 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAr;(AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE; AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.o-Dt.° (com elevador) - LISBOA-l - Telef. 823936 

CORRESPONDENCIA: APARTADO 2869 - LISBOA·2 - PORTUGAL 
EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZAr;(AO 
Contillcnte (exceplo Lisboa 8 Concelhos limitrofes), flhas e Provincias Ultra marinas .. 

Correspondentes • • 100$00 por ano ou equivalente em moeda local Juniores. • • • • • 50$00 por ana 
Brasil • • . . • . . . • Cr. 6., por ano 
Espanha. . • . • . • . • • •• 60 Pesetas, por ano 
Qutros paises • • . • . • • •. U. S. $z,oo., por ano 

L1SBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • •• 15$00 por m~s; Juniores. •• 7$50 por m~s 
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHElRO OU SELOS NOVOS 

EM CUR SO. SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALCOENTRE - Felix da Costa Ilha. 
ARGANIL - Manuel Jose do Rosario Casta

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

- Rua de Paio Galvao, 26. 
VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo 

Pereira de Brito. 
Ar;(ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 

Maia - Rua Castilho, 57 - Pont a Delgada. 
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 

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

MADEIRA - M. M. Louren~o de Gouveia
Caixa Postal 456 - Funchal. 

FUNCHAL - Eng.a D. Maria Elisa Basto Ma
chado - Apartado, 495. 

S. TOME - Aprigio Ant6nio Malveiro
Secretario da CAmara Municipal - Caixa 
Postal, 46 - S. Tome. 

BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli, 
Caixa Postal 2506; Dr. Carlos Nt ry da 
Costa, Pra~a dos Jacarandas, 15/203-
(ZC-20). 
S. Paulo - Dr. HeHor Fenicio, Caixa Pos
tal 9798; Gilberto M. de Proft - Caixa 
Postal, 30680'01000; Americo Tozzini
Caixa Postal 5398. 

U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 4911,15 th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20. Ca· 
lif6rnia. 
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I Cataiogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com- I 
I pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre<;os gratis I 
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I I I (ASA FUNDADA EM 1922 I 

I 
ELADIO DE SANTOSI 

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro selos de Portug·al, 

todo 0 UItramar, moedas e lDedalhas milita
res de Portugal- Apartado 0.0 6, Elvas. 

COMPRO. F. D. C., provas, eosaios, etc.; 
relacionados com os temas cVe{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 a Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

ESPANA Y AM~RICA LATINA - Cambia 
mataselJos especiales (obliteration~). Ant6-
nio Cr6, Av. Ferreira Lobo n.O 11- CAIXAS 
-PORTUGAL. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Poriugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Carta a Secretarla, ao n.~ 22. 

VENDO selos Pontugal e Ultramar, No
vos e Usados, Sobrescritos, Novidades, etc. 
Tambem COMPRO. Pe!;a listas gratj~ a: 
SILVA PEREIRA, Rua Ant 6 n ioN obre, 
43-2.0-Dt.0 ou Telefone 784816 - Lisboa-4. 

Compro, Troco e Vendo selos cl8ssicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos da pacotes. VendJ 
albuns e material filatelic<l. A. Borg~ 
Brit<> - BARREIRO - Portugal - Tele
fone 2272329. 

ATENC;;:AO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos ou vul
gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Drt.D, 
LISBOA-4, Telefone 784816. 

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

Aceitam-se encomendas de selos us ados ven
didos em leilao periooicamente pelos C. '1'. T. 
e vendem-se tambem em macos de 100 selos 
us ados , mediante 0 depOsito na nossa conta 
de D. a O. Quem pretender comprar, faze
mos descontos de 60a 75 % dos pre~s do 
CataIogo em vigor. Mercado do Selo - Rua 
do Quicombo, 11-2.° - Apt.o 28 - C. Pos
tal 2188 - C. Luanda. 

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
BD, BI, BL, CB, FI, EEl, JL, lID; KH, 
LD, OE, OL, PL, PI, SI, SD, compro ou 
troco. Estou interessado em cartas c/ selos, 
quadras usadas ou qualquer peea interes
sante de Inglaterra. Dr. Vasconcelos e Cas
tro, Tr. Ferreiro (A Lapa) , 23-7.0_Drt.D, Te
lef. 660873, LISBOA-3. 

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de 
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Maga
lhiles - Av. da Boavist3, 2020/65 - Porto. 

Ofere~o em quantidades ilimitadas : selas 
novos, «souvenirs. , postais e discos de rnusica 
folcl6rica. Desejo receber: selos nov os, pos
tais, discos de mu ica folcl6rica, pop, revistas 
de moda e arte, etc.. . Nao envio primeirp. 
Base de troca 1 Fr. - 2 lei. Resposta asse.
gurada. Liculescu Sorin Gabriel- 134, Rue 
SUoz. Craiova. Doly. Romenia. 

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

Traco selos de grande formato, de todo 0 
mundo, 100 x 100. Ed. Peterson-1256-N. Har
vard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A. 

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

Compro e traco sobrescritos e postais da 
Guerra Civil Espanhola 1936-39. Correspon
dencia em Esp. F. Ingl. Al. - F. DENTERS, 
Kootwijkstraat 111, den Haag (Rolanda). 

I offer to sale commemmorative stamps, 
mint and used, sorted, bundles or sets of 
Portugal and portuguese oversea territo
ries. All references can be given. Please 
ask sales conditions and send your lists'. 
To Pedro Jose Waddington Peters - Av. Joao 
Crisostomo, 81-4.° - Lisboa-1 - (Portugal). 

Boletins do Clube Filarelico de Portugal, 
novos, pela melhor oferta, vendem-se os nu
meros : 54 a 91, de 93 a 107, de 109 a 153 e 
de 155 a 204. 

Tratar com M. Noronha - Velas - TIhas 
S. Jorge - A~res. 

• 
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Um acto que decorreu pleno 
de elevac;ao e de civismo 

N.O 2151 I 

REUNIU 0 18. 0 CONGRES'SO DA 
FEDERAelo PORTUGUESA DE FILATELIA 
------------~-------------------------------------------------ELEITOS ·POR UNANIMIDADE 

os NOVOS CORPOS GERENTES 
e aprovados 0 Relatorio e as Contas 

Para ap:t'ecIacao, discussao e votacao dos 
cinco pontos constantes da respectiva. Convo
cataria, reuniu, em sessao ordinaria, na sede 
federativa, Av. Almirante Reis, 70-5.0-Drt.o, 
em Lisboa, 0 Congresso da Federacao Portu
guesa de Filatelia, que decorreu pleno de 

I 
Por 

M. DO R. C. N. I 
interesse, e sob urn clima de grande elevacao 
civica. 

Presidiu, com a sua reconhecida compe
tencia, 0 distinto advogado Sr. Dr. A. J _ de -
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-Vasconcelos Carvalho, vice-presidente, em 
exercicio, da Mesa do Congresso, e presente 
a quase totalidade dos De1egados das colec
tividades federadas. 

Dentro do limitado espaco de que dispomos, 
vamos, consequentemente, procurar condensar 
o relata desta importante reurriAo. 

Como ponto primeiro e de grande expecta
tiva, fdgurava 0 acto eleitoral, que ditaria, 
portanto, as individualidades sob cuja respon
sabilidade passaria a gerir-se, no bienio de 
1972-1973, a Federa!;iio Portuguesa de Fila
telia. 

E foi, pode afirmar-se, em clima de entu
siasmo, e com verdadeira n~iio da respon
sabilidade !i.nerente ao 'acto, que os Delegados 
presentes deram cumprimento a este ponto 
import ante para os destinos da Filatelia por
tuguesa. Fazendo-o espontaneamente. E li
vremente - como livremente, e sempre com 
d~gnidade, haveriam de expressar-se em todos 
os demais ·assuntos em que intervieram. 

Daqui resultou surgir urn novo elenco dos 
COl'pos gerentes federativos, que inclui nomes 
prestigiosos da Filatelia portuguesa, a par de 
outros, aioda ,pouco ou quase nada conhecidos 

(.sa Filatelic. 1. ELL 
FUNDAD. EM I." a 

Na,ldldll Ilmpr. 101 mllba"l p"lIal 

Material fllat.ellco HAWID, 
LEUCHTTURM • SAFE 

Em stock, mais de 7.000 series 
diferentes de todo 0 Mundo 

Series completas novas 
de Portugal e" Ultramar 

do grande publico filatelico, mas igualmente 
validos, mesmo mwto vltlidos e esperan!;OSos. 
Urn conjunto, portanto, de valia, disposto a 
dar 0 seu melhor para irmanar, como uma 
familia muito unida, os tilatelistas, e presti· 
giar, no Pais e no estrangeiro, a Filatelia 
portuguesa. 

Depositados que foram, na urna, os votos " 
de todos os Delegados presentes, e com os 
representantes ea Sec!;iio F-ilatelica do Clube 
dos Galitos e do Nucleo Filattllico de Alhan
dra, respectivamente, Srs. Vitor pos Santos 
Falcao e Jose de Almeida Carvalho, a ser· 
virem de escrutinadores, 0 Sr. Presidente da 
Mesa deu conhecimento do resultado apurado, 
ficando eleitos: 

Para a MESA DO CONGRESSO: 

Presidente, Dr. A. J. de Vasconeelos Car
valho, com 54 votos; Vice-Presic1ente, Coronel 
Alex;andre Guedes de Magalhiies (Porto), 
54 votos; 1.° Secretcirio, Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, 54 votos; e 2.° Secretcirio, Dr. Jose 
Agostinho Spinola Gon!;alves (Dha da Ma
deira), 53 votos. 

d~~' .. ~~~-...~'~--~-~~~~--, 

A 
CENTRAL 
DA 

I BAIXA 
OPT ••• • E.T'~. DE 

restaurante , 
pastelarla fina 
sallo de eha 

AMBIENTE SELECCIONADO 
Reconhecida oficialmente 
de utilidade turlstlca 

I 

Rua da Prata, IB4-2.'-ESQ'll Te/efone 32 35 OB 94, Rua Aurea, 98 - Lisboa- 2 

Lisboa-2 Tetefones 320280 - 3266 74 

II·........ ........ .......................... --... --.. - .. -........ ------. ~-,---.... ------,.-------
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4. Os aerogramas acima referidos distin
g~e~-se pela. impressao, no angulo superior 
diretto, dos dlzeres: -Correio Aereo - Isento 
de porte e de sobretaxa aerea - Portaria 
n.o 513/71 de 23 de Setembro de 197t. e s6 
podem transitar pelo correio como corres
pond~ncia ordinaria, sem qualquer formali
dade especial. 

4.1- Enquanto 0 Movimento Nacional Fe· 
minino nao esgotar os aerogram as editado~ 
d~ conformidade com a portaria anterior, os 
dlZeres constantes do angulo superior direito 
pod em continuar a ser -Correio Acreo -
Isento de porte e de sobretaxa aerea - Por
taria n.o 18545 de 23/ 6/961 •. 

5. Na Metr6pole e nns Ilhas Adjacentes 
aos aerogl'amas de que se trata 56 sera 
dado curso quando forem entregues em mao 
nas CTF, CTFU, PC, Autoambulancias ou 
aos carteiros dos giros rurais. 

.5:1- A fi~caliza~ao dos aerogramas para 
milltares aceltes por carteiros rurais, e da 
compet~ncia do pessoal maior. 

6. 0 endere~o do destinatario, sera obri
gatoriamente constituido pelo nome do mesmo 
~sto e numero correspondente ao indica
tlvo postal, tal como se determina no n.o 1 
da O. S. 6109,11. Devem aceitar-se tam
bem, prescindindo-se neste caso do indicativo 
postal referido, os aerogramas destinados a 
elementos das corpora~oes militarizadas: Po
H~ia de Seguran~a Publica (P. S. P.), Guarda 
FIScal (G. F.) e Organiza~ao Provincial de 
Voluntarios (0. P. V.), quando os mesmos 
aerogram as -apresentarem de forma bem le
givel 0 nome do destinario, posto, indica~ao 
da cor~ra~ao militarizada a que pertence 
e local1dade destinataria. 

6.1 - E obrigat6ria a indica~ao do ende
re~o completo do remetente no lugar pr6prio. 

Sempre que nao se verifiquem as condi
~oes referidas ou nos casos em que os aero
gram as contiverem qualquer papel ou objecto 
ou ainda correspond~ncia escrita no exterior 
serao recusados. ' 

7. A EPM9 remetera a DSC2 os aerogra
mas que receber do correio metropoIitano e 
que nao obede\iam as prescri~oes desta Cir
cular, para efeitos de serem responsabili
zados os funcionarios aceitantes. 

8. Nos aerogramas deve ser aposta a 
marca do dia na parte da frente, no acto da 

aceita~ao o~ da entre.ga na esta~ao ou posto, 
pel os cartelros dos glros rurais. 

. Os, aerogram as serao depois de agrupados, 
~nc~uld~s em sob~escritos M/34/36 (com a 
mdlca~ao de «Reglsto. bem riscnda) ou em 
sacos ~e I~~agem, endere~ados claramente: 
.CorrelO Mlhtar - EPM9 - Lisboa 3 •. 

9. Os aerogram as encontrados nos re
ceptaculos postais serao em todos os casas 
depois de devidamente anotados e marcados' 
devolvidos aos remetentes se contiverem ~ 
resp~ctiva indica~ao, ou remetidos para 0 

~en'I~O de refugo, se a nao contiverem. 

10. No toca~te aos arquipelagos dos A~o
res e da Madeira a concentra~ao faz-se nas 
CTF do Aeroporto de Santa Maria e do, 
Funchal, respectivamente salientando-se que 
com este correio, se fo;mam sempre ma~o~ 
ou sacos separados do correia normal os 
quais serao transmitidos por via mari'tima 
ou aerea, dentro do arquipe\ago como nor
mal mente se procede com 0 correio aereo. 

.A eX'pedi~ao para Lisboa sera igualmente 
telta, por V1a aerea, a partir de Santa Maria 
ou do Fun~hal, ~~ ma~o ou saco endere~ado 
ao «CorrelO Mlhtar - EPM9 - Lisboa 3. 
~om~ atras se pres creve e, portanto, co~ 
mscr1~ao do peso nas guias A V7. 

Salienta-se que estas malas de correiOi 
«isento. para militares nao sao numeradas. 

. 11. Relativa~e~te aos aerogramas expe
didos das Provmclas Ultramarinas pelo pes
soal dos 3 ramos das for~as armadas, a 
sua du:tribui~ao sera feita sem a percep~ao 
de qualsquer taxas, nas mesmas condi~oes do 
Correio normal e cumulativamente com este 
quando os mesmos indiquem legivelmente 0 

nome do remetente, bem como 0 seu posto 
e 0 numero do indicativo postal ou a locali
dade donde sao remetidos (tratando-se de 
elementos de corpora~oes militarizadas 0 

posto e a indica~ao das corpora~oes a' que 
pertencerem) e apresentem a marca do dia 
da esta~ao expedidora. 0 endere~o do desti
natario, inclumdo 0 seu nome deve ser cla-
ramente redigido. ' 

Quando os aerogramas recebidos nao obe
de'ram a estas condi'roes serao remetidos 
a DSC2. 

Esta circular anula e substitui a circular 
n.o 7008,29/C e a circular 7106,36/C. 

Arq. 13-2-3JDSC2 

6 de Novembro de 1971 - Pelo Director 
dos Servi~os de Correios, G. C. Sarsfield, 
Eng. -
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5000000 da taxa de 4$ - ouro, azul-tur
quesa-c1aro, amarelo, rosa, carmim-escuro, se
pia-claro, sepia-escuro, azul-ultramar, pre to, 
vermelhao, verde-azeitona-c1al'o, verde-esme
ralda-claro e ocre. 

Macau: 

1 400000 da taxa de 20 avo~ - ouro, prat.!, 
amarelo, rosa, sepia-claro, sepia-escuro, ocre
-esverdeado, carmim-escuro, violeta, verme
Ihao, ocre, verde-azeitona-claro e preto. -

Timor: 

200000 da taxa de 1$ - ouro, azul-tur
quesa-c1aro, rosa, ocre-c1aro, ocre-escuro, se
pia-claro, sepia-escuro, vermelhao, preto, ver
de-salsa, verde-azeitona-c1aro e azul-ultramar. 

o Ministro do Ultramar, Joaquim "Joreir" 
da Silva Cunha. 

Para &el' pubJicada nos Boletins O/iciais de 
todas as provincias ultramarinas. - J. da Silva 
Cunha. 

ANGOLA 
DJRBC9Ao DOS SBRVI90S 008 
CORRBIOS. TBLBGRAPOS B TBLB-

PO~B8 DB A~GOLA 

SECRETARIA-FII.ATELIA 

De8pacho D.- J/972 

1 - Tendo-~e verificado a falta de uni
formidade no uso de tinta para oblitera~ao 

VISITE 0 MUSEU 
DOS CrT 

Todol 01 diu dtell, excepto 
1& Segundaa-felral e Ferla
dOl, das 15 11 18 horal, e aOI 
Domingol, d .. 10 11 15 horal. 

Rue de D. Estefania, 75 -liSBOA·' 

de pe~as fUatelicas, e reconhecendo-se a con
veniencia de ser utiIizada neste servi~o, 50-
mente a cor preta, determino que de futuro 
se devera proceder as marca~oes que forem 
solicitadas, pel a seguinte forma: 

- Tinta preta de 6Ieo para as oblitera
'roes dos carimbos metalicos 

- Tinta preta sem 6ieo, da melhor qua
Iidade, para as oblitel'a~oes de carim
DOS de borracha. 

2 - Fica vedada a utiJiza .. ao de qualquer 
outoutra cor de tinta nestas oblitera~oe.e, 
mesmo que isso seja solicitado pelos filatelis
tas. 

CUMPRA-SE 

Direc'rao do& Servi'ros dos CTT de An
gola, Luanda, 19 de Janeiro de 1972. 

o Director dos Servi .. os, 
Poiares Baptista - Eng.
La d. CTTU. 

Jose Beltrao 
Director de 

Leglala910 prlvatlva do. CTT 

N .o 7111,54jC -lsenfao postal para 0 cor
reia permlltado entre a perrool dar forfar 
armadas dertacadas lias Prol.'lncias Ultra
marinas e na Metr6pole 

1. A portaria n.O 513/ 71, de 23 de Se
tembro do ano em curso, veio actualizar as 
disposi~oes da Portaria n.O 18 545, de 23 de 
Junho de 1961, por se verificar que as 
mesmas se nao ajustam ja as realidades 
actuais que se pretend am contemplar. 

2. Nos termos daqueJa portaria, sao isen
tos temporariamente do pagamento de porte 
e de sobretaxa aerea os aerogramas cons
tituidos por f6rmulas especiais, cuja edi~ao 
ficou a cargo do Movimento Naclonal Fe
minino, com correspondencia de indole par
ticular, que forem expedidos para qualquer 
ponto do territ6rio portugucs pelo pessoal 
dos tres ramos das for~as armadas ou das 
corpora'roes militarizadas em servi~o nas pro
vincias uitramarinas, bern como os expedidos 
do continente c ;Ihas adjacentes para aquelc 
pessoal. 

3. 0 disposto no n.O 2 apJica-se aos miJi
tares do Ultramar que estejam a prestar ser
vi~o na metr6pole. 

t 

, 

• 
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Para a DlREC{:AO: 

Presidente Coronel Francisco C. R. M. Car
doso Salgado, 54 votos; Vice-Presidente, 
Eng.o Fernando da Costa Valdez, 52 votos; 
1.0 Secretario, Abllio Joaquim da Silva e 
Sousa (Barreiro), 54 votos; 2.0 Secretdrio, 
Dr Pedro de Vasconcelos e Castro, 54 votos; 
Tesoureiro, Fernando Gomes Carriio, 50 vo
tos; Vogal, Mario do Rosluio Castianheira 
N1.meS (Arganll) , 54 votos; Vogal, Domingos 
Martins Coelho, 54 votos. 

Para 0 CONSELHO FISCAL: 

Prl?sidente Dr. Antlmio Fragoso (Porto>' 
51 votes; Relator, FIorentino Alves Rodrigues 
(Barreiro), 47 votos; Vogal, Vitor dos Santos 
Falcao (Aveiro), 37 votes; Vogal, Jose de 
Alnjeida' Carvalho (Alhandra), 54 votos. 

\ 

Considerando que presentes estavam, neste 
CopssO, 'atraves dos seus Delegados, quase 
to<WI as eolectividades federadas, que repre
seatavam urn total de 54 votos, verifiea-se, 
~, que muitas dos eleitos 0 foram por 
unabimidade, e outros quase por unanimidade. 
E teste pormenor sigm.ficativo, rnesrno muito 
iniPortante, e ditado livremente, prova, elo
qqentemente, 0 grau de prestig,io de que os 
sellS nomes desfrutam, e a confianca que 
neles e ' depasitada para dirigirem 0 6rgao 
rnbimo da Filatelia nacional. 

