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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILlAI)O NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.0-Dt.° (com elevador) - LISBOA-l - Telef. 823936
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-'l - PORTUGAL
EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sll.bados, das 16 As 20 horas
CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZA<;AO

Continente (excepto Litboa , Conceillos limilrofes), Ilhat e Provlnc;as Ultrama,.inas:
Correspondentes • •
Juniores. • • • • •

Brasil • • •
Etpanha. • • •
Outros paiset

100$00 por ano
50$00 por ano

ou equivalente em moeda local

Cr. 6.. por ano
60 Pesetas, por ano
U. S. $2,00., por ano
LISBOA e Concelhos limltrofes - Efectivos • •• 15$00 por m~s ; Juniores..
7$ 50 por m~s
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DlNHEIRO OU SELOS NOVOS
EM CURSO. SAO s6clos JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

• • • • ••
• • • • ••

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ALCOENTRE - F6lix da Costa IIha.
ARGANIL - Manuel Jos6 do RoslI.rio Castanheira ••
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva.
GUIMARAES - Fernando Nogueira Guedes
- Rua de Paio GalvBo, 26.
VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo
Pereira de Brito.
A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - JOBO de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MADEIRA - M. M. Louren~o de GouveiaCaixa Postal 456 - Funchal.
Eng.- D. Maria Elisa Basto MachadoApartado, 495 - Funchal.
ANGOLA - Dr. Martins Soares, Caixa Postal, 1690 - Luanda.

MO<;AMBIQUE - Luildo M. de Noronha,
Caixa Postal, 2505 - Louren~o Marques.
~. TOM~ - Aprfgio Ant6nio MalveiroSecretario da CAmara Municipal - Caixa
Postal, 46 - S. Tome.
BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli,
Caixa Postal 2506; Dr. Carlos Nrry da
Costa, Pra~a dos Jacarandll.s, 15/203(ZC-20).
S. Paulo - Dr. Heilor Fenlcio, Caixa Postal 9798; Gilberto M de Proft - Caixa
Postal, 30680-01000; Americo Tozzini Caixa Postal 5398.
ESPANHA - D. Roberto Martin Prieto-Fernandez Florez, 1-3.° - Zaragoza.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5-lU44. Sacramento. 20. Ca·
lif6rnia.
-

o
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LISTA DE S6CIOS

AN 0

XXVII

MAIO DE 1973

N.D 282

1

DO

CLUBE FILA1~LICO DE PORTUGAL
LlSJA DEL SOCI -

MIBLIEDERUSTE - MEMBERS LIST - USlE DE MEMBRES

Alteratr0es - Reiogressos - Novos S6cio8
PORTUGAL
4820 - Antonio A. F . Leal e Cro-Av.B Joao
XX, 43 - 2.0 Dt.o Lisboa 1. Tema-

ticas: Agricultura, Vinha, Tabaco e
carimbos comemorativos.
5521 - Manuel da Concei~ao PinheiroJ Ca-

-

AMERICO PEREIRA DELGADO - Parc d e
Etcuine Bat AI es: 2 - Ap. 11. Amiens
80000 -

Fran~a.

CARLOS ESPINOZA LUENGO - Casilla
9120, Santiago 1 - Chile.
R. C. DUKE - 57, Benard Road, Brighton,
Sussex - Inglaterra.
BENEDYKT LORENC - Chorzow 1, 80bieskiego 12 - Polonia.
LARRY D. PRESTON - .138 North Perry
JUN SALAO GONZALEZ - 32 Sanciangco
Street, Johnstown, N. Y. 12095 - U. S. A.
st., Tonsuya, Malabon, Rizal- 712 - Filipinas.
YUNUS lVI. NAYEEM - Ambagala Road,
Warakapola, SRI Lanka.
R. E. LANSLEY - 3 Devon House, 146 DevonshirE! Road, :rorest Hill, S. E. 23.31 A
- Londres, Inglaterra.
PIERO MONACHESI - Via Dei Biancospini
13, 20146 Milao - Italia.
ANDRZEJ. B. qESLA - 24, Kirjaskatu,
37600, Valkeakoski - Finlimdia.

Estes endere~os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our
part.
Ces adresses sont donnes sans engagement 'tli responsabilite de notre part.

"

milo Pastor - Av. Garcia Aroza, 1.
1115 - 2.0 Dt.o Matosinhos. Po. Es.
Fr. T. U. 60. 1. 3.
5542 - Viior

Manuel de Azevedo Duarte
- R. Alexandre Ferreira, 17 - 3.0 Esq.
Lisboa 5 - (P) Po. Fr. In. T. C.
V. N. U. 60. 3. Tematicas. 90.

6030 - Raul de Carvalho Morgado - Rua de
Belem, 482, Porto. (M) Po. In. T. C.
N. 60. 1. 90. 94.
6032 - Dr. FernandO de Alouquerque Grilo
- Rua Oliveira Martins, 294, Porto-

(P) T. C. V. N. U. 60.
6033 - Amilcar Fernando Borges Mauricio Travessa do Bauto, 23 - POrta 1, Lisboa (M) T. C. N. U. 60. 1. nhas 2.

A Magnifica Expo.i,ao da
PORTUGUESE PHILATELIC SOCIETY

6035 - Fernando dos Santos Pinto da Ro-

cha - Rua Diogo do Couto, lote 42Ap.o 4, Pampilheira, Cascais. (P) C.
N. U. 60.
6036 - Dr.

David Cristo - Rua de
Joana, 18, Aveiro.

Santa

6037 - Antonio de Passos Barreto - Rua do
Cruzeiro, 231 - r Ic. Dt. o, Ajuda, Lisboa. (M) T . C. N. 60. 15 ,=xcepto D.
D. R. 90. 97.
3038 - Adriano Joao Alves Azevedo - Largo

Hermenegildo Solheiro,
C. V. N. U. 60. 1. 2.

Melga~o .

T.

6039 - Antonio Manuel Pinheiro FUrtado
Botelho - Rua Capitao Jose Soares
da Encarna~ao, 20 - 2. 0 , Lisboa. (P)
T. V. N. U. 60. 1.
6040 - Luis

Filipe Ferreira Gomes - Rua
Guilhermina Suggia, 15 - 1.0 Dt.o Lisboa 5 (P). N. u. 60. Tematicas de
animais e flores.