Pelo qqe daqui lhes dirigimos as nossas 
felicitacQes, sinceras, efusivas, e lhes prome
ternos toda a passivel colaboraCiio, que bern 
merecem, pal'Ia 0 born desempenho da sua 
missiio, que recon~ trabalhosa, rnesmo 
muiio trabalhosa e dificdl. 19ual colaboracao 
que, mesmo sem lhes ser solicitada, se eSlJera 
lhes seja imediata e espontAneamente dada, 
individuaImente, ppr todos os filatetista5, e 
colectivamen~ pelA's vluias associacOes fila
~cas, que, efectivamente, desejam uma Fi
latelia portuguesa sa, con&trutiva e cada vez 
rnais valorizada. 

:It ests, a altura excelente para, maves 
dessa desinberessada col-aboraciio, set' de
monstrado esse anseio, 0 anseio de qlH:m, 
sem interesses mesquinhos. deseja, na ver
dade, e como se irnpi)e, tmiiio e fraternidade 
filatelica, e reconhece na Filatelia uma acti
vidade sena, que e, e que a todos, individual
mente ou colectivamente, cumpre honrar, 
dignificar. 

Compreendia este Congresso, no seu ponto 
segundo, tambem a el~ao ckls Delegados da 

Federacao Portuguesa de Filatelia junto da 
Federation InternationaIe de Philateue e das 
ComissOes Tematica e de Juventude dessa 
mesma FIP. 

Pelos resultados apurados, foram eleitos: 
Para Delegado nacional: Henrique Gago da 
Graca, com 50 votes; Para Delegado na Co
missao Tematica: Dr. Romano Caldeira Ca
mara, com 54 votos; Para Delegado na Co
missao de Juventude: Jose Manuel Casta
nheira da Silveira, com 53 votos. 

Discussiio e votacao de RelatOrio e Contas 
ocupava 0 ponto terceiro, enquanto 0 ponto 
quarto tratava da fixaciio das quotas das 
associacOes federadas. 

Postos os respectivos assuntos it apreciaciio 
do Congresso, foram os RelatOrios e Contas 
apravados par unanimida<ie, e as quotas das 
associacOes federadas mantidas nos montantes 
que vinham sendo praticados. 

Como quinto e Ultimo ponto da Convoca
tOria, «Deliberar, em geral, sobre tod05 os 
assuntos de reconhecido interesse para a Fi
latelia:., 0 Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, que, como atras dissemos, presidia, 
como vice-presidenbe, em exercicio, it Mesa 
d'o Congresso, deu plena liberdade a todos os 
Delegados presentes para apresentarem os 
assuntos que tivessem por mais convenientes, 
desde que pastas com dignidade e com fina
lidades construtivas. 

Vluios dos presentes usaram:, entao, da pa
lavra, focando vluios aspectos da problema
tica filatetica, taduspostos com a maior cor
reccao e elevacao, 0 que deixou a impressiio 
nitida da satisfacao com que, tao oomocrati
camente, foram escolhidos e eleitos os nJVOS 
dirigentes da Federacao Portuguesa lit! Fila
tetia, e de que, quando nao hll ideias daninhas 
preconcebidas, a Filatelia portuguesa pede e 
dew, dignificaooo-se e valorizando-se, seguir 
sempre por r.um<>s dire:itos, prestigiando, in
terna e externamente. Portugal e os portu
gueses. 

A terminar esba retmiao maior da Fede
racao Portuguesa de Filatetia. 0 Sr. Dr. A. J . 
de Vasconcelos Carvalho propOs, e foi ,,-pro· 
vado por unanimidade, que fosse eleito como 
Presidente Honorario da Mesa 40 Congresso 
o Sr. General Mluio Nogueira. 

E com urn voto de louvor it Mesa, un8ni
memente aprovado, pe1a maneira brilhante e 
digna como foram dirigidos os trabalhos, se 
encerrou este 18.0 Congresso da Feooraciio 
Portuguesa de Filatelia. 
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Afonso Costa e 0 Prof. 
Oliveira Marques 

o Professor A. H. de Oliveira Marques, 
nosso querido e eminente colaborador, acaba 
de publicar um notabilissimo livro, Afc.nso 
Costa trabalho de extraordincirias seriedade 
e obj~ctividade, que estd constituindo 0 maior 
exito no mercado litercirio portugues. 

Tal livro, das Edir;iies Arcddia, recomen
damn - 10 vivamente aos nossos leitores, do 
mesmo modo que recomendamos outros no
tdveis livros do mesmo escritor e historiador, 
designadamente A Sociedade Medi~v~. Portu
guesa, Guia do Estudante de HlstOna Me
dieval Partuguesa, Ensruos de HistOria Me
dieval, A Prirneira Republica Portuguesa, 
Introdu!;ao a HistOria da Agricultura ern Por
tugal e a monumental Hist6ria de Portugal, 
os quais, entre outros, dlio a medida da era
veira exeepcional deste historiador que, tendo 
leecionado em vdrias Universidades norte
-americanas, e tambem um filatelista ~mi
nente, principalmente em inteiros postaM e 
na hist6ria dos selos em Portugal. 

Federac;ao Portuguesa 
de Filatelia 

Constituiu verdadeiro axito 0 ultimo Con
gresso da Federa~ao Portuguesa de Filatelia, 
conforme relato que publicamos nas primeiras 
paginas desta revista. 

Por I UNS & OUTROS I 
Aqui, queremos salientar, tao-somente, que 

os corpos gerentes da Federa~ao, com os Srs. 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho e Coronel 
Alexandre Guedes de Magalhaes, respectlva
mente presidente e vice-presidente da Mesa 
do Congresso, Coronel Francisco Cardoso Sal
gado, presidente da Direc~ao, e Dr. Antonio 
Fragoso, presidente do Conselho Fiscal, foram 
todos eleitos pel a unimimldade de 54 votos 
em 54 votantes, com excep~ao de dois ou tras 
dos restantes nomes, que sofreram uns corte$, 
natural mente feitos pelos proprios votados. 

Esta unanimidade, por tao esmagadora e 
eloquente, desnecessita de quaisquer cQmen
tilrios. 

Novos selos do 
Ultramar 

Com amavel oflcio assinado pelo no~so 
ilustre e querido Amigo Sr. Luis Ca~dido Ta
veira, Consultor Tecnico-Artlstico dos Selos \ 
Postais do Ultramar, recebemos a ultima e 
muito bela serie de 7 selos comemorativos 
dos Jogos Ollmpicos, e referidos as nossas 
7 provlncias ultramarinas. 

Desenhados por Alberto Cutileiro, no seu 
costumado estilo, e impsessos a 8 cores, na 
Litografia Nacional do Porto, estes selos das 
7 provlncias atingem 0 total de 30 milhoes 
de exemplares, com primeiro dia de circu
la~ao em 20 de Junho. 

Da mesma entidade, tlnhamos recebido, 
pouco tempo antes, a belissilT!i! serie come-
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Portal'ia n.O 697/71 de 13 de Dczcmbro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado da~ ~o
munica~6es e Transportes, que, ao abrlg~ 
das disposi~6es do artigo 27.0 do Decreto-Lt:l 
n.O 42417, de 27 de Julho ~e 1959, seja 
lanrrada em circulac;ao, cumulattvam.en:e com 
as que estao em vigor, . um~ emls~ac: ex
traordimiria de selos aluslva a protcc~ao da 
Natureza com as dimen~6es de 23,7 mm 
X 40 5 ~m denteado 12, nas taxas, motivos 
e qu'antidade~ seguintc~: 
1500 - a Natureza: 0 homem, seu partici-

pante e fruidor .. ...... . .... .. 10000000 

- Santa Clara, n.O 9-r/ c.-Drt.0 - Venda 
Nova - Amadora - (P) Po. Es. FI'. In. 

. T. C. V. N. 60. 1. 2. Tematicas : «Con
quista do Espa!;o» 90. 93. 94. 

5883 - Raul Manuel Fontes Vital - Estrada 
dos Arneiros, late 4-3.o-Esq.o - BelJfica 
- Lisboa-4 - (P) Fr. In. T. C. N. 60. 
Ternaticas de Arte, Musioa e Lltera
tura. 90. 91. 

5884 -r Joao Rolo Cabral - Rua S. Joao de 
Brito, 5-1.°-Drt.o - Darnaia - (M) T. 
C. N. U. 60. 

3$30 - a Terra e o~ seu ~ tres rcinos : ani-
mal , vegetal e mineral 1 500000 

3550 - 0 at' e a~ seus habitantes 2 500 000 
4S50 - a agua e o~ ~eus povoadore~ 1 000 000 

o Sccretario de Estada d.1s Comunica<r6c ~ 
e Tran portes, lolio Maria Leitiio de Oli
vei/'a M{/rtins. 

Minist6rio do Ultramar 
Portaria 11 .0 214/72 de 19 de Abl'il 

Manda 0 Gaverno da Republic:! Portu
guesa, pela Mini~tro do Ultramar, que, no~ 
termos do aniga 2.0 do Decreto n.O 37 050, 
de 8 de Sctembra de 19-}8, ~ejam emitidos 
e postas em circula~ao nas provincia ultra
mat'inas selos posta is comcmOl-ati,'as do -l.U 
centenario de Os LlIriadar, reproduzindo ma
tLva~ alusivo~ ao acontecimcnto, com as 
dimen~6t:~ de 40 mm X 30 mm, n a ~ quanti 
dades, taxa~ e core~ ~egu i nte~ : 

Angola: 

8 000 000 da taxa de 1 S - auro, azul
-turquesa-clnra, amarelo-claro, rosa, sepia-
-escuro verde-esmeralda-claro, vcrd;:-azeitona-
-claro, 'oere vermelh;'io, preto e azul-du-
-prussia. ---
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LIST A DE s6cIOS 
DO 

CLUSE FJLATELICO DE PORTUGAL 
USTA DEL SoCI - MIGlIEoERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBRES 

Alterac;oes- Reingressos- Novos S6cios 
PORTUGAL 

1510 - Eng.O Jose QUall'esma Nunes dos San· 
tos - Av. Magalhaes de Lima, 6·2.0-Drt. 
Lisboa. 

1731- Jose Costa - Rua Tenente V aladim , 
29-A-I.O - Leiria. (P) em 3. (M) em 
1. 2. Po. Fr. In. T. C. N. U. 60. l. 
2. 3. 

1799 - Fernando Pinto da Rocha - Rua Fal
cao Trigoso, 13-r/c.-Drt. Bairro San
tos Lisboa - (M) Po. Fr. Es. T. C. 
V: N. U. 60. 1. 2. 21. 28. 90. 93. 94. 

186'1 - Jose Eduardo Serra de Vascon~los 
Carvalho - Rua Comendador Joaquirn 
Matias. Lote 27_5.0_Esq.o - Pal;o de 
Arcos. 

Z302 - Gard Aime - Rua A as Amorelras, 
SRF. N.o 1-1.°-FTente - Lisboa-l - Fr. 
T. N. U. 60. 

%189 - Prof. Dr. Jose Duarte da Silva Paulo. 
Vice-Reitor do Liceu de Oeiras. Oeiras. 
(P) P". Fr. In. It. T. C. N. U. 60. 
1. 2. 90. 93. 94. 

3068 - D. Maria Helena de Abreu Gramal;o 
- Av. Rainha D. Leonor, 5-5.0-Drt.° 
Cova da Piedade. 

4078 - Eng. ° Pais Ladeira - Quinta da Vila 
Nova_ Morreira. Mon~ao - (M) Fr. 
Es. T. C. V. N. 60. l. 2. RAU. Ghana. 
Rep. da Guine. Tematica de flores . 
3. 90. 93. Torrens (flores). 

4217 - Grupo Desportivo e Cultural da Socie
dade Comercial e Industrial de Auto
rnOveis Fmocisco Baptista Russo & Ir
mao. SARL - Av. Infante D. Henri
que, 2.a circular. Cabo Ruivo. Lisboa. 

5223 - Luis Henl"ique Alves Nunes Viseu. Rua 
Maria, 29-1.°-Drt.o. Lisboa-l - (P) Po. 
F'r. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 90. 94. 

5494 - Manuel Segurado Queimado - Av. do 
BrasiJI, 116-7.0·Drt.o. Lisboa-5. (M) Es. 
F'r. T. U_ 60. 1. 2. 3. 90. 93. 

5547 - Dr. Jose Augusto Antunes Belchior -

R Cidade de Bolama, Lote 39(}.6.0.Esq. 
Oiivais Nor,te. Lisboa - (M) T. C. 
N. U. 60. 1. 93. 94. 

5758 - Arq. ° Jose Santiago Faria - Quinta do 
Junqueiro, late B-3 cav./drt.n - Car
cavelos - (M) Po. Fr. In. T. C. V, 
N. U. 60. Temas : Pintura, Escultura, 
Arquitectura e Literatura. 90. 

5813 - Mario Hermegildo Greaves de Men· 
don!;a Santos - Rua das Fontes, :!3 -
Evora - CP) 60. U. 

5871 - Prof.s D. Maria Berta Peixoto da 
Costa - Av. Almirante Reis, 70·4.0-Esq. 
- Lisboa - CP) T. C. V. U. Temas 
hist6ricos. 

5872 - Sec~ao Filatelica do Grupo Desportivo 
e Cultural do Pessoal dos Pinheiros 
Rua dos Bacalhoeiros, 1393.D·Drt.o -
Lisboa - (M) Po. Fr. In. AI. T, C. V. 
N. U. 60. 3. 90. 94. 

5873 - Eng.o Carlos Alberto Guerra da Silva 
Beja - Rua Zaire, 5-3.0·Esq.o - Lisboa 
- (M) Po. Fr. In. Es . It. Al T. N. 
U . 60. 1. 2. Temas : Construciio Civil 
e Desporto. 90. 94. 

5874 - D. Panthea Weber - Caravia - Estrada 
das Piscinas, 13-1.° - Evora - (M) Po. 
T. C. V. N. U. Tematicas. 

5875 - Miguel Goulao Machado - R. Dr. San
tos Rocha, 4B-3.0-Esq.o - Coimbra 
(P) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 1. 2. 
Tematicas de 3. 90. 93. 

5878 - Anibal Gomes de Almeida - Sandiiies 
- Maciera de Cambra - (P) Po. T. C. 
U. 60. 1. Tematicas. 

5879 - Jeronimo Soares Lopes - B. A. N.O 7 
- S. JaciIllto - Aveiro - (M) Po. Fr. 
In. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

5880 - Pedro Gil Barroca - Rua Carvalho 
Araujo', 91-2.o-Esq.o - Lisboa·l - (M) 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

5881 - Jorge Manuel Duarte Silvestre - Av.a 
cia Republica, 30·r / c.-Esq.o - Amadora 
- (A) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 1. :!. 3. 
Tematicas de flora . 90. 93. 

5882 - Amilcar Joaquim dos Santos - Praceta -

, 
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morativa do IV Centenario de Os Lusfa:las, 
tembem com 7 selos destinados a cada uma 
das nossas provlncias ultramarinas. 

Igualmente desenhados por Alberto Cutl
leiro, estes 7 selos atingiram 0 montante de 
18 milhi'ies de exemplares, e foram impressos 
a 12 cores, na litografia Maia, do Porto. 

De todos os selos destas duas series, houve 
carimbos de 1.° dia de circulat;ao. 

Sallente-se, com admiraliiio e gratidiio, que 
01 C, T. T, do Ultramar oferecem sempre, its 
entidades ofielais, belas carteiras com os 
proprios selos, artisticamente apresentadol. 

«Tribuna Alema)) 

Continuamos recebendo regularmente esta 
Tribuna Alema, com escritOrio em Lisboa, 
em Vitoria, Rua da Alegria, 70-1.o-Esq.o, a 
qual, em magnifico papel, transcreve os prin
cipais artigos de toda a Imprensa alema, 
sobre Politica, Economia, Ciencia, Belas Ar
tes, etc., num resumo do mais alto interesse 
cultural, pelo que a recomendamos aos nosso~ 
prezados leitores. 

A. GAMA REIS 
(MR, CORK) 

~ 
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•• lIb., af Partugu... Chlmb.r of Camm.ra. 
WELCOMES YOU AT 

Casil dlls Corti~a.-Metr6pDIiI 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 
4 - a - Rua d. Elcol. PolltAC"lc. - 8 -10 

J P!lONE: snSII8 
TELE 1 GRAMS: ISDLANTES 

LISBON-PORTUGAL 
WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIEI 

A Sociedade Philatelica 
Paulista e Heitor 
Sanchez 

Do nosso velho e querido Amigo Heitor 
Sanchez, urn dos mais antigos s6cios funda
dores e dirigentes da Socledade Philat6lica 
PauHsta, recebemos 0 Baletim informativo re
ferente it inaugura~ii.o <fa nova sede daquela 
Sociedade, bern como urn folheto com 0 ti
tulo «Quadro Filatelico de rodos os selos emi
tidos no Mundo em homenagem ao Rotary 
Club,. e ainda uma pagela com 0 selo come
morativo dia visitJa ao Brasil do Presidente 
da Republica de Portugal, e respectivo ca
rimbo de 1.° Dia de Circula~ao. 

Reiteramos aqui os agradecimentos que jii 
enviamos a Heitor Sanchez, para 0 qual aguar
damos apertado abra~o durante a 4.n Lu· 
brapex, em Aveiro. 

Guilherme Lopes 
da Silva 

Do nosso querido Amigo Guilherme Lopes 
da Silva, dlstinto fllateli~ta e nosso prezado 
cons6cio, recebemos a excelente oferta de dois 
valiosos sobrescritos com carimbos de 1.°' VOOS, 

de Macau, 1937, com varios selos e varios 
carimbos, descri~ao resumida, mas que chega 
para mostrar 0 valor das pet;as, justificatlvo 
da nossa profunda gratidiio. 

Outros assuntos 
Infelizmente, niio nos e possiveZ incluir neste 

numero outros assuntos atrasados, do que pe
dimos desculpa aos nossos colaboradores, mas 
cuja publica~iio garantimos para 0 pro,rimo 
numero. 

Campanha 
de Propaganda 

No mes passa<fo, atribuiram-se os premios 
sorteados entre as inscri~Oes verificadas duo 
rante a nossa campanha de propaganda para 
angaria~ao de novos s6cios . 

Foram contemplados, com premios em selos, 
os socios cujos numeros a seguir se indicam: 
5 712, 5728, 5741, 5 744, 5 755, 5758, 5785, 
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Criada uma Sec~co de Filotelia e 
Numismotica no Orfeco de Ovar 

Quando cia recente aprotXJ~iio dos not1OS eB
fatutos por que se rege 0 Orfeiio de Ovar, 
fof criado no eZenco directivo 0 lugar de Di
rector lias Activiciades de Filatelia e NumJs
mdtica, que foi con/iado ao cUnico ovarense a 
T'esidir em Vila Nova de Gaia, Dr. Ant6nio 
Fragoso, eminente autoridade em marco/ilia 
e filatelia. 

Das dilig~cias que desde entlJo t§m vindo 
a seT e/ectuadas, /oi passivel agora a cria~iio 
da Sec~iio de Filatelia e Numismdtica do OT'
feiio de Ovar, a que preside 0 re/erido clinico, 
e e constituicia pelos Srs. Dr. Joiio Fernmu:les 
de Andrade Pais (vice-presidente) , Manuel 
Eugenio Gomes Rodrigues Leite e Mario Ma
nuel de Ornelas Bruges Ramos (secretdrios) , 
AntOnio cia Costa Laborim (tesoureiro) , Jol1o 

Peixinho de Carvalho Siml1o, Jose Marcos R0-
drigues Neves e Joseph Manuel cia Silva (mr 
gais), que acabam de tamar passe dOB SeuB 
cargos. 

A nova Sec~{jo vai filiar-se na Federa~{jo 
Portuguesa de Filatelia, e ficard ao dispor 
de todos quantos, em teTras ovarenses, se de
dicam d colecciona~iio de selos do correia e 
de moedos e mecialhas. 

Fica assim cumprida a promessa feita ao 
Eng.o Manuel Gagliardini Gra~a, ilustre di
rector dos Servi~os Industriais dos C. T. T., 
quando inaugurou a 1 Mostra FUatelica Ova
rense, realizada em Dezembro passado, e que 
foi como · que 0 rastilho que ateou 0 cfogO) 
cia Filatelia em Ovar, onde id se localizou urn 
numero aprecidvel de coleccionadores. 

.a ............ '--------.....--....................... -~,-----,_-___ ... _-.......~tIIIIoIIW----,--.a,.~ 
I I FILATELIA EUGEniO LLACH, S. L. 
I etrav~1I das suas ofertas quinzenaill, oferece-lhe: 

I :: Selos clbsicos . 

remetemoll gratultemente 

I :: S~riell modernu de todos 011 palsell. 

I
II, : ::~::~::~:::;:~, .. d. DOV ... m ...... d. todD. 

05 pals~s ou ternes. 