Nos saloes do Clube Filatelico de Portugal,
realizou-se a Exposi!;ao Filatelica promovida
pela Portuguese Philatelic Society, a qual
adiante nos referiremos.
Na antevespera, 0 presidente da nossa Direc!;ao, e Director desta Revista, Dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, ofereceu, num dos requintados saloes do «Gremio Literario», um
jantar a que assistiram os Srs. Pearson e
Gordon, da Portuguese Philatelic Society, 0
Coronel Francisco Cardoso Salgado, presidente
da Direc!;iio da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, Dr. Antonio de Almeida Figueiredo, presidente da Mesa da Assembleia Geral do
nosso Clube, Jose Manuel Castanheira da Silveira, que foi 0 elo de liga!;ao entre os dois
Clubes, e Jose Rodrigo Dias Ferreira, Secretario Geral do nosso Clube.
Durante 0 jantar, foram trocados varios
brindes, entre os quais 0 do nosso Director,
que reproduzimos na Integra.
«Meus senhores e meus Amigos:
Eu, que sou advogado, nao gosto de fazer

discursos, e, quando falo, e de improviso,
falando do cora!;ao.
A minha dificuldade e agora maior, por
falar para ilustres ingleses, e me ser imposslvel falar em ingles, lingua que eu aprendi
e esqueci ha cerca de 50 anos.
Vou, pois, dizer apenas duas palavras, com
a vantagem de serem apenas duas, e de serem traduzidas pelo meu dlstinto colaborador
Sr. Castanheira da Silveira.
Como presidente da Direc!;ao do Clube Filatelico de Portugal, desde ha 22 anos, e como
presidente da Mesa do Congresso da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, eu saudo a Portuguese Fhllatelic Society, de Londi'es, e os
seus dirigentes, pelo seu 11.0 aniversario, e
por terem tido a feliz ideia de virem comemora-Io com uma exposi!;ao fllatelica em Portugal, pals que com a Inglaterra tem 0 mais
velho tratado politico de todo 0 Mundo.
Sao vossas as salas do meu Clube Filatelico
de Portugal, como vossas sao as deste «Gremio Literario», 0 maior e mais requintado
Clube Po!tugues.

-

-
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Saudando tambem 0 Sr. Presidente da Dida Federa~iio Portuguesa de Filatelia,
meu velho e querido Amigo Coronel Cardoso
Salgado, e todos os demais dirigentes filatelieos aqui presentes, eu termino fazendo votos
para um maior estreitamento entre os nossos
dois parses, e, designadamente, entre os seus
filatelistas.»
ree~iio

Porque proximo da nossa mesa se encontrava, noutra, 0 Sr. Dr. Rebelo de Sousa, ilustre Ministro das Corpora~oes e da Saude,
acompanhado por sua Ex.1na Esposa e Filhos,
o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, no final, pediu
licen~a ao Sr. Ministro para Ihe explicar a
raziio da nossa reu.niiio com filatellstas vindos
propositadamente de Londres, para realizar
uma exposi~iio filatelica em Lisboa, pelo que
o referido Sr. Ministro nos fellcitou
todos,
e, momentos depois, nos mandou servir um
dlice de um muito velho vinho do Porto, 0
qual foi motivo para novos brindes.
Depois da mesma exposi~iio, varios expositores ingleses, entre os quais os Srs. Pearson
e Comandante Gordon, ofereceram, no mesmo
«Gremio Literario», um jantar de despedida,
ao qual assistiram os filatelistas portugueses
ja atras mencionados.

a

A
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tanicos. Com efeito, foi a primeira vez, desde
a sua funda~iio, em 1962, que conseguiram
efectuar em Portugal a sua reuniiio anual.
Em boa hora 0 fizeram, permanecendo entre nos de 29 de Mar~o ate 2 de Abril.
Num dos hoteis do Estoril, realizaram a sua
sessiio anual de tr'abalhos, conduzida pelo seu
Presidente, G. R. Pearson, a qual este ano
puderam assistir alguns dos membros portugueses.
Da reuniiio anual faz tambem parte habitualmente uma exposi~iio-"relampago» inter-socios, que teve desta vez lugar na sede
do Clube Filatelico de Portugal.
Com efeito, soube 0 Clube receber condignamente este punhado de entusiastas da
nos sa filatelia, pondo-Ihe a disposi~iio as ,uas
instala~oes, quadros e todos os servi~os necessarios a pequena mas interessante exposi~ao.
Assim, no domingo, dia 1 de Abril, apos 0
almo~o, rapidamente ali se montaram as participa~oes dos concorrentes, simultaneamente
com uma mostra de colec~oes, ' trazidas extra-concurso, pelos mesmos membros.
Participaram os seguintes socios:
-

(asa

Da autoria de um eros nossos mais distintos
colaboradores, publicamas em seguida uma
pequena reportagem da Exposit;iio em epigrate:

Filatelica J. ELL t

_ ..._... _ ...__........._._ .. _.- ......_...-._.............._._-FUKDADA EM 1140

Novldldll Ilmpr.

A 11." REUNIAO ANUAL DO PPS

101

mllhor.. pre;ol

Material tllatellco HAWID,
LEUCHTTURM e SAFE

Esta simpatica agremia~iio inglesa, dcvotada ao estudo e coleccionamento dos selos
portugueses (Portuguese Philatelic Society),
viu este ano realizado um sonho que ha bastante andava na mente dos seus membros bri-

Em stock, mais de 7.000 s!ries
difermtes de todo 0 Mundo

t

I

I
I
I
I

II
I

A filatelica

Series completas novas
de Portugal e Ultramar

Se/os para co/8c(08s
COMPRA E VENDE
Apartado 13 -

Telefone 866 -

ElVAS

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

RUG

I

I
I

do Proto, 184-2!-Esq. I
Te/efone 32 35 08
Lbboo-2
I

I

n~~~~~~~~------~4=:

..............

PORTUGAL
Carimbo8 de 1.0 dia de circutll9!O
JORNADAS DE PRODUTIVIDADE - 72.
Lisboa, Reparti!;ao de Filatelia. Rua General Sinel de Cordes, 9 - La, Lisbol
11 de Abril de 1973. Carimbos identicos em Porto (Batalha), Coimbra e
Funchal.
EUROPA-73 - Lisboa, Reparti!;ao de Filatella.
Rua General Sinel de Cordes,
9-1.0 LiBboa, 30 de Maio de 1973. Carimbos identicos em POrto (Batalha), Coimbra e Funchal.

Carimbo8 ComemOraUV08

Lutz Hohensang, de Hamburgo, com a

=: .........~-----........,.,.",..---~---~~l:
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lVIOSTRA FILATELlCA DO GRUPO
DESPORTIVO DO PESSOAL DA COMPANHIA DE SEGUROS OURIQUE - Lisboa, 26 de Mar!;o de 1973. ' Posto de
Cc;rreio na Avenida de Roma, 25-A-B-D.
CONVEN<;AO IBM INGLATERRA - Estoril, 28 de Mar!;o de 1973. Posto de
Clirreio no Casino do Estoril.
REUNIAO ANUAL EM LISBOA DA PORTUGUESE PHILATELIC SOCIETY-Lisboa, 1 de Abril de 1973. Pasto de
Correio na Avenida Almirante Reis, 70-5.0 Dt.o.
CONVEN<;AO IBM NORTE DA EUROPA.
Estoril, 1 de Abril de 1973. Posto de
Correio no Casino Estoril.
PRIMEIRO VOO LUFTANSA LISBOA/
/STUTTCART/MUNIQUE - Lisboa, 7 de
Abril de 1973. Esta!;ao do Correio do
A era porto de Lisboa.
40 ANIVERSARIO DO INSTITUTO DO
VINHO DO PORTO.
Porto, 10 de
Abril de 1974. Posto de Correia na Rua
Ferreira Borges.
CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE
A «ARTE EM PORTUGAL NO SECULO XVIII» . Braga, 11 de Abril de
1973. Pas to de Correio no Edificio da
Biblioteca Publica.

II CONCURSO DE PIANO DA CIDADE
DA COVILHA - Covilha, 19 de Abril de
1973. Posto de Correio no Atrio da
Camara Municipal.
II JORNADAS INTERNACIONAIS DE GINECOLOGIA DE COIMBRA - Coimbra,
:> de Maio de 1973. Posta de Correio
no Atria da Faculdade de Medicina.
60.0 ANIVERSARIO DO 2.0 GRUPO DOS
ESCOTEIROS DE PORTUGAL - Lisboa,
6 de Maio de 1973. Posta de Correio
na Cal!;ada da Ajuda, 228-230.
EXPOSI<;AO FILATELICA, NUMISMATICA
E MEDALH1STICA DA ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VILA
REAL - Vila Real, 19 de Maio de 1973.
Posto de CorreiQ na Escola Industrial
e Comercial de Vila Real.

SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios
coleccionadores estrangeiros que pretendem
relacionar-se com coleccionadorea portugueses, entre eles:
ENG. LAURO NILO MULLER - 95.170,
Ivoti, Rio Grande do SUl- Brasil.
ERKKI URPILAINEN - Kajaaninkatu 25,
90100 OuJu 10 - Finlandia.
LEANDRO YUSTE - B.o Arit Casa 303,
Palpala Jujuy - Argentina.
MIGUEL ANGEL RANGEL MANZANASPoblado de Canillas, Bloque 32, Madrid
33 - Espanha.
SIMON, ALPHONSE - Rue d'Arlon, 82 - B
6780, Messancy - Belgica.
M. ALAIN TURCOTTE - C. P. 121, St.
Georges Beauce, P . QUebec - Canada.

-

-
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Em troca de 100 bans selos de Portugal
e Ultramar - dou 110 selos de ltalia, S. Marino e Alemanha. Bertazzoni - Via Gemito, 10. 40139 Bologna - Italia.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
carta it Secretaria, ao n.~ 22.

Troco selos novas e us ados de Portugal e Ultramar. Selos em stock. Abel
Carvalho. Ordonho - Gouvinh:l.~. Alto
Doure.

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

CoIecciono selas de Portugal e Ultramaa' e
tematicas de fauna, flora, pintores, Cosmos
e desportos. Kozireva Nadia - 001. Bayrona
1/6 KV.16 - Kharkov 124 - U. S. S. R.

COMPRO e VENDO selos NOVOS e
USADOS de Portugal, Ultramar e Estrangeiros, au dos Temas Cosmos, Desportos,
Fauna, Flores, Pintura Religiosos, etc. Novidades e Sobrescritos. Pe!;a Listas gratis
a: SILVA PEREffiA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2 ° Dt. o LISBOA - 4 ou Telefone
784816
fl

FRANQUIAS MECANICAS - Venda coleecom 500 diferentes pOl' 60$00 (porte incluido). P. R. B. - Rua Ricardo Jorge,
9-2. O_Esq. ° - Lisboa-5.
~ao

Guzman Perez Sanchez.
n.O 42-2.0. Santa Cruz de
senes oompletas usadas de
series completas usadas de

Ramblra Pulido,
Tenerife. Treeo
Portugaa, contra
Espanha.

SENHOR MARCOFILISTA - Comece a sua
de maroas de ilia pontuguesas a partir de urn nucleo js. constituido, 200 marcas
de dia 1xxItas diferentes par apeQlas 100$00
(~mcluido).
P. R. B. - Roo Ricardo
Jorge, 9-2.0_Esq.0 - Lisboa-5.
col~ao

Troco selas e calendarios. ..Dou selas da
Hungr.ia e die ma.is doze paises. Solymos
Jozsef Gylirgy. 1181. Budapest
(Lorine) Reviczky Gyula U 53. Magyar. O.
Hungria.

xvm.

Esiou interessado nos seguintes sel:Js
novos d~ Portugal: No' 90, 92 e 94, d:J
Cat. Eladio.
Dou em troca series novas e usadas de
Portugal e Ultramar, bern como selos isolados. Artur Miranda. Lufrei. Amarante .

Inter.essado na troca de todas as novidades em carimbos comemorativos. Tambern dou carimbos, 'F. D. C. ou selos. Ant6nio Ferreira. Apt. 21103. Lisboa 2. Portugal.

Interessam-me selos usados de pacote, de
fauna ou flora, do UUramar e comemoralivos, de Portugal, varlados. Compro ou
iroco POr series novas ou usadas de Poriugal e UUramar, bas·e catalogo Eladio-73.
Pedro Peters - Av. Joso Crisostomo, 81-4. 0
- Lisboa-l. Tel. 41107.

1." emissiio de bilhetes postais portugueses,
com erros;
- John Dahl, de Bury, St. Edmunds, Inglaterra, com selos da Sociedade de Geografia
sobre sobrescritos;
- Arthur Woodbridge, de Newcastle, Inglaterra, com cartas do perlodo pre-adesivo;
- Comandante David Gordon, residente em
Maiorca, com oblitera\ioes utilizadas apos as
carimbos numericos, entre 1878-1900;
- David Weeden, de Londres, com Correio
Aereo de Mo~ambique;
- Len Thompson, de Wembley, Inglaterra,
com variedades de selos Ceres;
- George Pearson, com a emissao de
D. Carlos tipo Mouchon.
Estiveram ainda presentes os membros portugueses:
com
com
bem

Eng. o M. Andrade e Sousa, de Lisboa,
cartas do perlodo pre-adesivo;
J. M. Castanheira da Silveira, de Lisboa,
selos de D. Maria e D. Pedro;
Eng. o Armando Vieira, do Porto, tamcom as emissoes de D. Maria e D. Pedro.