Tudo isto encontrarA V. nas DOllsas ofertall que, contra 
peaido, 

Bscreva-n08 hoje mesmo 8olicitando ° Beu envio 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Fundede ern 1915 

Av. del GeneralilBimo, 498 BARCBLONA, 15 (Bspanha) 

) 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 19 

........... --_ ................... . MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Cerimbol do 1.° die de circule~io 

EUROPA 72 - Lisboa, 1 de Maio de 1972. 
ServiCO Filatelico - Rua General Sinel de 
Cordes, 9-1.0. Carimbos identicos em Coim
bra, Porto (Batalha) e Funchal. 

xm CONGRESSO DA UNIA.O INTERNACIO
NAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS 
(IRU). Lisboa, 17 de Maio de 1972. Ser
vi~o Filatelico - Rua General Sinel de Cor
des, 9-1.0. Carimbos identicos em Coimbra. 
Porto (Batalha) e Funchal. 

Cerimbos Comemoretivos 

SALA.Q DE FILATELIA DO CENTRO UNI
VERSITARIO DO PORTO - Porto, 29 de 
Abril e 7 de Maio. Posta do Correia no 
SaHio Nobre da Faculdade de Ciencias. 

EXPOMAFER 72 - Porto, 6 de Maio de 1972. 
Posto do Correio no PlIilacio de Cristal. 

XXVI CONFER~NCIA DO DISTRITO RO
TARIO 176 - Ericeira. 5 de Maio de 1972. 
Posto do Correio no Hotel de Turismo. 

ill EXPOSICAO FILATELICA DA CASA DO 
PESSOAL DA COMPANIllA DAS AGUAS 
DE LISBOA - Lisboa, 13 de Maio de 1972. 
Posto do Correio na A venida da Liberdade, 
42-1.°~Drt.o. 

CENTENARIO DOS TRANSPORTES POBLI
COS NA CIDADE DO PORTO - Porto, 15 de 
Maio de 1972. Posto do Correio na Sede 
do Servico de Transportes Colectivos do 
Porto. Avenida da Boavista, 806. 

I VOLTA A PORTUGAL EM AUTOMoVEIS 
ANTIGOS - Porto. 20 de Maio de U)72. 
Posta do Correio na sede do Clube Portu
gues de Autom6veis Antigos, Rua do He
roismo, 43 a 57. 

I MOSTRA FILATELICA DE ALENQUER 
Alenquer. 28 de Maio de 1972. Posto do Cor
reio na Sede do Sporting Clube de Alen
quer. Largo da Rainha Santa Isabel. 

vm JOGOS NACIONAIS DESPORTIVOS DOS 
C. T. T. - Braga, 31 de Maio de 1972. Posta 
do Correio na Biblioteca Publica 

EXPOSICAO FILATELICA INTERCOLECTI
VIDADES ATENEU-72 - Parta. 3 de Junho 

de 1972. Posto do Correio no Ateneu Ctr 
mercial. 

CONGRESSO DA A. I. T. I. T. - Parto, 5 de 
Junho de 1872. Palacio da Balsa. 

MOSTRA FILATEiLICA JUVENIL-MJ
RANDA 72 - MiraIl<la do Douro, 5 de Junho 
de 1972. Posto do Correia na Escola Pre
parat6ria de D. Joao ill. 

MOSTRA FILATELICA COMEMORATIVA DO 
2.0 ANIVERSARIO DA INAUGURACAO DA 
REFINARIA DA SACOR NO PORTO - Leca 
da Palmeira, 5 de Junho de 1972. Posta do 
Correio no Edificio da Cantina da Refinaria 
do Porto. Boa Nova. 

MOSTRA CAMONEANA - Seta, 10 de Junho 
de 1972. Posta do Correio na Sala de Con
vivio do Centro de Cultura e Desporto dos 
Funcionarios da Empresa Hidro-electrlca cia 
Serra da Estrela. 

ANGOLA 

Cerimbos Comemoretivos 

JORNADAS SOBRE 0 NOVO CODIGO CIVTI.. 
- Luanda, 15 de Maio de 1972. 

DIA DO CAMINHO DE FERRO DE BEN
GUELA - LuSQ. 26 de Maio de 1972. 

ULTRAMAR 

Cerimbos d. 1.° die 

IV CENTENARIO DE OS LUSiADAS - Esta
~Oes Centrais dos Correios em Luanda, Bis
sau, Praia, S. To~, Louren~o Marques, 
Macau e Dill. 

A filatelica 
Selos para colectoes 

COMPRA E VENDE 
Apartado 13 - Telefone 866 - ElVRS 

~-,---------------------~~ 
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18 BOLETIM DO CLUBE IrILA'mLICO DE PORTUGAL --Cutileiro, e impressos a 12 cores na Litografla 
Maia, do Porto, foram postos a venda no 
dia 25 de Maio passado, sendo apHcados, na 

mesma data, carimbos de 1.0 dia de circu
la~ao, utillzando motivos ligados ao assunto 
em comemora~ao. 

Anuncios econ6micos 
Selos nacionais e estrangeiros aos melhores 
~. ENVIAMOS LISTA DE OFERTAS. 
A. Neves - Apartado 23 - Vila F. de Xira. 

ERROS, PROV AS, ENSAIOS - selos de 
Portugal e mtramar, novos e usados. COM
PRO. TROCO. Manuel do Carmo - Rua Fer
ni.o Lopes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia. 

Desejo relacionar-me com coleccionado
dores de selos de Portugal e Ultraalar. 
para troca de selos novas e usados. Base 
Yvert, par alancolista. Anuncio sempre 
vAlldo. Seriedade absoluta. Ram6n Ba
rallobre-2.B • Trav,esia de Hercules, 44-1.0 
La Coruiia. Espa:lha. 

Troco selos novos e usadQs de Portugal 
e ffitramar. Selos em stock. Abel Carva
lho-Ordonho-Gou"inhas - Alto Douro. 

Compra-Ee 0 1.0 Volume da cHisl6ria 
do Selo Postal» do Prof. Oliveira Marques. 
Indicar pre~o. Secretaria do Clube ao 
n.O 59. 

TROCO SELOS NOVOS E USADOS DE 
PORTUGAL UL TRAMAR E DE TODO 0 
MUNDO. rQ-ovas emissoes de qualquer pais 
e tern a em series completas. Especialista em 
Brasil - Peru-Equador-Argentina. OFERECE
-LHE: Espanha, Provincias e Marrocos_ 
Anuncio sempre valido. ESCREV A a fRAN
CISCO RUBIO. F. Espaiiola n.O 32 CEUT A 
-ESPAHA. 

F D C dos Correio~ do Continente. 
os disponiveis ao pre~o de custo. 
extra. Enviar mancolista. Resposta 
cretaria do Clubc ao n.O 1000. 

Venda 
Partes 
a Se-

Revistas, pagelas, catalogos de selos portu
gueses e estrangeir~, e sobrescritos dos cor
reios de vanos paises com aposi!;ao de selos 
e respectivos caTimbos, venda ou troco par 
selos comemoratIvos de Portugal e mtramar 
aos centes, 5Ortidos. Carta com indica~iio 
do material que tem para troca rom precos a: 
Pedro Jose Waddington Peters - Av.a Joao 
CrisOstomo, 81-4.° - Tel. 41l1Y7. 

, 

• 
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PROGRAMA FILAT~lICO DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
o Clube FiJoatelico de Portugal programou, 

para 0 rorrente ano, uma serle de exposi~aes, 
para as quais chama a aten~ao dos filatelistas 
em geral. 

E como algumas se revestem de caracte
risticas especiais, e de toda a ronveniencia 
a sua ateropada prepara~ao. 

Eis, sem prejuizo de quaisquer outras que 
possam vir, oportunamente, a estabelecer·se, 
as eJq)OSi~lies incluidas naquela sene : 

a) Mostra de Marcofilia CI'sslea 

Interessante certame que inclue todos os ca
rimbos sabre selos dtas emissOes D. Maria, 
D. Pedro V e D. Luis, tanto em exemplares 
isolados, como sobre carta, ou em fragmentos . 

Corn esta mostra, pretende-se nao s6 cha
mar a aten~ao para 0 roleccionismo de ca
rimbos antigos, romo tambem, com a sua 
apresenta~ao, oferecer novos elementos de es
tude, que passaro vir a rontribuir para a valo
riza~ao das respectivas colec~6es. 

b) II ExposlOlo Fllatallca Juvenll 
do Olstrlto de Llsboa 

A exemplo do que se fez no preterite ano, 
a segunda exposi~ao dedicarla aos jovens vai 
ser Jevada a efeito. 

Pretende-se e e de esperar que, com esta 
iniciativa, surjam novos expositores, e que 
<fa respectiva propaganda junto da juventude 
despontem e se iniciem na Filatelia novos 
roJeccion'adores. 

Podem ser expostas tanto colec~aes mon
badas a maneira classica, romo colec~6es te
maticas, inc1uindo marcofilia, inteiras postms, 
erros, pravas, etc. 

\ 

C) Mostra Comemoratlva do IV 
Centenirlo de «Os Ludadas» 

Niio qUJis 0 Clube Filate1ico de Portugal 
alhear-se de tao importantes comemora~lies. 
pelo que resolveu realizar tamMm uma Mos-

tra, na qual podem ser expostas colec~lies 
nao s6 com selos de Cam6es, mas tambem 
de Os Lusiadas. 

Evidentemente que para esta Mostra nao 
faltara material, admitindo - se, design ada
mente, selas, provas, erros, tanto de Portugal 
Continental, como de Portugal mtramarino. 

d) XVIII Ola do Selo 

Dadas as caracteristicas de que se reverte 
o eDia do Selo:., esta exposi~ao tera de set" 
muito limitada, e condici.onada a partici.pa~6es 
excepcionais. 

Todos os certames referidos realizar-se-ao 
a partir de Outubro do corrente aoo, mas 
muito brevemente serao ja dados a conhecer 
os respectivos regulamentos. 

.: ....... ~----.................. ~ .................. 
I Selos de Portugal, Ultramar e Es-

I trangeiro, Novidades. Tematico8, 
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0 

material filat6lico 

BASTOS .. CAMPOS, L.D' 
R. MARIA ANDRADE, 55-Te/ef. 834108 

LlSBOA -1 (PORTUGAL) 

~------'----"'----"""''''''-'''k 

4 ..... 
S 

.. E" L 0 S-::"'~:RTUGAL' ;L~i 
TRAMAR E ESTRAN
GEIRO. CLJ.SSICOS • 
StRIES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
Con suIte a cas a 

I H. SANTOS VIEGAS I R. 1,° de Dezembro, 45-3.o-Esq, I T.I.'on. 35852 - LlSBOA-2 
.. "......... ... .... p 
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-IlEROFfLIITELllI 
BARTOLOMEU DE GUSMAO 

No ano de 1685, na Vila de Santos, no Bra
sil, nasceu 0 Luso-Brasileiro Bartolomeu Lou
renco de Gusmao, filho de Fraoosco Louren~, 
CinErgiao-Mor. 

Irmao do grande diplomata Alexandre Gus
mao, ministro de D. Joao V, foi destin ado a 
tamar a vida sacerdotal, vindo a doutorar-se 
em Coimhra. 

Grande genio inventor, poliglota e pregador 
de raro talento, era dotado de mem6ria pro
digiosa. 

Por merce de D. Joao V, em 18 de Se
tembro de 1722, foi nome ado fidalgo Capcliio 
da Casa Real. Porern, decorridos dois anos, 
perseguido pelo Santo Oficio, fugiu para Es
panha, vindo a falecer em Toledo, vitimado 
por urna febre. 

Seu poder inventivo levou-o it realizaciio 
do primeiro aer6stato. 

A 8 de Agosto de 1709, na presenca do Rei 
e de toda a Corte, na Cas a da india, procedeu 

_----- P.lo -----....,. I ENG. M. R. MARQUES GOMES I 
a uma demonstraciio de urn aparelho, por si 
idealizado, que se mantinha suspenso na atmos
fera, pelo simples aquecimento do ar contido 
no seu interior, por uma mexa ardente, sus
pensa por baixo de urna abertura nele pra
ticada. 

Pretende-se atribuir tal invento aos irmiios 
franceses Montgolfiere, que praticaram ideo
tica experi€mcia por 1782·83. 

Na realidade, a primeira ascensao do homem 
em balao d'eve-se aos irmiios Jacques-Etienne 
e Joseph-Michel Montgolfiere, contudo, antes 
de ·qualquer deles ter nascido, tal aparelho 
forn descoberto e apresentado pelo Padre Gus
mao, em 1709, ou seja, cerca de 30 anos 
antes daqueles irmans terem nascido. 

Em reconhecimen1x> por tao grande feito, 0 
Brasil erigiu-Ihe urn monumento, 0 qual se 
encontra reproduzido no selo n.O 17 (catalogo 
Yvert) , da primeira serie definitiva do Cor
reia Aereo deste pais, emitida a 28 de Ou
tubro de 1929. 
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Emissao comemorativa do XIII Congresso da 
Uniao Internacional de Transportes Rodoviarios 

(IRU) 

Os selos, cujo desenho e da autoria de Luis 
CalTolo, ~m as dimensOes de 30 x 34,5 mm 
compreendendo a serrilha, com 0 denteado 
de 13,5. 

Os trabalhos de impressao foram execu
tados, em off-set, pela Litografia Nacional. 

o plano de emissiio e 0 seguinte : 

(REPRODUCAo AUTORIZADA PELOS CTT) 

1$00 - tiragem de 9 000 000 em folhas de 
50 selos 

4$50 - tiragem de 1 000 000 em folhas de 
50 selos 

8$00 - tiragem de 1 000 000 em folhas de 
50 selos 

o 1.0 dia de circulaciio da nova emissiio 
foi a de 12 de Maio. 

LULTRAMARJ 

Emissio comemorativa do IV Centenario 
de « Os Lusiadas)) 

Comemorativos do IV Centenario de Os Lu
aiadas, 0 Ministeno do mtramar mandou 
emitir e pOr em circu1aciio em todas as Pro
vincias mtramarinas, 18 000 000 de selos pos
tais, reproduzindo motivos alusivos ao acon
tecimento, nas dimensOes de 40 x 30 mm, das 
taxas de 5$00 para Cabo Verde. $50 para a 

Guine, 20$00 para S. Tome e Principe, 1$00 
para Angola, 4$00 para Mocambique, 20 avos 
para Macau e 1$00 para Timor, nas quanti
dades de, respectivamente, 800 000, 2 500 000, 
100 000, 8 000000, 5000000, 1400000 e 200000. 

Os referidos selos, desenhados par Alberto -
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EMlssAo 

1$00 
O..B.TUGAL J 

Segudndo a tradi~ao dos anos anteriores, a 
empresa pUblica Correios e Telecomunica~i5es 
de Portugal vai proceder it emissao do selo 
cEUROPA-7~ utilizando 0 desenho comurn, 
escolhido na reunUio de Montreux de 28 de 
Agosto de 1971 da Comissao de «Correio. da 
CEPT. 

o desenho, da autoria doartista finJand& 
Paavo HuOV'inen, simboliza a coopera~ao in
terDacional animada e viva, reportando-se it 
comundca~ao de llllornrua~ao e mensagens que 
se efectua par int.errnedio do corTeio, do te
lefone e do universo. 

Os selos tAm as dimensi5es de 23,9x34,5 rom 

EUROPA-72 

iEUROPA! 
CEPT 

(REPROOu~io AUTORIZADA PELOS CTT) 

compreendendo a serillha, com 0 denteado 
de 13,5. 

Os trabalhos de impressao foram execu
tados, em off-set na Casa da Moeda. 

o plano da emissao e 0 seguinte: 

1$00 - tira.gem de 9 000 000 em folhas de 
100 selos 

3$50 - tiragem de 4 000 000 em folhas de 
100 selos 

6$00 - tiragem de 2 000 000 em folhas de 
HIO selos 

Foi marcada a data de 1 de Maio de 1972 
para 0 1.0 dia de circula~ao desta emissao. 

IANGOLA 

Carimbo especial comemorativo do « Dia da 
Cidade de Salazar)) em 24 de Junho de 1972 

Um carimbo especial comemorativo do cDia 
cia Cidade de Salazan sera aposto em todas 
as correspondenci:as que t ran s it are m, no 
dia 24 de Junho corrente, pela Esta~ao Postal 
da Cidade de Salazar ou, possivelmente, par 

urn posta do Correio a instala!l' no recinto da 
cMostra FiJ.atelica. que a Camara Municipal 
de Salazar ira levar a efeito na data men
cionada, integrada nas comemora~i5es eta
quele d~a. 

• 
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Este selo apresenta as seguintes caracte-
rfsticas: 

cor - verde 
taxa - 50 reis 
papel - diverso 
filigrana - C M, em estrelas 
denteado - 13,5 x 12,5 e 11 - 11,5. 

Em 1933/4, este selo foi reimpresso em pa
pel com a filigrana CRUZEIRO e denteado 11. 

o busta deste genio tambem serviu de mo
tivo a outro selo da mesma serle, 0 n. ° 22, 
que apresenta as seguintes caracteristicas: 

cor - verde 
taxa - 2 000 reis 
papel - diverso 
filigrana - CASA DA MOEDA, na vertical 
denteado - 9 e 11. 

Em 14 de Junho de 1934, houve nova emissao 
deste selo, em papel com a filigmna ARMAS 
DO BRASIL com 0 denteado 11 e, ainda, em 
papel sem ffligrana, com denteado 11 3/ 4. 

A 23 de Outubro de 1944, a.o comemorar-se 
a SEMANA DA ASA, no Brasil, fui emitido 
urn terceiro selo em homenagem a este grande 
vulto, 0 n.O 46, tambem do Correio Aereo, 
com as seguintes caracteristicas 

cor-carmim 
taxa - 1 cr. 20 
papel- memo 
filigra1l'a - CASA + DA + MOEDA + DO + 

+ BRASn., conhecida par Casa Milis 
denteado -11. 

Es1Ja filigrana - CASA MArs - aparece em 
dois tipos, distinguiveis pelo formato e di
mensi5es da legenda, maior ou menor. Apa
recem, tambem, selas impressos em p1pel 
fmo, bern como nao denteados. 

Este ultimo selo apresenta como motivo a 
demonstrar;iio do aer6stato inventado por Bar
tolomeu de Gusmiio na Casa da india, em 
8 de Agosto de 1709, a que nos referimos. 

Com a emissao destes tr~ selos, 0 Brasil 
nao s6 homenageou urn dos seus filhos, como 
o fez recordar e perpetuar atraves de colec
cOOs filatelicas do Mundo inteiro. 

o selo ou marca postal sao 0 melbor meio 
de tamar mans. conbecida e recordar a todo 
o momenta a histbria de wna Na~ao no seio 
dias outras N~i5es. 

Eis algumas notas biogrilfico - filatelicas 
sobre 0 PADRE VOADDR, alcunha do Padre 
Bartolomeu Louren~ de Gusmao. 

C6digo do Imposto de 
Transac~~es 

Despacho da Dlrecclo-Garal das 
Contrlbuiollas a Impostos 
SHOS USADOS - CARIMBADOS 

Tendo chegado ao conhecimento desta Di
rec~ao-Geral nao ser uniforme a ' interpreta~ao 
que se esta a dar ao constante do n.o 5 do 
oficio-circular E-2/71, de 29 de Maio Ultimo, 
para os devidos efeitos, ltenho a honra de 
comunicax a V. Ex.a que por despacdo de 
13 do mes de Dezembro de 1971, foi escla
recido que, em virtude dos se10s nacionais 
e estrangeiros usados (carimbados), por n§.o 
terem valor fiduci8rio, reunirem todas as ca
recteristicas de objectos de colec~1io, as suas 
transac~i5es sao passiveis. de imposto, nao se 
encontrando, por isso, incluidas no ambito 
do n.O 5 do referido oficio-circular. 

(Oficio n.O 129, de 10-1-72, Proc.o 1/5, lI
vro 14, E. G. 1f!l4/71, cIa 5.0 Rep. cIa D. G. 
C. I.>. 

rE-;;;';;;;O~-;j 
I Of ! I detteita & ea$~to, "--.~a : 

I Novidad,s Nac;rma;s , Estrang,iras I 
A/buns - Fo/has CJass;ficador,s I 

I :,:::''';; :;":"~O,m;:: :;::.: I 
J pr'~os ; 

l 

I 
RUB SOU •• Cautlnha, 73-1.0 

- C. P. 10.311 I 
I LUANDA I 
11--....----·---.-......-.....-.........-.. :: 
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o L E c (5 E 

TEMATICASI~ 
'A longa batalha par 

[OR. 
Centenes de filatelistas em Portugal eclec

cionam os seus selos sob forma tematiea, mas 
cabera perguntar se alguma vez l~em tudo 
au mesmo parte de quanto se escreve sabre 
o assunto, tuda quanto de interesse se publica 
Ia fora, e que muitas vezes e traduzidQ para 
divulga~ao mais faeil. Cabera perguntar Be 
alguma vez sentiram curiosidade em adquirir 
e estudar os liVl'os que v~m referenci:ldos 
nesses artigos, e que contAm mananeiais de 
fnforma~6es utillssimas. Suponho que sera 
legitimo tamblm perguntar se estaTao alguns 
matelistas convencidos de que sao auto- sufi
cientes em materia tematica, e que venda 
superficialmente algumas col~Oes temlltieas, 
presentes nas exposi~6es, e quanto lhes basta 
para ficarem ca la page:.? 

De notar que, cll como la, mAs fadas hll. 
Mnda ba poucos meses, estando na BeIgiea, 
na qualidade de jurado na Exposi~iio Fhate
liea Internacional indUstria, realizacao da 
F.l. B., tive ocasiao de trocar demorodos 
pontos de vista com alguns editores de re
vistas e lirvros dedicados a Filatelia, e cheguei 

uma Tematica melhor 
P .10 

CAMA~ ROMANO CALDEIRA 

it. conclusao de que 0 mal e geral. Deve haver 
algurna cpreguicite:. par ai fora, e nao e para 
admirar, portanto, que, ao ehegarmos a urna 
exposi~ao, vejam05 algumas participac6es que 
se encontram Binda muito longe da perfei~iio 
medianamente razaavel. 

A batalha da divulga~ao da Filatelia Te
matiea e longa e semeada de dificuldades, 
mas estamos convictos de que em breve es
tarao ultrapassadas essas difieuldades, gracas 
ao interesse que os gr.andes clubes filatelic.os 
mostram por esta Fdlatelia nova. A criacio 
de cSec{:oes temdticas:. dentro dos clubes e 0 
passo que se imp6e dar, e nao se pense que 
esta ideia e nova. Ja ha riao sei quantos 
anos, fazendo parte da Direccao do C. F. P., 
lembrei-me de organizar urna SecCao Tema
tic a , agrupando por especialidades dos temas 
os vB.rlos s6ci05 que ent8.o se dedicavam ao 
coleccionamento tematico. Exigia - se para 
tanto, e salvo erro, 1$00 (urn simples escudo). 
Isso darla dire.ito a publicacao dos nomes 
desses s6cios, facilitando-se, assim, todo urn 
contacto it cposteriori:., 0 estudo dos temas 

s 
r 

!t. 
f 

i 
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Bura do papel. A analise estrutural do p.:!pel 
com diferentes intensidades de luz, permite 
descobrir diversos defeitos que s6 se tornam 
visiveis para uma Huminacao re1ativarnente 
intensa. 

3) LAmpada universal 

Esta lampada toma possivel 0 exame de 
selos em luz ultra-violeta e serve tambem 
para observa~iio de fen6menos fiuoreseentes 
em ligacao com 0 aparelho infra-vennclbo/ 
/ultra-violeta. A peritagem da cor e do pa
pel e entao extremamente fhcit A luz desta 
lAmpada, a cornparacao de selos postais au
tAnticos com falsos dh rnuitas vezes urn re
sultado imediato e incontestavel. 

Cornparativamente as partes ariginais, os 
retoques sao visiveis devido as diferencas de 
absorcao ou de fiuores~ncia. Tambem as 
.transformacOes quirnicas, devidas a limpeza 
de manchas, sao descobertas a luz dos raios 
ultra-violetas. 

4) Luz polarlzada 

Urn equipamento adiciOllll1l simples que pode 
ser rnontado rapidamente sobre 0 micros
c6pio WILD M5, permite 0 emprego de luz 
polarlzada. Este metodo permite identificar 
reparacOes quando se passa da luz normal 
para a luz polarizada. Com esta luz, tem 
sido passivel obter urna imagem exacta da 
o>la que serviu para a reparacao de rasgos 
nos selos, enqual'lto que em luz normal, essa 
reparaciio passa despercebida. 

5) Fotografla e deaenho 

Urn elemento importante da perltagem fila
Wiea e a possibilidade de fatogratar ~ e1as 
ou fragmentos ampliados do set! desenho. 
o equipamento da WILD permite 0 emp:ego 
de ernuls6es fotogrMieas a preto e braneo ou 
em cores em chapas e rolos de 24 x 36 rom 
ate 9 x 12 em de formato. 0 emprego de 
mtros coloridos adicionais permite a elimi
nacao de certas tintas, 0 que pode ser im
portante para os selos policromaticos ou para 
obtiteracOes em cores. 

A realiza~ao de urn desenho do selo era ate 
agora urna das tarefas mais trabalhosas e 
dificeis, porque pressupunha uma aptidiia es
pecial do perito e finalista que desejassern 
acompanhar 0 resultado doe seus exames par 

ilustracOes. A cAmara clara da WILD faci
tita grandemente este trabalho e oferece a 
todos a possibilidade de efectuar com grande 
exaotidao os desenhos de selos, sem ser ne
cessario ter qualquer queda para desenhador. 
Osperitos podem realizar com esta cAmara 
clara bons desenhos comparativos entre os 
selos originais e falSiificados. Isto quer dizer 
que podern estabelecer a eorrespond~ncia OIl 
a discordfulcia dos desenhos de dois selos, 0 
que e um dos fins da perltagem. 

6) Medlooe8 

o emprego de urna ocular de medicio com re
ticulo com 21 divisoes divididas em 120 part:es. 
ou com reticulo quadriculado de 100 x 1 IIl1n2, 
permite efectuar medicOes sabre os selos. 

7) Disposlt.lvo oonversor de 
imagens M600 

Todos os metudos de investigacao descritos 
nos pontos 5) 1-6 se referem a exarnes efec
tuados em luz visivel (400 a 750 m u). Para 
as peritagens filatelicas e, no entanto, neces
sano urn dominio de comprimentos de orum 
rnais vasto, tanto na regiiio do ultra-violel:a 
como do infra-vermelho. Toma-se assim in
dispensavel 0 aparelho WILD M500, que torna 
possive1 a observaciio de urn objecto tanto 
em ultra-violets como em infra-vermelho, ra
diacaes invisiveis 'ao olho humano. 0 apa
relho WILD IV/IJV em ligacao com 0 micros
e6pio estereose6pico WILD M5, ou com uma 
objectiva fotografioa, pode SeT utilizado como 
aparelho de mac.rofotografia, e permite tam
bern a fotografia sobre filmes normais preto 
e bl'anco. 0 emprego deste aparelho e uma 
novidade importante para a peritagem fila
teIica ; e universal, pois permite a desco
berta de falsificac6es sabre os selas, os so
brescritos, os carimbos, os retoques e as COD
trafaccOes. 

TUDO PARA FILATELIA 

COMPRA-VENDEI 

I Rua 1.0 de Dezembro, 101-S.D 

Telef. ~1514 LISBOA-2 

.-------:r 
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dOes a reconhecer as diferen~ que apare
cern no decorrer das suas observar;i5es. 

b) Perltagem futura 

Ha ja muito tempo que se discutia entre 
os peritos. comerdantes de selos e colecclo
nadores, a necessidade de relacionar uma lista 
de aparelhos que permitissem ·realizar perita
gens com base cientifica, eliminando ao ma
ximo os seilS caraoteres subjectivos. Uma 
segunda verifkar;ao dos iresuLt ados obtidos 
pelos especialistas, devena ser igualmente 
passive!. 

A a p a I' e 1 hag e m utilizada deveria com
preender: 

1) Ummicroscopio estereosc6pico nao muito 
oomplicado, com luz POI' transpa:r~ncia (dias
c6pica) e par incidencia (episcopica). A re
gulacao da intensidade desta iluminacao. assfm 
COmo a mudanca do Angulo de incidencia da 
iluminacao episcopica, sao igualmente neces
sarias. 

2) Equipamentos que permitam a fotografia 
e 0 desenho dos selos examinados. 

·3) Um equipamento para verificar OS selos 
sob luz, cujo comprimento de onda passa ser 
variado entre 0 mais largo espectro passivel. 
iSto e, entre 0 ultra-violeta e 0 infravermelho. 

4. Campaslola de um equip •• 
menta cam aparelhas WILD 

A lists de aparelhagem e a seguinte: 

t l\ficrosc6pio estere0sc6pico WILD M5 
t Par de oculares 
t Par de protecr;oes anti-reflexos para os 

oThos 
t SupoTte de mesa para 0 microscopio. com 

base 
t Estojo metalico 
t Porta-lampada 
t LAmpada de babea voltagem, 6V /15W 
1 Transformador regulavel 
t Base para exames POI' transparencia 
t J;'ar de apaios para as maos 
1 (>cu1ar de ·medicao 10xcom reticula 12: 120 
1 Reticulo com quadrlcula 100 x 1 mml 
1 Prism8J para iluminacao vertical 
t .Platina deslizante 

1 Analisador com armacao para montagem 
sobre a objectiva 

1 Polarizadar 0 33 rom para colocacao DB 
lampada de baixa voltagem 

1 Camara microfotografica com ocular de f()
eagem, dais chassis. porta-chapas 6x9 em 
e anel de adaptacao 

1 Tubo fotografico A 
1 Tubo de desenho M5 
1 Lampada universal com queimador Hg de 

alta pressao HBO 200 
1 Jogo de filtros para fluorescencia UV com 

par-ta-filtros 
1 Aparelho conversor de imagens para infra· 

-veMlelho e ultra-violeta WILD MSOO. com
pleto. 

5. oet.,hes sabre as .paralhas da 
elsa WILD 

1) Mlcro8ooplo eet.ereoeco· 
pico WILD M5 

o microscopio estereosc6pico M5 e urn mi
croscopio ideal para as investigacOes filate
licas. Permite uma ampliacao de 50 vezea. 
e e earacterizado por urn excelente sistema 
optico e urna manipulacao mecAnica simples. 
o emprego de ampUar;5es superiores a 50 ve
zes nao e recomendado devido it opacidade daa 
tintas de impressao e it esbrutura do papel. 

2) lIumlnaQio 

Urn problema importante e a escolha da 
iluminacao mais conveniente para 0 exame 
do selo. 0 microsc6pio estereoscopico oferece 
a possibilidade de observar nao s6 em luz 
incidente como tambem em luz par transpa
rencia e permite igualmente fazer variar 0 
Angulo de incidencia da luz. Esta ultima pos
sibilidade e imprescindivel para 0 exame de 
selos retocooos. Os sitios mais espessos, de
vido it adjuccao de pasta de papel. mostram 
urna nitida sombra na periferia dessa parte 
para urna iJuminacao incidente de 15 a 3oo. 
Os rasgos e as suas reparar;i5es por reoola
gem sao visiveis com uma luz obllqua. Com 
1uz par transparencia e passive! descobrir 
imediatamente as reparacDes referentes it 
obturacao de buracos e rasgos. assim como 
os remendos em selos incompletos. 0 em- _ 
prego de transformooor regulavel torna pas
sivel a escolha exacta da intensidade lumi
nosa em funr;ao da tinta do selo ou da espes-

f 
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princ:ipaJis, etc., etc. Pais sabem quantos sO
dos nos responderam afirmativamente? Nem 
um! Por estas e outras razDes e que per
guntamos se nao havera urn poueo de inercia 
em tudo isro, e se a Filatelia Tematica nao 
progrediria mais ritpidamente se bouvesse 
maier numero de contactos entre todos os 
especialistas de cada urn dos temas e os va
rios filatelistas interessados neles. se cada 
urn sujeitasse as suas colecci5es previam~nte. 
e antes de as apresentarem em Exposir;5es. 
it critica amiga e sabedora daqueles que tern 
ma2s experiencia. e que poderiam chamar a 
atencao paTa alguns erros tkcnicos em que, 
par vezes, se incorre, mesmo insenslvelmente. 
Esses contactos extra exposir;i5es concorrerao 
paTa melhorar 0 nivel geral, e se juntarmos 
a tudo isso a leitura atenta das opinii5es dos 
grandes da Filatelia Tematiea. muitas duvidas 
poderao ser esclarecidas. contribuindo para 
a melhoria das coleccOes tematicas no nosso 
Pais. 

Dutro factor serf a , como atras se disse, 0 
da criacao de secci5es tematicas organizadas 
dentro de cada C1ube ou Nucleo. Tal teria 
uma importAncia primordial para 0 arraflque 
em fores da Filatelia Tematica. Com efeito, 
11. inter..assoclaCao e colaboracao entre e.;sas 
secCDes e a Associar;ao Portuguesa de Fila
billa Tematica. organismo dedicado exclusi
vamente it Filate1tia Tematica, representaria, 
sem contestar;ao passivel, a unica for,a "1%
Zida em Temciticas no nosso Pais, e dcssa 
inter-associar;ao surgiria a cUpula. a COIlfIS
SliD TEMATICA NACIONAL. it qual incum
bina pronunoiar-5e sobre tod'a a matkria te-

matica e sabre todos os problemas atinentes 
it mesma. desde as nomeacOes de jurados te
maticos a tuoo 0 mais. 

A porta esta aberta. Nao digam depois OS 
Clubes que a A. P. F. F. pretende acambarcar 
toda a aecao tematica no Pais, como u1l1ca 
forea tematica actualmente valida existente. 
ou que a A. P. F. T. pretende reivindicar para 
sitoda a responsabilidade em materia teml
tica junto dos organismos responsaveis. Se 
os Clubes e Nucleos nao se organizarem como 
forcas vaIidas, nao tern depois 0 direito de 
contr.ariar au anular as realidades com votos 
ou vetos que nada significam de concreto. S6 
quem trabaTha em Filatelia tern direito a voto. 
Thte e que deveria ser 0 principio da justica 
filatelica. 0 esmagamento das realidades 
constitui cit la longue~ urna triste e amarga 
realidade para aqueles que alimentam ilusOOs. 

Aos grandes clubes, que devem ir na van
guards dos movimentos filatelicos. tal como 
o Clube Filatelico de Portugal. 0 Clube Fila
tklico do Barreiro. a SecCao Filate1ie3. do 
Clube dos Galitos e oubros de menor grandeza. 
aos quais incumbe fomentar todas as especies 
de colecciona~ao filatklica. e nao uma iinica 
modalidade de coleccionacao, devem. em meu 
modesto entender, inquirir junto dos seus sO
cios quais as modaJidades que co1eccionam, 
se sob a forma classica. se sob a forma te
matiea. se as duas simultAneamente ou se 
sao meirOS ajuntadOires. 

o tipo de inquerito poderia basear-se nurn 
simples esquema, 11al como 0 que se sugere 
a seguir: 

COLECCIONACAO 
CLASSICA 

COLECCIONAC!O 
TEMATICA 

AJUNTAMENTO 
DE SEWS 

POR PAtSES .... ... ........... _ ......... . 

ESPECIALlZACXO .... ............. .. .. 

FRANQUIAS MECANICAS 
MARCOFn.IA ...... ..... ... ..... .... ...... . 

INTEIROS POSTAIS 
EDC .......... .. ........ ........ ... . _ ........... . 
ESTUDOS ... ............. .. ........ .. .. .. ... . 

CLASSIFICACOES OBTIDAS EM 
JIlXPOSICOES NO CASO DE TER 
CONCORRIDO. 

MEDALHA - EXPOSICXO 

TEMAS COLECCIONADOS 

TtTULOS DAS COLECCCOES ... 

CLASSIFICACOES OBTIDAS EM 
EXPOSICOES NO CASO DE TER 
CONCORRIDO. 

MEDALHA - EXPOSICXO 

QUAL 0 PAtS ..... .......... ...... . 

TODOS os PAtSES ... ... ... ..... . 

AJUNTAMENTO DE CARIMBOS 
E FRANQUIAS MECANICAS. 

QUAL 0 PAtS ...... .......... ........... .. . 

ESTA INTERESSADO EM MON-
TAR UMA COLECCXO? ... ... ... DB 
QUE TIPO ..................... .... ....... .. .. 

--
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LUBRAPEX-72 
IV Exposif;io Filatelica Luso -Brasileira 
I Congresso Luso·Brasileiro de Filatelia 

COMUNICADO N·<> 2 

A LUBRAPEX-72 conta com a honrosa e 
indispensavel colaboraciio da FEDERACAO 
PORTUGUESA DE FILATELIA pelo que 
serao utilizados no rertame os cquadros fe
derais:., num nfunero superior a 1 000 faces 
de exposiciio. . 

A exposicao fiilatlilica luso-brasileinl deno
minada LUBRAPEX-72 ;reaIiza-se em Avciro, 
de 5 a 15 de Outubro de 1972. 

A organizaciio per.tence ao Olube dog Galitos, 
e tern a alto patrocinio dos Correios e Tele
oomunicacOes de Portugal. 

Serao admitidos a expor todos os colecci(}
nadores filatelicos de Portugal e do Brasil 
- nacionais ou radicadoo em qualquer dos 
dais paises - e para alem deles, todas as 
pessoas, singulares ou colectivas, ligadas it 
literatui"a fHatelica dos mesmos paises, bern 
como os respectivos organismos oficiais dos 
correios . 

ComissArio da LUBRAPEX-72 - Portugal -
Continente (SuI): - Clube FiIatelico de Por
tugal - Av. Almirante Reis, 70-5. O-Drt.° 
Apartado 2869 - Lisboa-l. 

• o I Congresso Luso-Brasileiro de Filatelia 
reaIiza-se em A veiTo de 12 a 15 de Outllbro 
de 1972, por iniciativa e sob organizaciio do 
Clube dos Galitos, e com 0 alto patrocinio dos 
Correios e TelecomunicacOes de Portugal. 

o seu objectivo e 0 estreitamento das reI a-

-Na posse dos elementos obtidos, flicil 5eria 
organizar as ,respectivas ~Oes, classica e 
tematica, e canalizar para qualquer destas os 
que (e sao muitos) se dncluissem na 3.a parte, 
par falta de estimulo e contacto humano. Os 
fllatelistas devem conviver, sobretudo convi
ver, pais as velhas torres de marfim s6 con-

COes entre os filatelistas do Brasil e de Por
tugal, 0 estudo de problemas comuns relaci(}
nados com a Filatelia, e a intensifica.ciio do 
intercambio de conhecimentos e de activi
dades filatelicas entre os dois paises. 

Os prazos de inscricao sao os seguintes: 

Exposicao.- 30 de Junho (inscriciio pro
vis6ria) 

Congresso - 31 de Julho. 

Os pedidos de informa!;iio ou boletins de 
inscricao deveriio ser enderecados aos Comis
sArios da LUBRAPEX-72 ou a Comissiio Exe
cutiva da LUBRAP·EX-72 - Clube d05 Galitos 
- Aveiro - Portugal. 

PORTUGAL - UL TRAMAR 

REMESSAS A ESCOLHA 

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

quanUdade 

Pedlr tabela de valorlzaoao e oondl
ooe8 de trooa 

Sancho Osorio 
A partado 13 I:Z LISBOA-l 

tribuem para fenecer a Filatelia. E, sobre
tudo, devem ler, ler tudo quanto se escreve, 
sobretudo ouvir as opini6es daqueles que bA 
longos anos se debru!;am sobre os assunto!l 
filatelicos . 

(Continua)_ 
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A prova de falsifica~io em 
selos por meios modernos 

1. Introduolo 
A Filatelia e a mais popular actividade de 

cole~ao. Cerea de 50 miIh5es de pessoas a 
ela se dedicam em tod~ 0 mundo. Os pr~s 
de certos selos raros chegam a atingir muitos 
milhares de francos, e ja se tern ultrapas~ado 
os cern mil francos (mais de ~. 700.000$00). 
Os selos com mais de cern anos vendem-se 
a somas elevadas. Estas raridades, desde 
que estejam num estado ideal de conservaciio 
e com aspecto impecavel, siio muito procu
rados actualmente nos mercados filatelicos. 
Os prer;os para tais exemplares ultrapasc;am 
muitas vezes os que sao indicados nos cata
logos internacionais. 

2. FalslflclOlo 
A quantidade de selos raros que se encon

tram no mercado, torna-se mais pequena 1(}
dos os' anos. Isto e causado pelo aumento 
continuo do numero de coleccionadores, e pela 
destruicao duma rerta quantidade desses seJos, 
devida a diversas causas, como par exemplo, 
as guerras. Esta situa!;ao provoca uma 
grande procura pelos velhos selos em bom 
estado, e certos individuos falsificam ou re
param selos defeituosos para os introduzirem 
no mercado como selos de origem. 

a) Genero8 de falslficaQio 
As falsificacOes, em prejuizo do coleccio

nad~r, podem ser divididas em tr~s grupos: 

1 - Contrafacr;iio ou imitar;iio 

E a confecciio de selos por urn f.alsificador, 
por meio de cliches fabric ados pelo pr6prio. 
Conhece-se tambem a falsificacao de urn so
brescrito completo com ender~, colagem de 
urn selo falsificado, e aposicao de urn falso 
carimbo. 

2 - Contrafacr;iio parcial 

Siio os casas dos selos obliterados por falaos 
carimbos, tra·tamento quimico de um selo au
ttmtico para obten!;ao de tonalidades de cor 

raras, conf~ao de sobrescritos com aposi. 
de selos autentic05 e desenho da parte que 
falta de carimbo, etc. 