As participa\ioes em concurso foram apreciadas por um juri constituldo pelos Senhores
Dr. Vasconcelos Carvalho, presidente do CFP,
e Coronel Cardoso Salgado, presidente da
F. P. F., que atribulram 0 1.0 lugar ao Eng. Armando Vieira, ou seja a posse da ta\ia URWICK,
durante 1 ano, ate 11 realizac;ao do proximo
concurso, e desta vez, comemorando a vinda
a Portugal, uma caneca em estanho, que 0
PPS resolveu tambem atribuir.
Para alem deste premio, num gesto de amabilidade por parte do CFP, foi oferecido dO
2.0 classificado, 0 Comandante David Gordon,
um conjunto de sobrescritos filatelicos.
Perante os visitantes e os participantes, formou-se a mesa da presidimcia, onde tomaram

PORTUGAL - UL TAAMAR
Je propose: cartes post. FDC, timbres
poste, souvenires d'U. R. S. S., Musique, disques. Je desire: t. p. neufs, series comp].
mocs, FDC. Cartes max.im de tout le Monde.
Correap: Angl. Allem. Fr. Mr. DubdnskySumg!Ultskaja Sa, Kv. 4. K!harkov - 3100018
U. R. S. S.
MARCOFlLIA - Desejo trocar car.imbos comemorativos e F. D. C., com Angola e Me!)ambique. Abrantes SimOes - Av. Joao XXI,
43-2.0-Drrt.0 - Lisboa-l.

Ccmpro n.O· 4-6-7 da revista INTER-TAP-LINE.
Tambem troco por selos. Ant6nio Ferreira. Apt. 21103. Lisboa 2.

Dou 150 selos de grande fOrmato da
Belgica, Holanda e Italia, em troca de
150 selas de grande fOrmato de Portugal,
Uultramar, Espanha e Col6nias. Madame
Delneuville-9, Quai Boverie, 4000 Liege.
B~lgica.

REMESSAS A ESCOLHA
selos novos e usados

COlD

Em pagamenlo, ac~ilo 88108 em
quanlldad8
Pedlr label a de valorlzaoao e oondlooe8 de troca

SancJ,o O.6.i"o
Apartado

1312

LISBOA-I
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parte os Senhores Dr. Vasconcelos Carvalho,
George Pearson e Coronel Cardoso Salgado,
secretariados pelo Sr. J. M. Castanheira da
Silveira. Numa breve mas significativa cerimonia, foram atribuldos os premios aos concorrentes, tendo 0 presidente do CFP feito as
honras da casa, oferecendo a medalha do
Clube 11 PPS, gesto que foi imitado pela
F. P. F. que, na pessoa do seu presidente,
atribuiu 11 Portuguese Philatelic Society a medalha de Servi\ios Inestimaveis da nossa Federa!iao.

A PARTIR DB OUTUBRO

Novos Sobrescritos para a
Correspondencia Normal
A partir do pr6ximo dia 1 de Outubro,
urn n ovo tipo de sobrescritos sera utilizado na corr.espondencia, em Portugal.
Segundo informa!;ao dos C. T. T., as
novos sobrescritos terao as dime!1soes minimas de 90 X 140 e maxim as de 120 X 235
milimetros, devendo 0 publico respeitar
estes limites.
Esia padronizac;ao, porem, confina-se a
correspondencia ate 20 gram as de peso,
que constitui 80 par cento do volume
de correio mllnuseado no nosso pais.
Toda a correspondencia compreendida
fora dos lirnites deste escalao nao esta
suj eita a qualquer nova disposi!;ao.
As medidas que irao ser adoptadas estao
de acordo com as conclusoes aprovadas na
Cr,nVen!;aO Postal Universal realizada em
T6quio, em 1969, com a participa!;ao de
146 palses, e visam a mecaniza!;ao do
iratamento do correia, sobretudo no que
diz r espeito a sua distribui!;ao e a sua
futura automatiza!;ao.
Para a correspondencia que ultrapasse
as normas estabelecidas, esta preVista a
incidencia de uma taxa de «agravamento»
que, nr, en tanto, ~6 devera entrar em 'vigor
a partir de Janeiro de 1974.
No sentido de se proceder a conveniente
elucida!;a.o do Publico, as C. T. T. pensam recorrer a diversos meios, entre os
quaiS a difusao de cartazes, a utiliza!;ao
da Imprensa, da Radio e da Televisao
e, ate, mesmo, a informa!;ao individualizada dos s:! us mais de dois milhoes de
utentes .•
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CASA

aoLETtM 00 CLUBE FiLA'N:L1CO

EM

1922

RUA BERNARDINO LIMA, 27-LISBOA - T,I. 49725

CATALOGOS ELADIO DE SANTOS PARA 1974
35.- Bdl9lo

A apareCSf no proximo mes de Agosto
I - PORTUGAL (Continental) ,
II - PORTUGAL E UL TRAMAR
Pelo correio : Porte e regis to 7$50 i il cobran~a maia 2$00
Aceitamos ja encomendaa, as quais serlio atendidaa pela ordem de chegada
~

Edi~ao

da nossa Casa

Formato 22 X 25. Folhas movlis, ,m pap,l ou cartolina, R,produfilo ,m
cravura d, todos os s.los lipo. Casas para todos os silos ,milidas, com a indicafilo do rlSPlCtivo n"mlro slcu"do 0 "osso Caldlogo d, SIlos d, Portugal , Vltramar. S,mp" qUI haja memlro de s,los qUI justijiqu" silo pubticadas as lolhas
supl,m",tarls para os nOfJOS SIlos 'mitidos.
o Album d, Portugal, VUramar, para lacilidadl da sua a9u;s;filo, vlllde·se
por volumls, com capas dl cartoU"a imprrssas a J cores.
Allm das Id;flJlS norma;s 1m papel ou cartolina, 0 1I0SS0 dlbum dl Portugal , V/tramar pod, Sir adquirido na edifrlo d, tuxo. NlSta ,difilo d, luxo as
folhas dos dlbuns silo tI, cartoUna com dobradifas para lacilitar 0 SIU manus,amInto I tim Folhos tI, papd ,rislal int.rcoladas.
Portugal Continental - l,a parte
(Correio e C. A~reo). •
1:-a Portugal Continental - 2 a parte
(Bloeos, Priv., etc.) . . • •
2
llhas Adjacentel, Ultra mar eAfrlca
Angola e CODgO •
3
Cabo Verde , .
4
GuID~ • • • • • ,
• • •
~ Mo~am bique - I .a parte , • ,
Mo~ambique - :a.a parte -Inham7
bane, Klonga, Louren~o Marques,
Quelimane, Tete e Zam b~zia..
8
Comp· de Mo~ambique e Niassa
S. Tom~ e Principe. • • , .
9
10
India
,
II
Macau •
12
Timor • • • • • • •

Folhas

Papal

101

1 3 2 $00

150$00

44
70
73
37
41
81

55$00
92 $00
95$00
52$00
57$00
60$00

66$00
103$00
108$00
58too
70 $00

36
34
39
57
43

50$00
45'00
55$00
70$00
55'00
50$00
866$00

56100
52$00
66$00
85$00
65'00
60'00
1030$30

Carlolloa

Luxo

I

OS I.J fJolumls em cOlljunto

35

671

9 2$00

,-------------------------------------------Pre~oa dIla {olhas 8vulsas dos nOllsos albuns
Papll

2{!OO,

t

PERMUTO e compro selos de Portugal,
todo 0 Ultramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.