3 - Retoques 

Consistem em completar as partes que fal
tam aos selos, do seu desenho ou da cola. 
em pintar as parlesa que faltam carimbos e 
na limpeza quimica do selo para fazer desa
parecer os trar;os do carimbo de tinta ou de 
sujidades. Estes retoques devem ser CO~ 
nicados ao coleccionador par maio de uma 
marca especial, indicando 0 genero de repa. 
racao, aposta no verso do selo. Urn selo 
reparado s6 tern uma declma parte do valor 
do selo em born estado. Os falsificadores olD 
marc am os selos ;reparados com 0 sinal ~ 
cial, tentando vend~-los como exemplares com 
o !llaximo valor. 

3. MAtodol de Invalllgaolo •• 
perltagem fllatAlica 

e) Metodo8 actuals 

Para efectuar as suas verificacOes, os PI!
ritos em Filatelia utilizam ate ao presenile 
aparelhos correntes: 

Lampadas de quartzo, lupas e, so muiIe 
raramente, 0 microscopio. Os exames de 
quaIidade tern sido rea1izados· com a ajuda 
da IAmpada de quartzo, mas, na maior parte 
das vezes, per cima de uma placa de vidrp 
opaco e com imersao do selo em benzina 
pura . As grandes defici~ncias de selo e .. 
mas 'l"eparac5es sao entao visiveis -pel a peDe
traciio da benzina que varia segundo a .. 
pessura do material examinaoo. S6 0 exame 
com Himpada de quartzo torna passivel certas 
observacOes sobre a cor do selo e sobre OS 
retoques, deV'ido ao aparecimento especifiee 
duma fluorescencia nos sftios onde a pasta 
de papel foi acrescentada e nos lugares que 
foram submetidos a accao de reagentes qui
micos. Todos estes metodos comportam 1BD 
caracter subjectivo, e apaiam-se nil maiGl" _ -



12 BOLETIM DO CLUBE Fn.ATll:LICO DE PORTUGAL 

LUBRAPEX-72 
IV Exposif;io Filatelica Luso -Brasileira 
I Congresso Luso·Brasileiro de Filatelia 

COMUNICADO N·<> 2 

A LUBRAPEX-72 conta com a honrosa e 
indispensavel colaboraciio da FEDERACAO 
PORTUGUESA DE FILATELIA pelo que 
serao utilizados no rertame os cquadros fe
derais:., num nfunero superior a 1 000 faces 
de exposiciio. . 

A exposicao fiilatlilica luso-brasileinl deno
minada LUBRAPEX-72 ;reaIiza-se em Avciro, 
de 5 a 15 de Outubro de 1972. 

A organizaciio per.tence ao Olube dog Galitos, 
e tern a alto patrocinio dos Correios e Tele
oomunicacOes de Portugal. 

Serao admitidos a expor todos os colecci(}
nadores filatelicos de Portugal e do Brasil 
- nacionais ou radicadoo em qualquer dos 
dais paises - e para alem deles, todas as 
pessoas, singulares ou colectivas, ligadas it 
literatui"a fHatelica dos mesmos paises, bern 
como os respectivos organismos oficiais dos 
correios . 

ComissArio da LUBRAPEX-72 - Portugal -
Continente (SuI): - Clube FiIatelico de Por
tugal - Av. Almirante Reis, 70-5. O-Drt.° 
Apartado 2869 - Lisboa-l. 

• o I Congresso Luso-Brasileiro de Filatelia 
reaIiza-se em A veiTo de 12 a 15 de Outllbro 
de 1972, por iniciativa e sob organizaciio do 
Clube dos Galitos, e com 0 alto patrocinio dos 
Correios e TelecomunicacOes de Portugal. 

o seu objectivo e 0 estreitamento das reI a-

-Na posse dos elementos obtidos, flicil 5eria 
organizar as ,respectivas ~Oes, classica e 
tematica, e canalizar para qualquer destas os 
que (e sao muitos) se dncluissem na 3.a parte, 
par falta de estimulo e contacto humano. Os 
fllatelistas devem conviver, sobretudo convi
ver, pais as velhas torres de marfim s6 con-

COes entre os filatelistas do Brasil e de Por
tugal, 0 estudo de problemas comuns relaci(}
nados com a Filatelia, e a intensifica.ciio do 
intercambio de conhecimentos e de activi
dades filatelicas entre os dois paises. 

Os prazos de inscricao sao os seguintes: 

Exposicao.- 30 de Junho (inscriciio pro
vis6ria) 

Congresso - 31 de Julho. 

Os pedidos de informa!;iio ou boletins de 
inscricao deveriio ser enderecados aos Comis
sArios da LUBRAPEX-72 ou a Comissiio Exe
cutiva da LUBRAP·EX-72 - Clube d05 Galitos 
- Aveiro - Portugal. 

PORTUGAL - UL TRAMAR 

REMESSAS A ESCOLHA 

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

quanUdade 

Pedlr tabela de valorlzaoao e oondl
ooe8 de trooa 

Sancho Osorio 
A partado 13 I:Z LISBOA-l 

tribuem para fenecer a Filatelia. E, sobre
tudo, devem ler, ler tudo quanto se escreve, 
sobretudo ouvir as opini6es daqueles que bA 
longos anos se debru!;am sobre os assunto!l 
filatelicos . 

(Continua)_ 

\ 

BOLETIM DO CLUBE FILATll:LICO DE PORTUGAL 18 
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dOes a reconhecer as diferen~ que apare
cern no decorrer das suas observar;i5es. 

b) Perltagem futura 

Ha ja muito tempo que se discutia entre 
os peritos. comerdantes de selos e colecclo
nadores, a necessidade de relacionar uma lista 
de aparelhos que permitissem ·realizar perita
gens com base cientifica, eliminando ao ma
ximo os seilS caraoteres subjectivos. Uma 
segunda verifkar;ao dos iresuLt ados obtidos 
pelos especialistas, devena ser igualmente 
passive!. 

A a p a I' e 1 hag e m utilizada deveria com
preender: 

1) Ummicroscopio estereosc6pico nao muito 
oomplicado, com luz POI' transpa:r~ncia (dias
c6pica) e par incidencia (episcopica). A re
gulacao da intensidade desta iluminacao. assfm 
COmo a mudanca do Angulo de incidencia da 
iluminacao episcopica, sao igualmente neces
sarias. 

2) Equipamentos que permitam a fotografia 
e 0 desenho dos selos examinados. 

·3) Um equipamento para verificar OS selos 
sob luz, cujo comprimento de onda passa ser 
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4. Campaslola de um equip •• 
menta cam aparelhas WILD 

A lists de aparelhagem e a seguinte: 

t l\ficrosc6pio estere0sc6pico WILD M5 
t Par de oculares 
t Par de protecr;oes anti-reflexos para os 

oThos 
t SupoTte de mesa para 0 microscopio. com 

base 
t Estojo metalico 
t Porta-lampada 
t LAmpada de babea voltagem, 6V /15W 
1 Transformador regulavel 
t Base para exames POI' transparencia 
t J;'ar de apaios para as maos 
1 (>cu1ar de ·medicao 10xcom reticula 12: 120 
1 Reticulo com quadrlcula 100 x 1 mml 
1 Prism8J para iluminacao vertical 
t .Platina deslizante 

1 Analisador com armacao para montagem 
sobre a objectiva 

1 Polarizadar 0 33 rom para colocacao DB 
lampada de baixa voltagem 

1 Camara microfotografica com ocular de f()
eagem, dais chassis. porta-chapas 6x9 em 
e anel de adaptacao 

1 Tubo fotografico A 
1 Tubo de desenho M5 
1 Lampada universal com queimador Hg de 

alta pressao HBO 200 
1 Jogo de filtros para fluorescencia UV com 

par-ta-filtros 
1 Aparelho conversor de imagens para infra· 

-veMlelho e ultra-violeta WILD MSOO. com
pleto. 

5. oet.,hes sabre as .paralhas da 
elsa WILD 

1) Mlcro8ooplo eet.ereoeco· 
pico WILD M5 

o microscopio estereosc6pico M5 e urn mi
croscopio ideal para as investigacOes filate
licas. Permite uma ampliacao de 50 vezea. 
e e earacterizado por urn excelente sistema 
optico e urna manipulacao mecAnica simples. 
o emprego de ampUar;5es superiores a 50 ve
zes nao e recomendado devido it opacidade daa 
tintas de impressao e it esbrutura do papel. 

2) lIumlnaQio 

Urn problema importante e a escolha da 
iluminacao mais conveniente para 0 exame 
do selo. 0 microsc6pio estereoscopico oferece 
a possibilidade de observar nao s6 em luz 
incidente como tambem em luz par transpa
rencia e permite igualmente fazer variar 0 
Angulo de incidencia da luz. Esta ultima pos
sibilidade e imprescindivel para 0 exame de 
selos retocooos. Os sitios mais espessos, de
vido it adjuccao de pasta de papel. mostram 
urna nitida sombra na periferia dessa parte 
para urna iJuminacao incidente de 15 a 3oo. 
Os rasgos e as suas reparar;i5es por reoola
gem sao visiveis com uma luz obllqua. Com 
1uz par transparencia e passive! descobrir 
imediatamente as reparacDes referentes it 
obturacao de buracos e rasgos. assim como 
os remendos em selos incompletos. 0 em- _ 
prego de transformooor regulavel torna pas
sivel a escolha exacta da intensidade lumi
nosa em funr;ao da tinta do selo ou da espes-

f 
If, 
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princ:ipaJis, etc., etc. Pais sabem quantos sO
dos nos responderam afirmativamente? Nem 
um! Por estas e outras razDes e que per
guntamos se nao havera urn poueo de inercia 
em tudo isro, e se a Filatelia Tematica nao 
progrediria mais ritpidamente se bouvesse 
maier numero de contactos entre todos os 
especialistas de cada urn dos temas e os va
rios filatelistas interessados neles. se cada 
urn sujeitasse as suas colecci5es previam~nte. 
e antes de as apresentarem em Exposir;5es. 
it critica amiga e sabedora daqueles que tern 
ma2s experiencia. e que poderiam chamar a 
atencao paTa alguns erros tkcnicos em que, 
par vezes, se incorre, mesmo insenslvelmente. 
Esses contactos extra exposir;i5es concorrerao 
paTa melhorar 0 nivel geral, e se juntarmos 
a tudo isso a leitura atenta das opinii5es dos 
grandes da Filatelia Tematiea. muitas duvidas 
poderao ser esclarecidas. contribuindo para 
a melhoria das coleccOes tematicas no nosso 
Pais. 

Dutro factor serf a , como atras se disse, 0 
da criacao de secci5es tematicas organizadas 
dentro de cada C1ube ou Nucleo. Tal teria 
uma importAncia primordial para 0 arraflque 
em fores da Filatelia Tematica. Com efeito, 
11. inter..assoclaCao e colaboracao entre e.;sas 
secCDes e a Associar;ao Portuguesa de Fila
billa Tematica. organismo dedicado exclusi
vamente it Filate1tia Tematica, representaria, 
sem contestar;ao passivel, a unica for,a "1%
Zida em Temciticas no nosso Pais, e dcssa 
inter-associar;ao surgiria a cUpula. a COIlfIS
SliD TEMATICA NACIONAL. it qual incum
bina pronunoiar-5e sobre tod'a a matkria te-

matica e sabre todos os problemas atinentes 
it mesma. desde as nomeacOes de jurados te
maticos a tuoo 0 mais. 

A porta esta aberta. Nao digam depois OS 
Clubes que a A. P. F. F. pretende acambarcar 
toda a aecao tematica no Pais, como u1l1ca 
forea tematica actualmente valida existente. 
ou que a A. P. F. T. pretende reivindicar para 
sitoda a responsabilidade em materia teml
tica junto dos organismos responsaveis. Se 
os Clubes e Nucleos nao se organizarem como 
forcas vaIidas, nao tern depois 0 direito de 
contr.ariar au anular as realidades com votos 
ou vetos que nada significam de concreto. S6 
quem trabaTha em Filatelia tern direito a voto. 
Thte e que deveria ser 0 principio da justica 
filatelica. 0 esmagamento das realidades 
constitui cit la longue~ urna triste e amarga 
realidade para aqueles que alimentam ilusOOs. 

Aos grandes clubes, que devem ir na van
guards dos movimentos filatelicos. tal como 
o Clube Filatelico de Portugal. 0 Clube Fila
tklico do Barreiro. a SecCao Filate1ie3. do 
Clube dos Galitos e oubros de menor grandeza. 
aos quais incumbe fomentar todas as especies 
de colecciona~ao filatklica. e nao uma iinica 
modalidade de coleccionacao, devem. em meu 
modesto entender, inquirir junto dos seus sO
cios quais as modaJidades que co1eccionam, 
se sob a forma classica. se sob a forma te
matiea. se as duas simultAneamente ou se 
sao meirOS ajuntadOires. 

o tipo de inquerito poderia basear-se nurn 
simples esquema, 11al como 0 que se sugere 
a seguir: 

COLECCIONACAO 
CLASSICA 

COLECCIONAC!O 
TEMATICA 

AJUNTAMENTO 
DE SEWS 

POR PAtSES .... ... ........... _ ......... . 

ESPECIALlZACXO .... ............. .. .. 

FRANQUIAS MECANICAS 
MARCOFn.IA ...... ..... ... ..... .... ...... . 

INTEIROS POSTAIS 
EDC .......... .. ........ ........ ... . _ ........... . 
ESTUDOS ... ............. .. ........ .. .. .. ... . 

CLASSIFICACOES OBTIDAS EM 
JIlXPOSICOES NO CASO DE TER 
CONCORRIDO. 

MEDALHA - EXPOSICXO 

TEMAS COLECCIONADOS 

TtTULOS DAS COLECCCOES ... 

CLASSIFICACOES OBTIDAS EM 
EXPOSICOES NO CASO DE TER 
CONCORRIDO. 

MEDALHA - EXPOSICXO 

QUAL 0 PAtS ..... .......... ...... . 

TODOS os PAtSES ... ... ... ..... . 

AJUNTAMENTO DE CARIMBOS 
E FRANQUIAS MECANICAS. 

QUAL 0 PAtS ...... .......... ........... .. . 

ESTA INTERESSADO EM MON-
TAR UMA COLECCXO? ... ... ... DB 
QUE TIPO ..................... .... ....... .. .. 

--
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o L E c (5 E 

TEMATICASI~ 
'A longa batalha par 

[OR. 
Centenes de filatelistas em Portugal eclec

cionam os seus selos sob forma tematiea, mas 
cabera perguntar se alguma vez l~em tudo 
au mesmo parte de quanto se escreve sabre 
o assunto, tuda quanto de interesse se publica 
Ia fora, e que muitas vezes e traduzidQ para 
divulga~ao mais faeil. Cabera perguntar Be 
alguma vez sentiram curiosidade em adquirir 
e estudar os liVl'os que v~m referenci:ldos 
nesses artigos, e que contAm mananeiais de 
fnforma~6es utillssimas. Suponho que sera 
legitimo tamblm perguntar se estaTao alguns 
matelistas convencidos de que sao auto- sufi
cientes em materia tematica, e que venda 
superficialmente algumas col~Oes temlltieas, 
presentes nas exposi~6es, e quanto lhes basta 
para ficarem ca la page:.? 

De notar que, cll como la, mAs fadas hll. 
Mnda ba poucos meses, estando na BeIgiea, 
na qualidade de jurado na Exposi~iio Fhate
liea Internacional indUstria, realizacao da 
F.l. B., tive ocasiao de trocar demorodos 
pontos de vista com alguns editores de re
vistas e lirvros dedicados a Filatelia, e cheguei 

uma Tematica melhor 
P .10 

CAMA~ ROMANO CALDEIRA 

it. conclusao de que 0 mal e geral. Deve haver 
algurna cpreguicite:. par ai fora, e nao e para 
admirar, portanto, que, ao ehegarmos a urna 
exposi~ao, vejam05 algumas participac6es que 
se encontram Binda muito longe da perfei~iio 
medianamente razaavel. 

A batalha da divulga~ao da Filatelia Te
matiea e longa e semeada de dificuldades, 
mas estamos convictos de que em breve es
tarao ultrapassadas essas difieuldades, gracas 
ao interesse que os gr.andes clubes filatelic.os 
mostram por esta Fdlatelia nova. A criacio 
de cSec{:oes temdticas:. dentro dos clubes e 0 
passo que se imp6e dar, e nao se pense que 
esta ideia e nova. Ja ha riao sei quantos 
anos, fazendo parte da Direccao do C. F. P., 
lembrei-me de organizar urna SecCao Tema
tic a , agrupando por especialidades dos temas 
os vB.rlos s6ci05 que ent8.o se dedicavam ao 
coleccionamento tematico. Exigia - se para 
tanto, e salvo erro, 1$00 (urn simples escudo). 
Isso darla dire.ito a publicacao dos nomes 
desses s6cios, facilitando-se, assim, todo urn 
contacto it cposteriori:., 0 estudo dos temas 

s 
r 

!t. 
f 

i 
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Bura do papel. A analise estrutural do p.:!pel 
com diferentes intensidades de luz, permite 
descobrir diversos defeitos que s6 se tornam 
visiveis para uma Huminacao re1ativarnente 
intensa. 

3) LAmpada universal 

Esta lampada toma possivel 0 exame de 
selos em luz ultra-violeta e serve tambem 
para observa~iio de fen6menos fiuoreseentes 
em ligacao com 0 aparelho infra-vennclbo/ 
/ultra-violeta. A peritagem da cor e do pa
pel e entao extremamente fhcit A luz desta 
lAmpada, a cornparacao de selos postais au
tAnticos com falsos dh rnuitas vezes urn re
sultado imediato e incontestavel. 

Cornparativamente as partes ariginais, os 
retoques sao visiveis devido as diferencas de 
absorcao ou de fiuores~ncia. Tambem as 
.transformacOes quirnicas, devidas a limpeza 
de manchas, sao descobertas a luz dos raios 
ultra-violetas. 

4) Luz polarlzada 

Urn equipamento adiciOllll1l simples que pode 
ser rnontado rapidamente sobre 0 micros
c6pio WILD M5, permite 0 emprego de luz 
polarlzada. Este metodo permite identificar 
reparacOes quando se passa da luz normal 
para a luz polarizada. Com esta luz, tem 
sido passivel obter urna imagem exacta da 
o>la que serviu para a reparacao de rasgos 
nos selos, enqual'lto que em luz normal, essa 
reparaciio passa despercebida. 

5) Fotografla e deaenho 

Urn elemento importante da perltagem fila
Wiea e a possibilidade de fatogratar ~ e1as 
ou fragmentos ampliados do set! desenho. 
o equipamento da WILD permite 0 emp:ego 
de ernuls6es fotogrMieas a preto e braneo ou 
em cores em chapas e rolos de 24 x 36 rom 
ate 9 x 12 em de formato. 0 emprego de 
mtros coloridos adicionais permite a elimi
nacao de certas tintas, 0 que pode ser im
portante para os selos policromaticos ou para 
obtiteracOes em cores. 

A realiza~ao de urn desenho do selo era ate 
agora urna das tarefas mais trabalhosas e 
dificeis, porque pressupunha uma aptidiia es
pecial do perito e finalista que desejassern 
acompanhar 0 resultado doe seus exames par 

ilustracOes. A cAmara clara da WILD faci
tita grandemente este trabalho e oferece a 
todos a possibilidade de efectuar com grande 
exaotidao os desenhos de selos, sem ser ne
cessario ter qualquer queda para desenhador. 
Osperitos podem realizar com esta cAmara 
clara bons desenhos comparativos entre os 
selos originais e falSiificados. Isto quer dizer 
que podern estabelecer a eorrespond~ncia OIl 
a discordfulcia dos desenhos de dois selos, 0 
que e um dos fins da perltagem. 

6) Medlooe8 

o emprego de urna ocular de medicio com re
ticulo com 21 divisoes divididas em 120 part:es. 
ou com reticulo quadriculado de 100 x 1 IIl1n2, 
permite efectuar medicOes sabre os selos. 

7) Disposlt.lvo oonversor de 
imagens M600 

Todos os metudos de investigacao descritos 
nos pontos 5) 1-6 se referem a exarnes efec
tuados em luz visivel (400 a 750 m u). Para 
as peritagens filatelicas e, no entanto, neces
sano urn dominio de comprimentos de orum 
rnais vasto, tanto na regiiio do ultra-violel:a 
como do infra-vermelho. Toma-se assim in
dispensavel 0 aparelho WILD M500, que torna 
possive1 a observaciio de urn objecto tanto 
em ultra-violets como em infra-vermelho, ra
diacaes invisiveis 'ao olho humano. 0 apa
relho WILD IV/IJV em ligacao com 0 micros
e6pio estereose6pico WILD M5, ou com uma 
objectiva fotografioa, pode SeT utilizado como 
aparelho de mac.rofotografia, e permite tam
bern a fotografia sobre filmes normais preto 
e bl'anco. 0 emprego deste aparelho e uma 
novidade importante para a peritagem fila
teIica ; e universal, pois permite a desco
berta de falsificac6es sabre os selas, os so
brescritos, os carimbos, os retoques e as COD
trafaccOes. 