Troco selos de grande formato, de tod~ 0
mundo, 100 x 100. Ed. Pe1lerson..J.265-N. Harvard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A.

COMPRO. F. D. C., pro vas, ensaios,
relaclonados com os temas "Veiculos
torizados», «Guerra» e «Refugiados».
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

INGLATERRA, n.o 22 Cat. Yvert cujas
letras dos cantos inferiores sejam: AI,
BD, BI, BL, CB, FI, EH, JL, KD, KH,
LD, OE, OL, PL, PI, sr, sp, compro ou
troco. Estou interessado em cartas e/ selos,
quadras usadas ou qualquer peca interessante de loglaterra. Dr. Vasconcelos e Castro, Tr. Ferreiro (A Lapa) , 23-7. 0 -Drt.o, T.
lef. 660873, LISBOA-3.

etc.,
MoEnRua

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
compro, pagan do bern. Resposta a Secretaris do Clube, ao n.o 22.
~u

Albuns de Portugal e Ultramar

100$00
164$00
180$00
lIotoo
109100
150$00

noSeo
100$00
lIO'OO

Compro, Troco e Vendo selos cl8ssico.s,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos d.a pacotes. Vend J
albuns e material filatelico . A. Borg.as
Brito - BARREIRO -- Portugal - Telefone 2272329.
ERROS, PROV AS, ENSAIOS - selos de
Portugal e Ultramar, novos e usados. COMPRO. TROCO. Manuel do Carmo - Rua
Fernao Lapes, 149-1.0 - Vila Nova d~ Gaia.
Selos nacianais e estrangeiros aos melhores
pl·e!r0s. ENVIAMOS LISTA DE OFERT AS. A. Ne ves - Apartado 23 - Vila Franca
de Xira.
SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Magalhlies - Av. do Boavista, 2020/65 - Porto.
Selos Tematicos Telecomunica!roes, crian·
!ras, desporto, etc. Vendo ou troco. Vasconcelos e Castro, Trav. do Ferreiro, a
Lapa, 23-7.0-Drt. - Telef. 660873 - Lisboa.

1 40 '00

lIO$OO

105$00

I73 6too

Cartolina 2150, Luxo 4100
Capas de cartolina, impllssas a J corlS 10100
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Bilhetes postais (nao iIustrados) de Portugal, sobrescritos com series com pI etas de
Portugal de 1949 para tras, sobrescritos de
dtulos liquidados e etiquetas de registos
dos C. T. T . E ainda sobrescritos de
1... voos, outros e pagelas das emissoes de
Israel, compro ou troco. Respostas a Secretaria deste Clube, ao n.o 5000.

Cartas com selos Cabe!;as do Imperador,
do Brasil, e quadras selos novos CamOes
e Lusiadas, pago bern, correspond~ncla a
Secretaria, ao n.o 50.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bem.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.o 22.
Compro e traco sobrescritos e postais da
Guerra Civil Espanhola, 1936-39. Correspondencia em Esp. F. logl. AI. - F. DENTERS,
Kootwijkstraat Ill, den Haag (Rolanda).
ATENCAO: COMPRO qualquer quantldade selos usados comemoratlvoa ou vulgares, com ou sem papel. SILVA PEREIRA, Rua ' Ant6n1o Nobre, 43-2.0-Drt.o,
LISBOA-4, Telefone 784816.
VENDO selos Portugal e Ultra mar, novos e usados, Sobrescritos, Novidades, etc.
Tambem COMPRO. Pe!;a listas gratis a:
SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre,
43-2.0-Dt.o ou Telefone 784816 - Lisboa-4.
CARTAS ANTIGAS, com ou &em se1o,
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

MOEDAS de Portugal e Ultramar, assim
como notas de Banco, aceito e dou em
troca bons seles e series de Portugal e
estrangeiro. Diga, num postal 0 que tern e
o que pretende. Resposta rapida.
J. L. Lopes - Avenida Fernlio Magalhaes
1258 - 1.. ·Ap. 1 - Porto, Telef. 480674.

-
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das regioes menos desenvolvidas, a estabilidade monetaria, a COrrec!;ll.o dos desequilibrios regionais de renda e a ;participa!;1l.0 dos trabalhadores nos beneficios do
desenvolvimento.
Os selos, cujo desenho e dos Servi!;os
Artfsticvs dos CTT, tem as dimensoes de
29,5 mm X 44 mm, compreendendo a serrilha, c(}m 0 denteado 11 :/1'
Os irabalhos de impressao foram executados em talhe doce e off-set (fund)
pel a Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00
50
2$80
50
3$50
50
4$80
50

tiragem
selos
tiragem
selos
tiragem
selos
tiragem
selos

5
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Roubo e

de 9000000 em folhas de
de 1000000 em folhas de

Fallifica~ao

de Selol

- a Poliela inglesa marca pontos
contra as quadrllhas intarnaeionais

de 1000000 em folhas de
de 1000000 em folhas de

Foi marcada a data d.'! 16 de Maio de
1973 para 0 1.0 dia de circula!;ao da nova

I

emissao.

Por

WILLIAM

{\

RA~DALL

I

(CopyrIght D;dr;o d, Nollr:;as - A. E. I. - 1973)

.. .
FILATfLlA EUGEniO LLACH, S. L. I

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

II

laltrav~1 das

IUBI

~

ofertas qulnzenall, oferece·lhe:

c =1 Selol clAslicol.

'

S~riel

modernas de lodol as palses.

••11. Novidades mundiais.