TUDO PARA FILATELIA 

COMPRA-VENDEI 

I Rua 1.0 de Dezembro, 101-S.D 

Telef. ~1514 LISBOA-2 

.-------:r 
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EMlssAo 

1$00 
O..B.TUGAL J 

Segudndo a tradi~ao dos anos anteriores, a 
empresa pUblica Correios e Telecomunica~i5es 
de Portugal vai proceder it emissao do selo 
cEUROPA-7~ utilizando 0 desenho comurn, 
escolhido na reunUio de Montreux de 28 de 
Agosto de 1971 da Comissao de «Correio. da 
CEPT. 

o desenho, da autoria doartista finJand& 
Paavo HuOV'inen, simboliza a coopera~ao in
terDacional animada e viva, reportando-se it 
comundca~ao de llllornrua~ao e mensagens que 
se efectua par int.errnedio do corTeio, do te
lefone e do universo. 

Os selos tAm as dimensi5es de 23,9x34,5 rom 

EUROPA-72 

iEUROPA! 
CEPT 

(REPROOu~io AUTORIZADA PELOS CTT) 

compreendendo a serillha, com 0 denteado 
de 13,5. 

Os trabalhos de impressao foram execu
tados, em off-set na Casa da Moeda. 

o plano da emissao e 0 seguinte: 

1$00 - tira.gem de 9 000 000 em folhas de 
100 selos 

3$50 - tiragem de 4 000 000 em folhas de 
100 selos 

6$00 - tiragem de 2 000 000 em folhas de 
HIO selos 

Foi marcada a data de 1 de Maio de 1972 
para 0 1.0 dia de circula~ao desta emissao. 

IANGOLA 

Carimbo especial comemorativo do « Dia da 
Cidade de Salazar)) em 24 de Junho de 1972 

Um carimbo especial comemorativo do cDia 
cia Cidade de Salazan sera aposto em todas 
as correspondenci:as que t ran s it are m, no 
dia 24 de Junho corrente, pela Esta~ao Postal 
da Cidade de Salazar ou, possivelmente, par 

urn posta do Correio a instala!l' no recinto da 
cMostra FiJ.atelica. que a Camara Municipal 
de Salazar ira levar a efeito na data men
cionada, integrada nas comemora~i5es eta
quele d~a. 

• 
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Este selo apresenta as seguintes caracte-
rfsticas: 

cor - verde 
taxa - 50 reis 
papel - diverso 
filigrana - C M, em estrelas 
denteado - 13,5 x 12,5 e 11 - 11,5. 

Em 1933/4, este selo foi reimpresso em pa
pel com a filigrana CRUZEIRO e denteado 11. 

o busta deste genio tambem serviu de mo
tivo a outro selo da mesma serle, 0 n. ° 22, 
que apresenta as seguintes caracteristicas: 

cor - verde 
taxa - 2 000 reis 
papel - diverso 
filigrana - CASA DA MOEDA, na vertical 
denteado - 9 e 11. 

Em 14 de Junho de 1934, houve nova emissao 
deste selo, em papel com a filigmna ARMAS 
DO BRASIL com 0 denteado 11 e, ainda, em 
papel sem ffligrana, com denteado 11 3/ 4. 

A 23 de Outubro de 1944, a.o comemorar-se 
a SEMANA DA ASA, no Brasil, fui emitido 
urn terceiro selo em homenagem a este grande 
vulto, 0 n.O 46, tambem do Correio Aereo, 
com as seguintes caracteristicas 

cor-carmim 
taxa - 1 cr. 20 
papel- memo 
filigra1l'a - CASA + DA + MOEDA + DO + 

+ BRASn., conhecida par Casa Milis 
denteado -11. 

Es1Ja filigrana - CASA MArs - aparece em 
dois tipos, distinguiveis pelo formato e di
mensi5es da legenda, maior ou menor. Apa
recem, tambem, selas impressos em p1pel 
fmo, bern como nao denteados. 

Este ultimo selo apresenta como motivo a 
demonstrar;iio do aer6stato inventado por Bar
tolomeu de Gusmiio na Casa da india, em 
8 de Agosto de 1709, a que nos referimos. 

Com a emissao destes tr~ selos, 0 Brasil 
nao s6 homenageou urn dos seus filhos, como 
o fez recordar e perpetuar atraves de colec
cOOs filatelicas do Mundo inteiro. 

o selo ou marca postal sao 0 melbor meio 
de tamar mans. conbecida e recordar a todo 
o momenta a histbria de wna Na~ao no seio 
dias outras N~i5es. 

Eis algumas notas biogrilfico - filatelicas 
sobre 0 PADRE VOADDR, alcunha do Padre 
Bartolomeu Louren~ de Gusmao. 

C6digo do Imposto de 
Transac~~es 

Despacho da Dlrecclo-Garal das 
Contrlbuiollas a Impostos 
SHOS USADOS - CARIMBADOS 

Tendo chegado ao conhecimento desta Di
rec~ao-Geral nao ser uniforme a ' interpreta~ao 
que se esta a dar ao constante do n.o 5 do 
oficio-circular E-2/71, de 29 de Maio Ultimo, 
para os devidos efeitos, ltenho a honra de 
comunicax a V. Ex.a que por despacdo de 
13 do mes de Dezembro de 1971, foi escla
recido que, em virtude dos se10s nacionais 
e estrangeiros usados (carimbados), por n§.o 
terem valor fiduci8rio, reunirem todas as ca
recteristicas de objectos de colec~1io, as suas 
transac~i5es sao passiveis. de imposto, nao se 
encontrando, por isso, incluidas no ambito 
do n.O 5 do referido oficio-circular. 

(Oficio n.O 129, de 10-1-72, Proc.o 1/5, lI
vro 14, E. G. 1f!l4/71, cIa 5.0 Rep. cIa D. G. 
C. I.>. 

rE-;;;';;;;O~-;j 
I Of ! I detteita & ea$~to, "--.~a : 

I Novidad,s Nac;rma;s , Estrang,iras I 
A/buns - Fo/has CJass;ficador,s I 

I :,:::''';; :;":"~O,m;:: :;::.: I 
J pr'~os ; 

l 

I 
RUB SOU •• Cautlnha, 73-1.0 

- C. P. 10.311 I 
I LUANDA I 
11--....----·---.-......-.....-.........-.. :: 
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-IlEROFfLIITELllI 
BARTOLOMEU DE GUSMAO 

No ano de 1685, na Vila de Santos, no Bra
sil, nasceu 0 Luso-Brasileiro Bartolomeu Lou
renco de Gusmao, filho de Fraoosco Louren~, 
CinErgiao-Mor. 

Irmao do grande diplomata Alexandre Gus
mao, ministro de D. Joao V, foi destin ado a 
tamar a vida sacerdotal, vindo a doutorar-se 
em Coimhra. 

Grande genio inventor, poliglota e pregador 
de raro talento, era dotado de mem6ria pro
digiosa. 

Por merce de D. Joao V, em 18 de Se
tembro de 1722, foi nome ado fidalgo Capcliio 
da Casa Real. Porern, decorridos dois anos, 
perseguido pelo Santo Oficio, fugiu para Es
panha, vindo a falecer em Toledo, vitimado 
por urna febre. 

Seu poder inventivo levou-o it realizaciio 
do primeiro aer6stato. 

A 8 de Agosto de 1709, na presenca do Rei 
e de toda a Corte, na Cas a da india, procedeu 

_----- P.lo -----....,. I ENG. M. R. MARQUES GOMES I 
a uma demonstraciio de urn aparelho, por si 
idealizado, que se mantinha suspenso na atmos
fera, pelo simples aquecimento do ar contido 
no seu interior, por uma mexa ardente, sus
pensa por baixo de urna abertura nele pra
ticada. 

Pretende-se atribuir tal invento aos irmiios 
franceses Montgolfiere, que praticaram ideo
tica experi€mcia por 1782·83. 

Na realidade, a primeira ascensao do homem 
em balao d'eve-se aos irmiios Jacques-Etienne 
e Joseph-Michel Montgolfiere, contudo, antes 
de ·qualquer deles ter nascido, tal aparelho 
forn descoberto e apresentado pelo Padre Gus
mao, em 1709, ou seja, cerca de 30 anos 
antes daqueles irmans terem nascido. 

Em reconhecimen1x> por tao grande feito, 0 
Brasil erigiu-Ihe urn monumento, 0 qual se 
encontra reproduzido no selo n.O 17 (catalogo 
Yvert) , da primeira serie definitiva do Cor
reia Aereo deste pais, emitida a 28 de Ou
tubro de 1929. 
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Emissao comemorativa do XIII Congresso da 
Uniao Internacional de Transportes Rodoviarios 

(IRU) 

Os selos, cujo desenho e da autoria de Luis 
CalTolo, ~m as dimensOes de 30 x 34,5 mm 
compreendendo a serrilha, com 0 denteado 
de 13,5. 

Os trabalhos de impressao foram execu
tados, em off-set, pela Litografia Nacional. 

o plano de emissiio e 0 seguinte : 

(REPRODUCAo AUTORIZADA PELOS CTT) 

1$00 - tiragem de 9 000 000 em folhas de 
50 selos 

4$50 - tiragem de 1 000 000 em folhas de 
50 selos 

8$00 - tiragem de 1 000 000 em folhas de 
50 selos 

o 1.0 dia de circulaciio da nova emissiio 
foi a de 12 de Maio. 

LULTRAMARJ 

Emissio comemorativa do IV Centenario 
de « Os Lusiadas)) 

Comemorativos do IV Centenario de Os Lu
aiadas, 0 Ministeno do mtramar mandou 
emitir e pOr em circu1aciio em todas as Pro
vincias mtramarinas, 18 000 000 de selos pos
tais, reproduzindo motivos alusivos ao acon
tecimento, nas dimensOes de 40 x 30 mm, das 
taxas de 5$00 para Cabo Verde. $50 para a 

Guine, 20$00 para S. Tome e Principe, 1$00 
para Angola, 4$00 para Mocambique, 20 avos 
para Macau e 1$00 para Timor, nas quanti
dades de, respectivamente, 800 000, 2 500 000, 
100 000, 8 000000, 5000000, 1400000 e 200000. 

Os referidos selos, desenhados par Alberto -
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Maia, do Porto, foram postos a venda no 
dia 25 de Maio passado, sendo apHcados, na 

mesma data, carimbos de 1.0 dia de circu
la~ao, utillzando motivos ligados ao assunto 
em comemora~ao. 

Anuncios econ6micos 
Selos nacionais e estrangeiros aos melhores 
~. ENVIAMOS LISTA DE OFERTAS. 
A. Neves - Apartado 23 - Vila F. de Xira. 

ERROS, PROV AS, ENSAIOS - selos de 
Portugal e mtramar, novos e usados. COM
PRO. TROCO. Manuel do Carmo - Rua Fer
ni.o Lopes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia. 

Desejo relacionar-me com coleccionado
dores de selos de Portugal e Ultraalar. 
para troca de selos novas e usados. Base 
Yvert, par alancolista. Anuncio sempre 
vAlldo. Seriedade absoluta. Ram6n Ba
rallobre-2.B • Trav,esia de Hercules, 44-1.0 
La Coruiia. Espa:lha. 

Troco selos novos e usadQs de Portugal 
e ffitramar. Selos em stock. Abel Carva
lho-Ordonho-Gou"inhas - Alto Douro. 

Compra-Ee 0 1.0 Volume da cHisl6ria 
do Selo Postal» do Prof. Oliveira Marques. 
Indicar pre~o. Secretaria do Clube ao 
n.O 59. 

TROCO SELOS NOVOS E USADOS DE 
PORTUGAL UL TRAMAR E DE TODO 0 
MUNDO. rQ-ovas emissoes de qualquer pais 
e tern a em series completas. Especialista em 
Brasil - Peru-Equador-Argentina. OFERECE
-LHE: Espanha, Provincias e Marrocos_ 
Anuncio sempre valido. ESCREV A a fRAN
CISCO RUBIO. F. Espaiiola n.O 32 CEUT A 
-ESPAHA. 

F D C dos Correio~ do Continente. 
os disponiveis ao pre~o de custo. 
extra. Enviar mancolista. Resposta 
cretaria do Clubc ao n.O 1000. 

Venda 
Partes 
a Se-

Revistas, pagelas, catalogos de selos portu
gueses e estrangeir~, e sobrescritos dos cor
reios de vanos paises com aposi!;ao de selos 
e respectivos caTimbos, venda ou troco par 
selos comemoratIvos de Portugal e mtramar 
aos centes, 5Ortidos. Carta com indica~iio 
do material que tem para troca rom precos a: 
Pedro Jose Waddington Peters - Av.a Joao 
CrisOstomo, 81-4.° - Tel. 41l1Y7. 

, 

• 
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PROGRAMA FILAT~lICO DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
o Clube FiJoatelico de Portugal programou, 

para 0 rorrente ano, uma serle de exposi~aes, 
para as quais chama a aten~ao dos filatelistas 
em geral. 

E como algumas se revestem de caracte
risticas especiais, e de toda a ronveniencia 
a sua ateropada prepara~ao. 

Eis, sem prejuizo de quaisquer outras que 
possam vir, oportunamente, a estabelecer·se, 
as eJq)OSi~lies incluidas naquela sene : 

a) Mostra de Marcofilia CI'sslea 

Interessante certame que inclue todos os ca
rimbos sabre selos dtas emissOes D. Maria, 
D. Pedro V e D. Luis, tanto em exemplares 
isolados, como sobre carta, ou em fragmentos . 

Corn esta mostra, pretende-se nao s6 cha
mar a aten~ao para 0 roleccionismo de ca
rimbos antigos, romo tambem, com a sua 
apresenta~ao, oferecer novos elementos de es
tude, que passaro vir a rontribuir para a valo
riza~ao das respectivas colec~6es. 

b) II ExposlOlo Fllatallca Juvenll 
do Olstrlto de Llsboa 

A exemplo do que se fez no preterite ano, 
a segunda exposi~ao dedicarla aos jovens vai 
ser Jevada a efeito. 

Pretende-se e e de esperar que, com esta 
iniciativa, surjam novos expositores, e que 
<fa respectiva propaganda junto da juventude 
despontem e se iniciem na Filatelia novos 
roJeccion'adores. 

Podem ser expostas tanto colec~aes mon
badas a maneira classica, romo colec~6es te
maticas, inc1uindo marcofilia, inteiras postms, 
erros, pravas, etc. 

\ 

C) Mostra Comemoratlva do IV 
Centenirlo de «Os Ludadas» 

Niio qUJis 0 Clube Filate1ico de Portugal 
alhear-se de tao importantes comemora~lies. 
pelo que resolveu realizar tamMm uma Mos-

tra, na qual podem ser expostas colec~lies 
nao s6 com selos de Cam6es, mas tambem 
de Os Lusiadas. 

Evidentemente que para esta Mostra nao 
faltara material, admitindo - se, design ada
mente, selas, provas, erros, tanto de Portugal 
Continental, como de Portugal mtramarino. 

d) XVIII Ola do Selo 

Dadas as caracteristicas de que se reverte 
o eDia do Selo:., esta exposi~ao tera de set" 
muito limitada, e condici.onada a partici.pa~6es 
excepcionais. 

Todos os certames referidos realizar-se-ao 
a partir de Outubro do corrente aoo, mas 
muito brevemente serao ja dados a conhecer 
os respectivos regulamentos. 

.: ....... ~----.................. ~ .................. 
I Selos de Portugal, Ultramar e Es-

I trangeiro, Novidades. Tematico8, 
Sobrescrito8 de 1.0 dia. Todo 0 

material filat6lico 

BASTOS .. CAMPOS, L.D' 
R. MARIA ANDRADE, 55-Te/ef. 834108 

LlSBOA -1 (PORTUGAL) 

~------'----"'----"""''''''-'''k 

4 ..... 
S 

.. E" L 0 S-::"'~:RTUGAL' ;L~i 
TRAMAR E ESTRAN
GEIRO. CLJ.SSICOS • 
StRIES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
Con suIte a cas a 

I H. SANTOS VIEGAS I R. 1,° de Dezembro, 45-3.o-Esq, I T.I.'on. 35852 - LlSBOA-2 
.. "......... ... .... p 
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Criada uma Sec~co de Filotelia e 
Numismotica no Orfeco de Ovar 

Quando cia recente aprotXJ~iio dos not1OS eB
fatutos por que se rege 0 Orfeiio de Ovar, 
fof criado no eZenco directivo 0 lugar de Di
rector lias Activiciades de Filatelia e NumJs
mdtica, que foi con/iado ao cUnico ovarense a 
T'esidir em Vila Nova de Gaia, Dr. Ant6nio 
Fragoso, eminente autoridade em marco/ilia 
e filatelia. 

Das dilig~cias que desde entlJo t§m vindo 
a seT e/ectuadas, /oi passivel agora a cria~iio 
da Sec~iio de Filatelia e Numismdtica do OT'
feiio de Ovar, a que preside 0 re/erido clinico, 
e e constituicia pelos Srs. Dr. Joiio Fernmu:les 
de Andrade Pais (vice-presidente) , Manuel 
Eugenio Gomes Rodrigues Leite e Mario Ma
nuel de Ornelas Bruges Ramos (secretdrios) , 
AntOnio cia Costa Laborim (tesoureiro) , Jol1o 

Peixinho de Carvalho Siml1o, Jose Marcos R0-
drigues Neves e Joseph Manuel cia Silva (mr 
gais), que acabam de tamar passe dOB SeuB 
cargos. 

A nova Sec~{jo vai filiar-se na Federa~{jo 
Portuguesa de Filatelia, e ficard ao dispor 
de todos quantos, em teTras ovarenses, se de
dicam d colecciona~iio de selos do correia e 
de moedos e mecialhas. 

Fica assim cumprida a promessa feita ao 
Eng.o Manuel Gagliardini Gra~a, ilustre di
rector dos Servi~os Industriais dos C. T. T., 
quando inaugurou a 1 Mostra FUatelica Ova
rense, realizada em Dezembro passado, e que 
foi como · que 0 rastilho que ateou 0 cfogO) 
cia Filatelia em Ovar, onde id se localizou urn 
numero aprecidvel de coleccionadores. 

.a ............ '--------.....--....................... -~,-----,_-___ ... _-.......~tIIIIoIIW----,--.a,.~ 
I I FILATELIA EUGEniO LLACH, S. L. 
I etrav~1I das suas ofertas quinzenaill, oferece-lhe: 

I :: Selos clbsicos . 

remetemoll gratultemente 

I :: S~riell modernu de todos 011 palsell. 

I
II, : ::~::~::~:::;:~, .. d. DOV ... m ...... d. todD. 

05 pals~s ou ternes. 

Tudo isto encontrarA V. nas DOllsas ofertall que, contra 
peaido, 

Bscreva-n08 hoje mesmo 8olicitando ° Beu envio 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Fundede ern 1915 

Av. del GeneralilBimo, 498 BARCBLONA, 15 (Bspanha) 

) 
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........... --_ ................... . MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Cerimbol do 1.° die de circule~io 

EUROPA 72 - Lisboa, 1 de Maio de 1972. 
ServiCO Filatelico - Rua General Sinel de 
Cordes, 9-1.0. Carimbos identicos em Coim
bra, Porto (Batalha) e Funchal. 

xm CONGRESSO DA UNIA.O INTERNACIO
NAL DE TRANSPORTES RODOVIARIOS 
(IRU). Lisboa, 17 de Maio de 1972. Ser
vi~o Filatelico - Rua General Sinel de Cor
des, 9-1.0. Carimbos identicos em Coimbra. 
Porto (Batalha) e Funchal. 

Cerimbos Comemoretivos 

SALA.Q DE FILATELIA DO CENTRO UNI
VERSITARIO DO PORTO - Porto, 29 de 
Abril e 7 de Maio. Posta do Correia no 
SaHio Nobre da Faculdade de Ciencias. 

EXPOMAFER 72 - Porto, 6 de Maio de 1972. 
Posto do Correio no PlIilacio de Cristal. 

XXVI CONFER~NCIA DO DISTRITO RO
TARIO 176 - Ericeira. 5 de Maio de 1972. 
Posto do Correio no Hotel de Turismo. 

ill EXPOSICAO FILATELICA DA CASA DO 
PESSOAL DA COMPANIllA DAS AGUAS 
DE LISBOA - Lisboa, 13 de Maio de 1972. 
Posto do Correio na A venida da Liberdade, 
42-1.°~Drt.o. 

CENTENARIO DOS TRANSPORTES POBLI
COS NA CIDADE DO PORTO - Porto, 15 de 
Maio de 1972. Posto do Correio na Sede 
do Servico de Transportes Colectivos do 
Porto. Avenida da Boavista, 806. 

I VOLTA A PORTUGAL EM AUTOMoVEIS 
ANTIGOS - Porto. 20 de Maio de U)72. 
Posta do Correio na sede do Clube Portu
gues de Autom6veis Antigos, Rua do He
roismo, 43 a 57. 

I MOSTRA FILATELICA DE ALENQUER 
Alenquer. 28 de Maio de 1972. Posto do Cor
reio na Sede do Sporting Clube de Alen
quer. Largo da Rainha Santa Isabel. 

vm JOGOS NACIONAIS DESPORTIVOS DOS 
C. T. T. - Braga, 31 de Maio de 1972. Posta 
do Correio na Biblioteca Publica 

EXPOSICAO FILATELICA INTERCOLECTI
VIDADES ATENEU-72 - Parta. 3 de Junho 

de 1972. Posto do Correio no Ateneu Ctr 
mercial. 