A rtlgos filatelicol.
I" =1 Servit;ol de auinaturas de novas emlu{ies de lod~s
01 palle. ou tema ••
Tudo lsto encontrarA V. nas nOBSas ofertas que, contra
pedldo,

remetemo8 ,ratoltamooto

Bscreva-nos hoje mesmo, solicltando

° seu envio

FILATELIA EUGENIO LlACH, S. L.
Fundada em 1915

Av. del Generalf88imo, 498
,,~~-~~~-_~

BARCBLONA, 15 (Hspanha)

____~~__ ~~~~~~~~~,_~~ww~.~__~__ ._~~~_~w~~~~~

__

I1I
~

o

grande Diario de NoHcias, de que
0 Hustr2 JOJ"naLista Fernando
Fragoso, pubUcou, 'no S EU mlmaJ de 21 :Lt!
.4.bri! iiUjmo, um artigo com 0 titul.v acim ,a,
ae ma·nif.?sto interesse para todos as fiLateliMas.
TaL artigo indicava 0 Copyright Diario
de Noticias - A. E. 1. - 1973, s2'J,io estu
ultima a c(}~hecida Agencia EUTopeia de
Impre/lsn,
,ntidades que, rel'O'1.hecendo
agueL.! interesse jiIateLico, e sabendo sf'r
a nossa revista d '-? caracter tecllico, n10
comerciaL, pro'ntamente nos autori zaram a
transcri!;iio de taL artigo, p eLv que aqui
<feixamcs os nossos m eLho res agradecim ent os ao Diario de Noticias a Ii Age ncia
Europeia de Imp1'r!nsa.

e

Di1't('t01'

Ha algum tempo, os corretores de
Carre de Marigny - 0 famoso mercado de
selos, ao ar livre, que abre am, domingo.s ,
numa rua perto do Eliseu, em Parisestavam delirantes de entusiasm o, pOlS um
dos mais raros selos do mundo (urn rei
Eduardo VII, de seis "pence», purpura,
emitido e retirado em 14 de Maio de
1904) esiava ali para leilao, ao pre!;o inicial de quatro mil libras.
Mas um astuto corretor, sabendo que
apenas existem 12 daqueles selos, correu
para 0 Sj!U escritorio e telefonou para
um col ega, em Londres, e este confirmou
o que 0 primeiro suspeitara : ninguem em
Inglaterra sabia que 0 selo estava para
venda. 0 que significava que fora, decerto, roubado.
Actualmente, os ladroes de selos passaram a «La divisao» do crime. No ano

passadu, selos no valor de quase urn
milhao de libras foram roubados de comerciantes e de coleccionadores europeus, e
somas similares foram noticiadas na America.
Iliao admira, portanto, que a colec!;ao
de selos da rainha, que vale pelo menDs
milhi'lo e meio de libras, e con tern alguns
dos mais raros exemplares do mundo (incluindo 0 Mauritius 1847 de um «penny,.,
laranja e verrmelho), seja g u a r dad a
dia e noite na sala onde e conservada,
no Palacio de Buckingham.
Mas a maioria das colec!;oes particulares e mal guardada, e raramente :JS !exemplares esti'lo catalogados com pormenores
suficientes para permitir que a Policia
lhes siga a pista, quando roubadus.
«Estamos. a ser atacados pela praga d.:>
crime organizado, que poe em causa a
nossa pr6pria existencialO - disse recentemE'nte Rene Valloise, membro do Conselho
da Federa!;ac. Francesa de Clubes Filate1icos. - «Urn policia vulgar, que nao conhe!;a este neg6cio, nlio tern usualmente
recursos para combater 0 crime fliatelico
- particularmente se este envolve falslfica!;ll.o.»
Mas, pelo menos nurn pais, isto nao
e verdade. Ha poucos anos, a Scotland
Yard fundou urna das- sUas menos conhecidas e mais eficientes sec!;oes - a sec!;ao
filatelica - , e os roubos de s e los
na Inglaterra decresceram dramaticamente
desde en tao.
Nos dois anos antes da sec!;ao ser formada, os comerciantes e colE'ccionadores
britfmico8 de selos ficaram sem exemplar.es

6

--

que valiam mais de 500 mil libras, dos
quais 56 alguns, no valor de 10 mil libras,
foram recuperados.
Este ano, a sec!;ao espera que as 1adroes nao consigam roubar mais de 10 mil
libras em selos. 0 director de uma firma
especializada declarou que a Sec!;ao esta
a trabalhar mUito melhor do que se esperara a principia.
De facto, desde a sua cria!;ao, tornou-ae
a inveja de comerciantes 2m todo 0
Mundo. A principia, era farmada apenas par urn hom em - 0 detective Dereck
Yardley, ele pr6prio urn ardente filatelisla -- cujo primeil'o trabalho consistiu em
elaborar urn pormenorizaco ficheiro, contendo as caracteristicas de selos roubados, informa!;oes sobre corretores e o=: rciantes suspeitos e fontes de novos selos.
Seguidamente, Yardley pediu a outras
for!;as de Policia que the enviassem informa<:oes sobre roubos de selos nas suas
areas. ..Urn leigo pode pensar qu: urn
selo nao vale mUito. Mas este negocio
vale 20 milhoes de libras anuais em Inglaterra~ - diz ele.
Os pre!;os de muitos selos raros subiram
quase trinta par cenlo em menos de dez
anos - tornando-os alvo" tentadores para
falsificadores e ladroes.
Hoje -em dia, 0 sist-ema de alerta d2senvulvicjo pela Policia inglesa esta a ser
copiado por outras Policias. Assim que
a Scotland Yard sabe de urn roubo, a
sec!;ao telefona a nove gran des comerciantes, comunicando-Ihes 0 facto, e dando
infarma!;oes sobre os selos. Estes telefonam a outros. E, em menos de mei:a
hora, cerca de 80 firmas sabem que e
possivel que os selos lhes sejam of erecidos para venda.
o sistema obtev-e grande exito pouco
tempo depois de ser iniciado, quando a
secl;ao -e ncontrou selos, no valor de 30 mil
libras, no cofre de urn respeitado comerciante londrino, que foi depois condenado a dois anos e meio de prislio.
Mas a verdade e que nunca houve
tantos selos em circula!;ao e, praticamente,
«a -espera» de serem roubados. S6 emissoes comemorativas ha cerca de 100 por
mes, (iU seja, quatro ou cinco vezes mais
do que ha dez anos. No entanto, poucos
selos com menos de dez anos provocam
o interesse dos 1adroes ou dos falsifica-'
dares.
A maior parte dos roubos espectaculares foram cometidos com a ajuda de
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peritos. Em 1955, tres s elos franceses,
muito raros, foram roubados. Pertenciam a famosa coleC!;ao Alsacia, de Maurice Burrus.
Urn deles foi encontrado, em Carre de
Marigny, por urn perito que ajudara a
elaborar 0 catalogo da colec!;ao Burrus,
e que, evidentemente, reconhecelL 0 exemplar.
Tempo depois, foi descoberto 0
planeador do roubo: urn comerciante de
Orleaes, desejoso de urn born «golpe»
que the permitisse r etirar-se dos negocios.
o problema e que, ate ha pOUCJ tempo,
os comerciantes de selos :laO se preocupavam muito com a s2guran!;a. Nas
vendas semanais em Carre de Marigny,
era v"Jlgar ver comerciantes passeando
nos Campos Elisios, tirando do bolso selos que valiam dezenas de contos, e finalizando 0 negocio com uma bebida,
num cafe proximo.
Mas esta mentalidade mudou, sobretudo
quando os comerciantes e coleccionadores se aperceberam de quanta os seus
selos eram valiosos alvos para os gatunos.
Agora, pelo menos os principais comerciantes guardam cuidadosamente os seus
exemplares mais raros.
Uma piada comum entre filatelistas era
dizer que urn policia vulgar nao disti"Jguia urn selo de outro, mas deixou de
ter gra!;a quandO os eficientes detectives da sec!;'ao filatelica come!;aram a mostrar quanto valiam.