CONGRESSO DA A. I. T. I. T. - Parto, 5 de 
Junho de 1872. Palacio da Balsa. 

MOSTRA FILATEiLICA JUVENIL-MJ
RANDA 72 - MiraIl<la do Douro, 5 de Junho 
de 1972. Posto do Correia na Escola Pre
parat6ria de D. Joao ill. 

MOSTRA FILATELICA COMEMORATIVA DO 
2.0 ANIVERSARIO DA INAUGURACAO DA 
REFINARIA DA SACOR NO PORTO - Leca 
da Palmeira, 5 de Junho de 1972. Posta do 
Correio no Edificio da Cantina da Refinaria 
do Porto. Boa Nova. 

MOSTRA CAMONEANA - Seta, 10 de Junho 
de 1972. Posta do Correio na Sala de Con
vivio do Centro de Cultura e Desporto dos 
Funcionarios da Empresa Hidro-electrlca cia 
Serra da Estrela. 

ANGOLA 

Cerimbos Comemoretivos 

JORNADAS SOBRE 0 NOVO CODIGO CIVTI.. 
- Luanda, 15 de Maio de 1972. 

DIA DO CAMINHO DE FERRO DE BEN
GUELA - LuSQ. 26 de Maio de 1972. 

ULTRAMAR 

Cerimbos d. 1.° die 

IV CENTENARIO DE OS LUSiADAS - Esta
~Oes Centrais dos Correios em Luanda, Bis
sau, Praia, S. To~, Louren~o Marques, 
Macau e Dill. 

A filatelica 
Selos para colectoes 

COMPRA E VENDE 
Apartado 13 - Telefone 866 - ElVRS 

~-,---------------------~~ 
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LIST A DE s6cIOS 
DO 

CLUSE FJLATELICO DE PORTUGAL 
USTA DEL SoCI - MIGlIEoERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBRES 

Alterac;oes- Reingressos- Novos S6cios 
PORTUGAL 

1510 - Eng.O Jose QUall'esma Nunes dos San· 
tos - Av. Magalhaes de Lima, 6·2.0-Drt. 
Lisboa. 

1731- Jose Costa - Rua Tenente V aladim , 
29-A-I.O - Leiria. (P) em 3. (M) em 
1. 2. Po. Fr. In. T. C. N. U. 60. l. 
2. 3. 

1799 - Fernando Pinto da Rocha - Rua Fal
cao Trigoso, 13-r/c.-Drt. Bairro San
tos Lisboa - (M) Po. Fr. Es. T. C. 
V: N. U. 60. 1. 2. 21. 28. 90. 93. 94. 

186'1 - Jose Eduardo Serra de Vascon~los 
Carvalho - Rua Comendador Joaquirn 
Matias. Lote 27_5.0_Esq.o - Pal;o de 
Arcos. 

Z302 - Gard Aime - Rua A as Amorelras, 
SRF. N.o 1-1.°-FTente - Lisboa-l - Fr. 
T. N. U. 60. 

%189 - Prof. Dr. Jose Duarte da Silva Paulo. 
Vice-Reitor do Liceu de Oeiras. Oeiras. 
(P) P". Fr. In. It. T. C. N. U. 60. 
1. 2. 90. 93. 94. 

3068 - D. Maria Helena de Abreu Gramal;o 
- Av. Rainha D. Leonor, 5-5.0-Drt.° 
Cova da Piedade. 

4078 - Eng. ° Pais Ladeira - Quinta da Vila 
Nova_ Morreira. Mon~ao - (M) Fr. 
Es. T. C. V. N. 60. l. 2. RAU. Ghana. 
Rep. da Guine. Tematica de flores . 
3. 90. 93. Torrens (flores). 

4217 - Grupo Desportivo e Cultural da Socie
dade Comercial e Industrial de Auto
rnOveis Fmocisco Baptista Russo & Ir
mao. SARL - Av. Infante D. Henri
que, 2.a circular. Cabo Ruivo. Lisboa. 

5223 - Luis Henl"ique Alves Nunes Viseu. Rua 
Maria, 29-1.°-Drt.o. Lisboa-l - (P) Po. 
F'r. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 90. 94. 

5494 - Manuel Segurado Queimado - Av. do 
BrasiJI, 116-7.0·Drt.o. Lisboa-5. (M) Es. 
F'r. T. U_ 60. 1. 2. 3. 90. 93. 

5547 - Dr. Jose Augusto Antunes Belchior -

R Cidade de Bolama, Lote 39(}.6.0.Esq. 
Oiivais Nor,te. Lisboa - (M) T. C. 
N. U. 60. 1. 93. 94. 

5758 - Arq. ° Jose Santiago Faria - Quinta do 
Junqueiro, late B-3 cav./drt.n - Car
cavelos - (M) Po. Fr. In. T. C. V, 
N. U. 60. Temas : Pintura, Escultura, 
Arquitectura e Literatura. 90. 

5813 - Mario Hermegildo Greaves de Men· 
don!;a Santos - Rua das Fontes, :!3 -
Evora - CP) 60. U. 

5871 - Prof.s D. Maria Berta Peixoto da 
Costa - Av. Almirante Reis, 70·4.0-Esq. 
- Lisboa - CP) T. C. V. U. Temas 
hist6ricos. 

5872 - Sec~ao Filatelica do Grupo Desportivo 
e Cultural do Pessoal dos Pinheiros 
Rua dos Bacalhoeiros, 1393.D·Drt.o -
Lisboa - (M) Po. Fr. In. AI. T, C. V. 
N. U. 60. 3. 90. 94. 

5873 - Eng.o Carlos Alberto Guerra da Silva 
Beja - Rua Zaire, 5-3.0·Esq.o - Lisboa 
- (M) Po. Fr. In. Es . It. Al T. N. 
U . 60. 1. 2. Temas : Construciio Civil 
e Desporto. 90. 94. 

5874 - D. Panthea Weber - Caravia - Estrada 
das Piscinas, 13-1.° - Evora - (M) Po. 
T. C. V. N. U. Tematicas. 

5875 - Miguel Goulao Machado - R. Dr. San
tos Rocha, 4B-3.0-Esq.o - Coimbra 
(P) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 1. 2. 
Tematicas de 3. 90. 93. 

5878 - Anibal Gomes de Almeida - Sandiiies 
- Maciera de Cambra - (P) Po. T. C. 
U. 60. 1. Tematicas. 

5879 - Jeronimo Soares Lopes - B. A. N.O 7 
- S. JaciIllto - Aveiro - (M) Po. Fr. 
In. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

5880 - Pedro Gil Barroca - Rua Carvalho 
Araujo', 91-2.o-Esq.o - Lisboa·l - (M) 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

5881 - Jorge Manuel Duarte Silvestre - Av.a 
cia Republica, 30·r / c.-Esq.o - Amadora 
- (A) Po. Fr. T. C. N. U. 60. 1. :!. 3. 
Tematicas de flora . 90. 93. 

5882 - Amilcar Joaquim dos Santos - Praceta -

, 
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morativa do IV Centenario de Os Lusfa:las, 
tembem com 7 selos destinados a cada uma 
das nossas provlncias ultramarinas. 

Igualmente desenhados por Alberto Cutl
leiro, estes 7 selos atingiram 0 montante de 
18 milhi'ies de exemplares, e foram impressos 
a 12 cores, na litografia Maia, do Porto. 

De todos os selos destas duas series, houve 
carimbos de 1.° dia de circulat;ao. 

Sallente-se, com admiraliiio e gratidiio, que 
01 C, T. T, do Ultramar oferecem sempre, its 
entidades ofielais, belas carteiras com os 
proprios selos, artisticamente apresentadol. 

«Tribuna Alema)) 

Continuamos recebendo regularmente esta 
Tribuna Alema, com escritOrio em Lisboa, 
em Vitoria, Rua da Alegria, 70-1.o-Esq.o, a 
qual, em magnifico papel, transcreve os prin
cipais artigos de toda a Imprensa alema, 
sobre Politica, Economia, Ciencia, Belas Ar
tes, etc., num resumo do mais alto interesse 
cultural, pelo que a recomendamos aos nosso~ 
prezados leitores. 

A. GAMA REIS 
(MR, CORK) 

~ 

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

'. 
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. . .. ~ 
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•• lIb., af Partugu... Chlmb.r of Camm.ra. 
WELCOMES YOU AT 

Casil dlls Corti~a.-Metr6pDIiI 
(Cork House) (Mrs. Cork's Souvenir Shop) 
4 - a - Rua d. Elcol. PolltAC"lc. - 8 -10 

J P!lONE: snSII8 
TELE 1 GRAMS: ISDLANTES 

LISBON-PORTUGAL 
WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIEI 

A Sociedade Philatelica 
Paulista e Heitor 
Sanchez 

Do nosso velho e querido Amigo Heitor 
Sanchez, urn dos mais antigos s6cios funda
dores e dirigentes da Socledade Philat6lica 
PauHsta, recebemos 0 Baletim informativo re
ferente it inaugura~ii.o <fa nova sede daquela 
Sociedade, bern como urn folheto com 0 ti
tulo «Quadro Filatelico de rodos os selos emi
tidos no Mundo em homenagem ao Rotary 
Club,. e ainda uma pagela com 0 selo come
morativo dia visitJa ao Brasil do Presidente 
da Republica de Portugal, e respectivo ca
rimbo de 1.° Dia de Circula~ao. 

Reiteramos aqui os agradecimentos que jii 
enviamos a Heitor Sanchez, para 0 qual aguar
damos apertado abra~o durante a 4.n Lu· 
brapex, em Aveiro. 

Guilherme Lopes 
da Silva 

Do nosso querido Amigo Guilherme Lopes 
da Silva, dlstinto fllateli~ta e nosso prezado 
cons6cio, recebemos a excelente oferta de dois 
valiosos sobrescritos com carimbos de 1.°' VOOS, 

de Macau, 1937, com varios selos e varios 
carimbos, descri~ao resumida, mas que chega 
para mostrar 0 valor das pet;as, justificatlvo 
da nossa profunda gratidiio. 

Outros assuntos 
Infelizmente, niio nos e possiveZ incluir neste 

numero outros assuntos atrasados, do que pe
dimos desculpa aos nossos colaboradores, mas 
cuja publica~iio garantimos para 0 pro,rimo 
numero. 

Campanha 
de Propaganda 

No mes passa<fo, atribuiram-se os premios 
sorteados entre as inscri~Oes verificadas duo 
rante a nossa campanha de propaganda para 
angaria~ao de novos s6cios . 

Foram contemplados, com premios em selos, 
os socios cujos numeros a seguir se indicam: 
5 712, 5728, 5741, 5 744, 5 755, 5758, 5785, 
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Afonso Costa e 0 Prof. 
Oliveira Marques 

o Professor A. H. de Oliveira Marques, 
nosso querido e eminente colaborador, acaba 
de publicar um notabilissimo livro, Afc.nso 
Costa trabalho de extraordincirias seriedade 
e obj~ctividade, que estd constituindo 0 maior 
exito no mercado litercirio portugues. 

Tal livro, das Edir;iies Arcddia, recomen
damn - 10 vivamente aos nossos leitores, do 
mesmo modo que recomendamos outros no
tdveis livros do mesmo escritor e historiador, 
designadamente A Sociedade Medi~v~. Portu
guesa, Guia do Estudante de HlstOna Me
dieval Partuguesa, Ensruos de HistOria Me
dieval, A Prirneira Republica Portuguesa, 
Introdu!;ao a HistOria da Agricultura ern Por
tugal e a monumental Hist6ria de Portugal, 
os quais, entre outros, dlio a medida da era
veira exeepcional deste historiador que, tendo 
leecionado em vdrias Universidades norte
-americanas, e tambem um filatelista ~mi
nente, principalmente em inteiros postaM e 
na hist6ria dos selos em Portugal. 

Federac;ao Portuguesa 
de Filatelia 

Constituiu verdadeiro axito 0 ultimo Con
gresso da Federa~ao Portuguesa de Filatelia, 
conforme relato que publicamos nas primeiras 
paginas desta revista. 

Por I UNS & OUTROS I 
Aqui, queremos salientar, tao-somente, que 

os corpos gerentes da Federa~ao, com os Srs. 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho e Coronel 
Alexandre Guedes de Magalhaes, respectlva
mente presidente e vice-presidente da Mesa 
do Congresso, Coronel Francisco Cardoso Sal
gado, presidente da Direc~ao, e Dr. Antonio 
Fragoso, presidente do Conselho Fiscal, foram 
todos eleitos pel a unimimldade de 54 votos 
em 54 votantes, com excep~ao de dois ou tras 
dos restantes nomes, que sofreram uns corte$, 
natural mente feitos pelos proprios votados. 

Esta unanimidade, por tao esmagadora e 
eloquente, desnecessita de quaisquer cQmen
tilrios. 

Novos selos do 
Ultramar 

Com amavel oflcio assinado pelo no~so 
ilustre e querido Amigo Sr. Luis Ca~dido Ta
veira, Consultor Tecnico-Artlstico dos Selos \ 
Postais do Ultramar, recebemos a ultima e 
muito bela serie de 7 selos comemorativos 
dos Jogos Ollmpicos, e referidos as nossas 
7 provlncias ultramarinas. 

Desenhados por Alberto Cutileiro, no seu 
costumado estilo, e impsessos a 8 cores, na 
Litografia Nacional do Porto, estes selos das 
7 provlncias atingem 0 total de 30 milhoes 
de exemplares, com primeiro dia de circu
la~ao em 20 de Junho. 

Da mesma entidade, tlnhamos recebido, 
pouco tempo antes, a belissilT!i! serie come-
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Portal'ia n.O 697/71 de 13 de Dczcmbro 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretario de Estado da~ ~o
munica~6es e Transportes, que, ao abrlg~ 
das disposi~6es do artigo 27.0 do Decreto-Lt:l 
n.O 42417, de 27 de Julho ~e 1959, seja 
lanrrada em circulac;ao, cumulattvam.en:e com 
as que estao em vigor, . um~ emls~ac: ex
traordimiria de selos aluslva a protcc~ao da 
Natureza com as dimen~6es de 23,7 mm 
X 40 5 ~m denteado 12, nas taxas, motivos 
e qu'antidade~ seguintc~: 
1500 - a Natureza: 0 homem, seu partici-

pante e fruidor .. ...... . .... .. 10000000 

- Santa Clara, n.O 9-r/ c.-Drt.0 - Venda 
Nova - Amadora - (P) Po. Es. FI'. In. 

. T. C. V. N. 60. 1. 2. Tematicas : «Con
quista do Espa!;o» 90. 93. 94. 

5883 - Raul Manuel Fontes Vital - Estrada 
dos Arneiros, late 4-3.o-Esq.o - BelJfica 
- Lisboa-4 - (P) Fr. In. T. C. N. 60. 
Ternaticas de Arte, Musioa e Lltera
tura. 90. 91. 

5884 -r Joao Rolo Cabral - Rua S. Joao de 
Brito, 5-1.°-Drt.o - Darnaia - (M) T. 
C. N. U. 60. 

3$30 - a Terra e o~ seu ~ tres rcinos : ani-
mal , vegetal e mineral 1 500000 

3550 - 0 at' e a~ seus habitantes 2 500 000 
4S50 - a agua e o~ ~eus povoadore~ 1 000 000 

o Sccretario de Estada d.1s Comunica<r6c ~ 
e Tran portes, lolio Maria Leitiio de Oli
vei/'a M{/rtins. 

Minist6rio do Ultramar 
Portaria 11 .0 214/72 de 19 de Abl'il 

Manda 0 Gaverno da Republic:! Portu
guesa, pela Mini~tro do Ultramar, que, no~ 
termos do aniga 2.0 do Decreto n.O 37 050, 
de 8 de Sctembra de 19-}8, ~ejam emitidos 
e postas em circula~ao nas provincia ultra
mat'inas selos posta is comcmOl-ati,'as do -l.U 
centenario de Os LlIriadar, reproduzindo ma
tLva~ alusivo~ ao acontecimcnto, com as 
dimen~6t:~ de 40 mm X 30 mm, n a ~ quanti 
dades, taxa~ e core~ ~egu i nte~ : 

Angola: 

8 000 000 da taxa de 1 S - auro, azul
-turquesa-clnra, amarelo-claro, rosa, sepia-
-escuro verde-esmeralda-claro, vcrd;:-azeitona-
-claro, 'oere vermelh;'io, preto e azul-du-
-prussia. ---
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5000000 da taxa de 4$ - ouro, azul-tur
quesa-c1aro, amarelo, rosa, carmim-escuro, se
pia-claro, sepia-escuro, azul-ultramar, pre to, 
vermelhao, verde-azeitona-c1al'o, verde-esme
ralda-claro e ocre. 

Macau: 

1 400000 da taxa de 20 avo~ - ouro, prat.!, 
amarelo, rosa, sepia-claro, sepia-escuro, ocre
-esverdeado, carmim-escuro, violeta, verme
Ihao, ocre, verde-azeitona-claro e preto. -

Timor: 

200000 da taxa de 1$ - ouro, azul-tur
quesa-c1aro, rosa, ocre-c1aro, ocre-escuro, se
pia-claro, sepia-escuro, vermelhao, preto, ver
de-salsa, verde-azeitona-c1aro e azul-ultramar. 

o Ministro do Ultramar, Joaquim "Joreir" 
da Silva Cunha. 

Para &el' pubJicada nos Boletins O/iciais de 
todas as provincias ultramarinas. - J. da Silva 
Cunha. 

ANGOLA 
DJRBC9Ao DOS SBRVI90S 008 
CORRBIOS. TBLBGRAPOS B TBLB-

PO~B8 DB A~GOLA 

SECRETARIA-FII.ATELIA 

De8pacho D.- J/972 

1 - Tendo-~e verificado a falta de uni
formidade no uso de tinta para oblitera~ao 

VISITE 0 MUSEU 
DOS CrT 

Todol 01 diu dtell, excepto 
1& Segundaa-felral e Ferla
dOl, das 15 11 18 horal, e aOI 
Domingol, d .. 10 11 15 horal. 

Rue de D. Estefania, 75 -liSBOA·' 

de pe~as fUatelicas, e reconhecendo-se a con
veniencia de ser utiIizada neste servi~o, 50-
mente a cor preta, determino que de futuro 
se devera proceder as marca~oes que forem 
solicitadas, pel a seguinte forma: 

- Tinta preta de 6Ieo para as oblitera
'roes dos carimbos metalicos 

- Tinta preta sem 6ieo, da melhor qua
Iidade, para as oblitel'a~oes de carim
DOS de borracha. 

2 - Fica vedada a utiJiza .. ao de qualquer 
outoutra cor de tinta nestas oblitera~oe.e, 
mesmo que isso seja solicitado pelos filatelis
tas. 

CUMPRA-SE 

Direc'rao do& Servi'ros dos CTT de An
gola, Luanda, 19 de Janeiro de 1972. 

o Director dos Servi .. os, 
Poiares Baptista - Eng.
La d. CTTU. 

Jose Beltrao 
Director de 

Leglala910 prlvatlva do. CTT 

N .o 7111,54jC -lsenfao postal para 0 cor
reia permlltado entre a perrool dar forfar 
armadas dertacadas lias Prol.'lncias Ultra
marinas e na Metr6pole 

1. A portaria n.O 513/ 71, de 23 de Se
tembro do ano em curso, veio actualizar as 
disposi~oes da Portaria n.O 18 545, de 23 de 
Junho de 1961, por se verificar que as 
mesmas se nao ajustam ja as realidades 
actuais que se pretend am contemplar. 

2. Nos termos daqueJa portaria, sao isen
tos temporariamente do pagamento de porte 
e de sobretaxa aerea os aerogramas cons
tituidos por f6rmulas especiais, cuja edi~ao 
ficou a cargo do Movimento Naclonal Fe
minino, com correspondencia de indole par
ticular, que forem expedidos para qualquer 
ponto do territ6rio portugucs pelo pessoal 
dos tres ramos das for~as armadas ou das 
corpora'roes militarizadas em servi~o nas pro
vincias uitramarinas, bern como os expedidos 
do continente c ;Ihas adjacentes para aquelc 
pessoal. 

3. 0 disposto no n.O 2 apJica-se aos miJi
tares do Ultramar que estejam a prestar ser
vi~o na metr6pole. 

t 

, 

• 
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Para a DlREC{:AO: 

Presidente Coronel Francisco C. R. M. Car
doso Salgado, 54 votos; Vice-Presidente, 
Eng.o Fernando da Costa Valdez, 52 votos; 
1.0 Secretario, Abllio Joaquim da Silva e 
Sousa (Barreiro), 54 votos; 2.0 Secretdrio, 
Dr Pedro de Vasconcelos e Castro, 54 votos; 
Tesoureiro, Fernando Gomes Carriio, 50 vo
tos; Vogal, Mario do Rosluio Castianheira 
N1.meS (Arganll) , 54 votos; Vogal, Domingos 
Martins Coelho, 54 votos. 