elHi•• aD CtlIHBIHDra'i"a
da "i.i'a dtJ 'Pre.ids",'. medici

(l?eprodufiio aulor;tsada pe/os CTT)

CASA A. MOLDER
TUDO PARA FILA TELIA
COM P H' A -V END E

I

Rna x.o de Dezembro, xox-g.o
Telef.g:lx5 x4

LISBOA-2

Ii,~"""""""'''''''''- ...... ---------"",.",.........tIUfIIII.........

=:_____
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I ETIQUETAS
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DE FOSFOROS

Reunifies para trocas todos os sabados,
das 17 A8 19 horas, na nossa sede
Ay. Almlrlntl Rill, 70-6. 0 -Dt.o

LlSIOA-'

I

.........,....:.r

Acontecimento de alta transcendencia
nas rela!;oes entre os dois paises, os CTT
honram-se em comemorar, com uma emissao de selos, a visita do Presidente da
Repuolica Federativa do Brasil a Portugal.
Ao anuncia-Ia, apresentam os dados biogTilficos essenciais do egregio visitante,
cuja effgie e representada nos selos a por
em circulal;ao.
o general Emilio Garrastazu Medici nasceu em Bage, no Rio Grande do SuI, a
4 de Dezembro de 1905. Foi declarado
aspirante em 1927. Atingiu 0 generalato
em 1961. A Revolu!;ao enco.ntrou-o no
comando da Academia MiHtar das Agulhas
Negras. Vitorio.so 0 Movimento de Marc;o
e plenamente integrado no SeU espirito,
exerceu sucessivamente as cargos de adido
militar em Washington, chefe do Servil;o
Nacional de Informa!;oes e coma.ndante
do TIl Exercito. Com a enfermidade do
Presidente Costa e Silva, em Setemoro

de 1969, e quando exercia ainda 0 comando do III Exercito, foi, por decisAo
unanime, indicado e eleito, conforme as
normas legais estabelecidas, para Presidente da Republica.
Na sua declara!;Ao oficial, ap6s a indical;ao, em 7 de Outubro de 1969, afirmou
aceitar 0 cargo como urn dever a. oumprir,
prometendO Prosseguir nos rurnos tra!;ados
pelos Presidentes CastelO Branco e Costa
e Silva. Prometeu ainda deixar, no termin" do seu Governo, definitivamente instaurada a democracia no pais e fixadas
as oases do desenvolvimento eeon6mico
e social, dentro dos objectivos revolucionarios. Anunciou urn plano econ6mico e
administrativo para., resguardando as resultados ja obtidos pela Revolu~ii.o, fixar
as novas normas de incremento da. prodU!;80 e expansao do mercado, tendo em
vista a prioridade dos sectores da. educa!;ao, saude e alimentQ!;lio, a promo~Ao

-
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Corpos Barantas - 1973
Foram os S'guiHI,s os Corpos G"'HI,s lllilos para

ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente. .
Vice·Presidente
1.° Secretario .
2.° Secretario .
CONSELHO FISCAL:
Efectivo
Efectivo
Efectivo .
Substhuto.
Subsdtuto

0

aHO d, I97J :

Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo
Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
Ma.rio do Rosario Castanheira Nunes
Rolando At varo Mendonc;a
Dr. Agostinho Joaquim Pires
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa
Dr. Jorge de Melo Vieira
Eng.o Carlos Mira da Silva
Jollo Luis de Medeiros

Por---.
UNS & OUTROS

DIREC<;Ao:
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Cor. Francisco Roma M. Cardoso
Salgado
Dr. Eduardo Grilo Lub;i
Miguel Jose F'. Emidio da Silva Pessanha
Eng. o Fernando da Costa Valdez
Dr. jUlio Pinto da Cruz Neves
Edgar Pil6

EMISS/lO EUROPA~73

JUIZ DESEMBARGADOR DR. ORLANDO DE PAIVA
VASCONCELOS CARVALHO
PUBLlCA~OES

DA CAMARA MUNICIPAL DE G61S

UM LlVRO DE MARCO ANT6NI0 DE SOUSA
«SIGNOS"

E «CASTELOS E MONUMENTOS DE

PORTUGAb,

«BOLETIM DO BRASIL FILAULlCO))
<<VAL~NCIA

A REVISTA «NATURA)) E 0

FILATELlCA"
DR. PEDRO INDIVERI COLUCCI

SEGUNDA MOSTRA DE DIVULGA~AO FILAULICA
DO INSTITUTO INDUSTRIAL DO PORTO
ALHANDRA
«SOCIEDADE PHILAULICA PAULlSTA"
Os selos tern as dimensoes de 34,5 X 22,2....
cCimpreelldendo a s errilha, com 0 denteado
qe 13,5.
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set na Imprensa Nacional
- Casa da Moeda.
o plano da emissao e 0 seguinte:
1$00 - tiragem de 9 000 000 em folhas de
100 selos

(R'ProduflJo auiorisada Pllos C TT)

GENERAL MIRABEAU PONTES E HUGO FRACCAROLI
«NuCLEO FILAULICO DE ALHANDRA))

4$00 - tiragem de 2 000 000 em folhas de

«AUTORES))

100 selos
6$00 - tiragem de 1 000 000 em folhas de

100 selos
Foi marcada a data d':! 30 de Abril de
1973 para 0 1.0 dia de circu1a!;ao des~
emissao.