Para 0 CONSELHO FISCAL: 

Prl?sidente Dr. Antlmio Fragoso (Porto>' 
51 votes; Relator, FIorentino Alves Rodrigues 
(Barreiro), 47 votos; Vogal, Vitor dos Santos 
Falcao (Aveiro), 37 votes; Vogal, Jose de 
Alnjeida' Carvalho (Alhandra), 54 votos. 

\ 

Considerando que presentes estavam, neste 
CopssO, 'atraves dos seus Delegados, quase 
to<WI as eolectividades federadas, que repre
seatavam urn total de 54 votos, verifiea-se, 
~, que muitas dos eleitos 0 foram por 
unabimidade, e outros quase por unanimidade. 
E teste pormenor sigm.ficativo, rnesrno muito 
iniPortante, e ditado livremente, prova, elo
qqentemente, 0 grau de prestig,io de que os 
sellS nomes desfrutam, e a confianca que 
neles e ' depasitada para dirigirem 0 6rgao 
rnbimo da Filatelia nacional. 

Pelo qqe daqui lhes dirigimos as nossas 
felicitacQes, sinceras, efusivas, e lhes prome
ternos toda a passivel colaboraCiio, que bern 
merecem, pal'Ia 0 born desempenho da sua 
missiio, que recon~ trabalhosa, rnesmo 
muiio trabalhosa e dificdl. 19ual colaboracao 
que, mesmo sem lhes ser solicitada, se eSlJera 
lhes seja imediata e espontAneamente dada, 
individuaImente, ppr todos os filatetista5, e 
colectivamen~ pelA's vluias associacOes fila
~cas, que, efectivamente, desejam uma Fi
latelia portuguesa sa, con&trutiva e cada vez 
rnais valorizada. 

:It ests, a altura excelente para, maves 
dessa desinberessada col-aboraciio, set' de
monstrado esse anseio, 0 anseio de qlH:m, 
sem interesses mesquinhos. deseja, na ver
dade, e como se irnpi)e, tmiiio e fraternidade 
filatelica, e reconhece na Filatelia uma acti
vidade sena, que e, e que a todos, individual
mente ou colectivamente, cumpre honrar, 
dignificar. 

Compreendia este Congresso, no seu ponto 
segundo, tambem a el~ao ckls Delegados da 

Federacao Portuguesa de Filatelia junto da 
Federation InternationaIe de Philateue e das 
ComissOes Tematica e de Juventude dessa 
mesma FIP. 

Pelos resultados apurados, foram eleitos: 
Para Delegado nacional: Henrique Gago da 
Graca, com 50 votes; Para Delegado na Co
missao Tematica: Dr. Romano Caldeira Ca
mara, com 54 votos; Para Delegado na Co
missao de Juventude: Jose Manuel Casta
nheira da Silveira, com 53 votos. 

Discussiio e votacao de RelatOrio e Contas 
ocupava 0 ponto terceiro, enquanto 0 ponto 
quarto tratava da fixaciio das quotas das 
associacOes federadas. 

Postos os respectivos assuntos it apreciaciio 
do Congresso, foram os RelatOrios e Contas 
apravados par unanimida<ie, e as quotas das 
associacOes federadas mantidas nos montantes 
que vinham sendo praticados. 

Como quinto e Ultimo ponto da Convoca
tOria, «Deliberar, em geral, sobre tod05 os 
assuntos de reconhecido interesse para a Fi
latelia:., 0 Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, que, como atras dissemos, presidia, 
como vice-presidenbe, em exercicio, it Mesa 
d'o Congresso, deu plena liberdade a todos os 
Delegados presentes para apresentarem os 
assuntos que tivessem por mais convenientes, 
desde que pastas com dignidade e com fina
lidades construtivas. 

Vluios dos presentes usaram:, entao, da pa
lavra, focando vluios aspectos da problema
tica filatetica, taduspostos com a maior cor
reccao e elevacao, 0 que deixou a impressiio 
nitida da satisfacao com que, tao oomocrati
camente, foram escolhidos e eleitos os nJVOS 
dirigentes da Federacao Portuguesa lit! Fila
tetia, e de que, quando nao hll ideias daninhas 
preconcebidas, a Filatelia portuguesa pede e 
dew, dignificaooo-se e valorizando-se, seguir 
sempre por r.um<>s dire:itos, prestigiando, in
terna e externamente. Portugal e os portu
gueses. 

A terminar esba retmiao maior da Fede
racao Portuguesa de Filatetia. 0 Sr. Dr. A. J . 
de Vasconcelos Carvalho propOs, e foi ,,-pro· 
vado por unanimidade, que fosse eleito como 
Presidente Honorario da Mesa 40 Congresso 
o Sr. General Mluio Nogueira. 

E com urn voto de louvor it Mesa, un8ni
memente aprovado, pe1a maneira brilhante e 
digna como foram dirigidos os trabalhos, se 
encerrou este 18.0 Congresso da Feooraciio 
Portuguesa de Filatelia. 
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-Vasconcelos Carvalho, vice-presidente, em 
exercicio, da Mesa do Congresso, e presente 
a quase totalidade dos De1egados das colec
tividades federadas. 

Dentro do limitado espaco de que dispomos, 
vamos, consequentemente, procurar condensar 
o relata desta importante reurriAo. 

Como ponto primeiro e de grande expecta
tiva, fdgurava 0 acto eleitoral, que ditaria, 
portanto, as individualidades sob cuja respon
sabilidade passaria a gerir-se, no bienio de 
1972-1973, a Federa!;iio Portuguesa de Fila
telia. 

E foi, pode afirmar-se, em clima de entu
siasmo, e com verdadeira n~iio da respon
sabilidade !i.nerente ao 'acto, que os Delegados 
presentes deram cumprimento a este ponto 
import ante para os destinos da Filatelia por
tuguesa. Fazendo-o espontaneamente. E li
vremente - como livremente, e sempre com 
d~gnidade, haveriam de expressar-se em todos 
os demais ·assuntos em que intervieram. 

Daqui resultou surgir urn novo elenco dos 
COl'pos gerentes federativos, que inclui nomes 
prestigiosos da Filatelia portuguesa, a par de 
outros, aioda ,pouco ou quase nada conhecidos 

(.sa Filatelic. 1. ELL 
FUNDAD. EM I." a 

Na,ldldll Ilmpr. 101 mllba"l p"lIal 

Material fllat.ellco HAWID, 
LEUCHTTURM • SAFE 

Em stock, mais de 7.000 series 
diferentes de todo 0 Mundo 

Series completas novas 
de Portugal e" Ultramar 

do grande publico filatelico, mas igualmente 
validos, mesmo mwto vltlidos e esperan!;OSos. 
Urn conjunto, portanto, de valia, disposto a 
dar 0 seu melhor para irmanar, como uma 
familia muito unida, os tilatelistas, e presti· 
giar, no Pais e no estrangeiro, a Filatelia 
portuguesa. 

Depositados que foram, na urna, os votos " 
de todos os Delegados presentes, e com os 
representantes ea Sec!;iio F-ilatelica do Clube 
dos Galitos e do Nucleo Filattllico de Alhan
dra, respectivamente, Srs. Vitor pos Santos 
Falcao e Jose de Almeida Carvalho, a ser· 
virem de escrutinadores, 0 Sr. Presidente da 
Mesa deu conhecimento do resultado apurado, 
ficando eleitos: 

Para a MESA DO CONGRESSO: 

Presidente, Dr. A. J. de Vasconeelos Car
valho, com 54 votos; Vice-Presic1ente, Coronel 
Alex;andre Guedes de Magalhiies (Porto), 
54 votos; 1.° Secretcirio, Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, 54 votos; e 2.° Secretcirio, Dr. Jose 
Agostinho Spinola Gon!;alves (Dha da Ma
deira), 53 votos. 

d~~' .. ~~~-...~'~--~-~~~~--, 

A 
CENTRAL 
DA 

I BAIXA 
OPT ••• • E.T'~. DE 

restaurante , 
pastelarla fina 
sallo de eha 

AMBIENTE SELECCIONADO 
Reconhecida oficialmente 
de utilidade turlstlca 

I 

Rua da Prata, IB4-2.'-ESQ'll Te/efone 32 35 OB 94, Rua Aurea, 98 - Lisboa- 2 

Lisboa-2 Tetefones 320280 - 3266 74 

II·........ ........ .......................... --... --.. - .. -........ ------. ~-,---.... ------,.-------
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4. Os aerogramas acima referidos distin
g~e~-se pela. impressao, no angulo superior 
diretto, dos dlzeres: -Correio Aereo - Isento 
de porte e de sobretaxa aerea - Portaria 
n.o 513/71 de 23 de Setembro de 197t. e s6 
podem transitar pelo correio como corres
pond~ncia ordinaria, sem qualquer formali
dade especial. 

4.1- Enquanto 0 Movimento Nacional Fe· 
minino nao esgotar os aerogram as editado~ 
d~ conformidade com a portaria anterior, os 
dlZeres constantes do angulo superior direito 
pod em continuar a ser -Correio Acreo -
Isento de porte e de sobretaxa aerea - Por
taria n.o 18545 de 23/ 6/961 •. 

5. Na Metr6pole e nns Ilhas Adjacentes 
aos aerogl'amas de que se trata 56 sera 
dado curso quando forem entregues em mao 
nas CTF, CTFU, PC, Autoambulancias ou 
aos carteiros dos giros rurais. 

.5:1- A fi~caliza~ao dos aerogramas para 
milltares aceltes por carteiros rurais, e da 
compet~ncia do pessoal maior. 

6. 0 endere~o do destinatario, sera obri
gatoriamente constituido pelo nome do mesmo 
~sto e numero correspondente ao indica
tlvo postal, tal como se determina no n.o 1 
da O. S. 6109,11. Devem aceitar-se tam
bem, prescindindo-se neste caso do indicativo 
postal referido, os aerogramas destinados a 
elementos das corpora~oes militarizadas: Po
H~ia de Seguran~a Publica (P. S. P.), Guarda 
FIScal (G. F.) e Organiza~ao Provincial de 
Voluntarios (0. P. V.), quando os mesmos 
aerogram as -apresentarem de forma bem le
givel 0 nome do destinario, posto, indica~ao 
da cor~ra~ao militarizada a que pertence 
e local1dade destinataria. 

6.1 - E obrigat6ria a indica~ao do ende
re~o completo do remetente no lugar pr6prio. 

Sempre que nao se verifiquem as condi
~oes referidas ou nos casos em que os aero
gram as contiverem qualquer papel ou objecto 
ou ainda correspond~ncia escrita no exterior 
serao recusados. ' 

7. A EPM9 remetera a DSC2 os aerogra
mas que receber do correio metropoIitano e 
que nao obede\iam as prescri~oes desta Cir
cular, para efeitos de serem responsabili
zados os funcionarios aceitantes. 

8. Nos aerogramas deve ser aposta a 
marca do dia na parte da frente, no acto da 

aceita~ao o~ da entre.ga na esta~ao ou posto, 
pel os cartelros dos glros rurais. 

. Os, aerogram as serao depois de agrupados, 
~nc~uld~s em sob~escritos M/34/36 (com a 
mdlca~ao de «Reglsto. bem riscnda) ou em 
sacos ~e I~~agem, endere~ados claramente: 
.CorrelO Mlhtar - EPM9 - Lisboa 3 •. 

9. Os aerogram as encontrados nos re
ceptaculos postais serao em todos os casas 
depois de devidamente anotados e marcados' 
devolvidos aos remetentes se contiverem ~ 
resp~ctiva indica~ao, ou remetidos para 0 

~en'I~O de refugo, se a nao contiverem. 

10. No toca~te aos arquipelagos dos A~o
res e da Madeira a concentra~ao faz-se nas 
CTF do Aeroporto de Santa Maria e do, 
Funchal, respectivamente salientando-se que 
com este correio, se fo;mam sempre ma~o~ 
ou sacos separados do correia normal os 
quais serao transmitidos por via mari'tima 
ou aerea, dentro do arquipe\ago como nor
mal mente se procede com 0 correio aereo. 

.A eX'pedi~ao para Lisboa sera igualmente 
telta, por V1a aerea, a partir de Santa Maria 
ou do Fun~hal, ~~ ma~o ou saco endere~ado 
ao «CorrelO Mlhtar - EPM9 - Lisboa 3. 
~om~ atras se pres creve e, portanto, co~ 
mscr1~ao do peso nas guias A V7. 

Salienta-se que estas malas de correiOi 
«isento. para militares nao sao numeradas. 

. 11. Relativa~e~te aos aerogramas expe
didos das Provmclas Ultramarinas pelo pes
soal dos 3 ramos das for~as armadas, a 
sua du:tribui~ao sera feita sem a percep~ao 
de qualsquer taxas, nas mesmas condi~oes do 
Correio normal e cumulativamente com este 
quando os mesmos indiquem legivelmente 0 

nome do remetente, bem como 0 seu posto 
e 0 numero do indicativo postal ou a locali
dade donde sao remetidos (tratando-se de 
elementos de corpora~oes militarizadas 0 

posto e a indica~ao das corpora~oes a' que 
pertencerem) e apresentem a marca do dia 
da esta~ao expedidora. 0 endere~o do desti
natario, inclumdo 0 seu nome deve ser cla-
ramente redigido. ' 

Quando os aerogramas recebidos nao obe
de'ram a estas condi'roes serao remetidos 
a DSC2. 

Esta circular anula e substitui a circular 
n.o 7008,29/C e a circular 7106,36/C. 

Arq. 13-2-3JDSC2 

6 de Novembro de 1971 - Pelo Director 
dos Servi~os de Correios, G. C. Sarsfield, 
Eng. -
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro selos de Portug·al, 

todo 0 UItramar, moedas e lDedalhas milita
res de Portugal- Apartado 0.0 6, Elvas. 

COMPRO. F. D. C., provas, eosaios, etc.; 
relacionados com os temas cVe{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 a Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

ESPANA Y AM~RICA LATINA - Cambia 
mataselJos especiales (obliteration~). Ant6-
nio Cr6, Av. Ferreira Lobo n.O 11- CAIXAS 
-PORTUGAL. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Poriugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Carta a Secretarla, ao n.~ 22. 

VENDO selos Pontugal e Ultramar, No
vos e Usados, Sobrescritos, Novidades, etc. 
Tambem COMPRO. Pe!;a listas gratj~ a: 
SILVA PEREIRA, Rua Ant 6 n ioN obre, 
43-2.0-Dt.0 ou Telefone 784816 - Lisboa-4. 

Compro, Troco e Vendo selos cl8ssicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos da pacotes. VendJ 
albuns e material filatelic<l. A. Borg~ 
Brit<> - BARREIRO - Portugal - Tele
fone 2272329. 

ATENC;;:AO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos ou vul
gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Drt.D, 
LISBOA-4, Telefone 784816. 

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

Aceitam-se encomendas de selos us ados ven
didos em leilao periooicamente pelos C. '1'. T. 
e vendem-se tambem em macos de 100 selos 
us ados , mediante 0 depOsito na nossa conta 
de D. a O. Quem pretender comprar, faze
mos descontos de 60a 75 % dos pre~s do 
CataIogo em vigor. Mercado do Selo - Rua 
do Quicombo, 11-2.° - Apt.o 28 - C. Pos
tal 2188 - C. Luanda. 

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
BD, BI, BL, CB, FI, EEl, JL, lID; KH, 
LD, OE, OL, PL, PI, SI, SD, compro ou 
troco. Estou interessado em cartas c/ selos, 
quadras usadas ou qualquer peea interes
sante de Inglaterra. Dr. Vasconcelos e Cas
tro, Tr. Ferreiro (A Lapa) , 23-7.0_Drt.D, Te
lef. 660873, LISBOA-3. 

SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de 
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Maga
lhiles - Av. da Boavist3, 2020/65 - Porto. 

Ofere~o em quantidades ilimitadas : selas 
novos, «souvenirs. , postais e discos de rnusica 
folcl6rica. Desejo receber: selos nov os, pos
tais, discos de mu ica folcl6rica, pop, revistas 
de moda e arte, etc.. . Nao envio primeirp. 
Base de troca 1 Fr. - 2 lei. Resposta asse.
gurada. Liculescu Sorin Gabriel- 134, Rue 
SUoz. Craiova. Doly. Romenia. 

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

Traco selos de grande formato, de todo 0 
mundo, 100 x 100. Ed. Peterson-1256-N. Har
vard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A. 

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

Compro e traco sobrescritos e postais da 
Guerra Civil Espanhola 1936-39. Correspon
dencia em Esp. F. Ingl. Al. - F. DENTERS, 
Kootwijkstraat 111, den Haag (Rolanda). 

I offer to sale commemmorative stamps, 
mint and used, sorted, bundles or sets of 
Portugal and portuguese oversea territo
ries. All references can be given. Please 
ask sales conditions and send your lists'. 
To Pedro Jose Waddington Peters - Av. Joao 
Crisostomo, 81-4.° - Lisboa-1 - (Portugal). 

Boletins do Clube Filarelico de Portugal, 
novos, pela melhor oferta, vendem-se os nu
meros : 54 a 91, de 93 a 107, de 109 a 153 e 
de 155 a 204. 

Tratar com M. Noronha - Velas - TIhas 
S. Jorge - A~res. 

• 
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Um acto que decorreu pleno 
de elevac;ao e de civismo 

N.O 2151 I 

REUNIU 0 18. 0 CONGRES'SO DA 
FEDERAelo PORTUGUESA DE FILATELIA 
------------~-------------------------------------------------ELEITOS ·POR UNANIMIDADE 

os NOVOS CORPOS GERENTES 
e aprovados 0 Relatorio e as Contas 

Para ap:t'ecIacao, discussao e votacao dos 
cinco pontos constantes da respectiva. Convo
cataria, reuniu, em sessao ordinaria, na sede 
federativa, Av. Almirante Reis, 70-5.0-Drt.o, 
em Lisboa, 0 Congresso da Federacao Portu
guesa de Filatelia, que decorreu pleno de 

I 
Por 

M. DO R. C. N. I 
interesse, e sob urn clima de grande elevacao 
civica. 

Presidiu, com a sua reconhecida compe
tencia, 0 distinto advogado Sr. Dr. A. J _ de -
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERAr;(AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE; AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.o-Dt.° (com elevador) - LISBOA-l - Telef. 823936 

CORRESPONDENCIA: APARTADO 2869 - LISBOA·2 - PORTUGAL 
EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZAr;(AO 
Contillcnte (exceplo Lisboa 8 Concelhos limitrofes), flhas e Provincias Ultra marinas .. 

Correspondentes • • 100$00 por ano ou equivalente em moeda local Juniores. • • • • • 50$00 por ana 
Brasil • • . . • . . . • Cr. 6., por ano 
Espanha. . • . • . • . • • •• 60 Pesetas, por ano 
Qutros paises • • . • . • • •. U. S. $z,oo., por ano 

L1SBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • •• 15$00 por m~s; Juniores. •• 7$50 por m~s 
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DINHElRO OU SELOS NOVOS 

EM CUR SO. SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALCOENTRE - Felix da Costa Ilha. 
ARGANIL - Manuel Jose do Rosario Casta

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

- Rua de Paio Galvao, 26. 
VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo 

Pereira de Brito. 
Ar;(ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 

Maia - Rua Castilho, 57 - Pont a Delgada. 
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 

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

MADEIRA - M. M. Louren~o de Gouveia
Caixa Postal 456 - Funchal. 

FUNCHAL - Eng.a D. Maria Elisa Basto Ma
chado - Apartado, 495. 

S. TOME - Aprigio Ant6nio Malveiro
Secretario da CAmara Municipal - Caixa 
Postal, 46 - S. Tome. 

BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli, 
Caixa Postal 2506; Dr. Carlos Nt ry da 
Costa, Pra~a dos Jacarandas, 15/203-
(ZC-20). 
S. Paulo - Dr. HeHor Fenicio, Caixa Pos
tal 9798; Gilberto M. de Proft - Caixa 
Postal, 30680'01000; Americo Tozzini
Caixa Postal 5398. 

U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 4911,15 th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20. Ca· 
lif6rnia. 

'i~----------------------------------:' 

I @\(CO (ib@\ nO I6)OO(ib@\ I 
I Cataiogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com- I 
I pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre<;os gratis I 

I ~U;IbWJ IilIIb UU~ I 
I I I (ASA FUNDADA EM 1922 I 

I 
ELADIO DE SANTOSI 

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

L1510A-1 

I 
I 
I 
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Ender.~o telearafico: LUSITANA Telefone 11.° 10 - VALEN<;A 

DE 

JOS~ 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 
IU DAI CIA VIAl. 11·17 • hi • f. 140" 

BAIRRO ALTO • L1SIOA.2 • PORTUGAL 

RESl'AURANTE T1PICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

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

, 
.~ 

A 
I 

ULTRAMAR 

Emissao comemorativa do 
IV Centenario de «as Lusiadas» 

I ANO XXVI JUNHO DE 1972 N.O 2&1 
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