A «SPORTEX-73"

E UMA CONFER~NCIA NO NOSSO CLUBE

-

8

J uiz Desembargador Dr. Orlando de Paiva Vasconcelos
Carvalho
Acaba de ser promovido a Juiz Desembargador da Rela!rao, e colocado no Tribunal
da Rela!rao do Porto, 0 ilustre Magistrado
Dr. Orlando de Paiva Vasconcelos Carvalho,
irmao do nosso Director, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho.
Juiz com uma carreira brilhante e fulgurante, que faz da sua profissao verdadeiro
sacerd6cio, aqui Ihe expressamos as nossas
mais veementes homenagens, com sinceros
desejos das maiores fellcidades.

Publica~oes

da CAmara
Municipal de G6is
Do dis Unto Presidente da Camara Municipal de G6is, .:> nosso v zLho e querido
Amigo Dr. Ruy Ma'nuel Nogueira Ramos.
recebemos dois volumes com os ReLat6rios das suas gzri!''l.cias de 1971 e de
1972. muito bem etaborados e iLLstrados,
bem como urn excelente trabalho, «A Pedra Letreira», primeiro vo! ume das Mem6rias Arqueot6gicas do Concetho de G6is,
da autoria dos 'BOSSOS Amigos Dr. Joiio
de Castro Nunes, Padre A. Nunes Pereira
e A. Metiio Barros. G6is. 1959.
Por zstes tres volumes, cheios do maior
interesse. a qui deixamos apertado abra~o
ao nosso Colega Dr. Ruy Manuel Nogueira
Ramos. que no referido concetho vem
realizando obra verdadeiramente notdvel.

U m livro de Marco Ant6nio
de Sousa
As nossas sucessivas doen!ras so hoJe nos
permitem acusar a recep!rao e muito agradecer
um magnrfico trabalho de Marco Antonio de
Sousa, distinto jornalista filah!lico em Luanda.
Trata-se de .. Notas de Filatelia». com 0
subtrtulo de .. 0 Ano Filatelico de 1970 em
Angola». magnrfica edi!rao do autor. bem impresso. em bom papel. e com inumeras gravuras. abarcando 0 estudo de selos. marcas
de 1.0 dia, marcas comemorativas. sobres-

critos, mostras, exposi!roes, literstura filat6Ilea e outros assuntol dig nos de leltura e deaten!rao.
Estudo do maior Interesse para a Filatelis,
recomendamo-Io a todos os filatellstss, ficando a espera de novos trabalhos prometidos por Marco Antonio de Sousa, a quem
aqui deixamos apertado abra!ro de paraMn&e de agradecimento, quer pelo seu IIvro, que ...
pela dedicat6ria muito amiga com que n05
honrou.

cSignos» e cCastelos e Monumentos de Portugal:.
Em zdi!;oes do Gabinete Portugues de
M21aUstica. de acordo com a Secretaria de
Estaao de I'nfo1'ma!;i10 e Turismo . acabomos
de recebe1' os volumes "Signos» ~ «c.as~
tetos e Monumentos de Portugal». reproduzindo, em excetente papel. todas as
medathas emitidas por aquele Gabinete.
sendo as primeiJas da autoria do EscuUor
Vasco Berardo. e as do segundo tema do
auto1'ia dos artistas Max. Barroso, Assu'l~:Io D'nis. F. Santos, F. Martins e F. Pires.
Estas duas series de betissimas medalhas emiticUls por aquele Gabinete Portugui!s de Medalhfstica. Av. 5 de Outubro. 172. 5. 0 , Lisboa-I. sob a ori enta!;iio do
distlnto poeta Ant6nio de S,')usa Freitas.
encontram-se ;Ii completamente esg'Jtadas,
e as seus eu'nhos, como sempre. fOTam
jd pubticamente destruidos.

cBoletlm do Brasil
Filatelico»
De uma assentada, recebemos os tres 61timos numeros deste mensa rio de 8 paginas
tiradas a copiador, mensario de que e Director 0 Sr. J. A. Lutterbach, e que abre
sempre com uma cronica do nosso lIustre e
querido amigo General Mirabeau Pontes, Presidente do Clube Fllatelico do Brasil.
Este Clube regista como ultimo socio 0
n.O 5639, isto e, cerca de 500 menos do
que 0 Clube Filatellco de Portugal, mas, em
contrapartida, mais dinllmicos e mais associativos do que os nossos.
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Daslnvolvlmanlo da Rlcllla I DISpISa - 1972
470.134*00
] 67.U9*66

Cr,dores.
Quomafiio
]}onatiflos
Dos C. T. T ••
da C. M. L.

fl7.flOOSOO
lU.OOO$SO

17.317$80
1.MS$70
806$00
28.2411$60

Bol,tim •
•.••••
Recuperafiio de jortes do correlo
Dif,renfas cambiais • • .
F. D. C. venda de s obrescritos •
Seroifo de Circ111af iio - comissiio
Montepio Geral-Ievantamentos
Pro-Sede
Diversos
Recupera~iio

de telefonemas

Juros.
Varios

.soma
Saldo de 1971

67.600I00

26~$fIO

67.9118S6C
200$00
1.267160
687190
l,41bllO

8.8U*5G
824.662$30
1li~
8IU.17~saO

D'1Iedores
Boletim. • • . • •
Ordenados e gratificafoes
Rendas do ediflcio da sede
E:rp,diente •
]}iversos.
Quotas. • •
Portes de correio
Transportes • •
Diferenfas cambia;s
F.C.D .• • • • •
Contribuifoel e impostos • •
:lorna;s, catdlogos e revistas •
Propaganda.
Lua •
Gds •
Agua . •
Telifon, •
••••
Reparafoes
Montepio-Geral- dep6sitos.
.soma
Saldo para 1973

488.018$10
71. 704100
71. 82o$dO
86.0UlJlOO
8.flU4190
20.01bl90
8.299$~0

16.688$10
1.890$~0

101$10
28.260$70
5.336110
6.896$20
1.766100
1.223130
364$00
7110$'0
1.86"$90
420$00
68,749$10
818.66"60
6.109$7.
824.11~80
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Balancata Garal am 31 da Dazambro da 19'72
DISPONtVEL
Calxa. • • •
Oep6sito A ordem •
VALORES A REALIZAR
Devedores •
Quotiza~iio •
•
Boletlm (anuncios)
BENS E USOS
M6veis e usos •
IMOBILIZAf,(OES FINANCEIRAS
Colec~iio do Clube
EXIGiVEL
Credores.
VALORES A REALIZAR
Quotiza~iio (em cobran~a) .
•
Boletim (anuncios em cobran~as)
SITUAf,(XO LiQUlDA ACTIVA
Fundo associativo •

ACTIVO
6. 109S70
11.4611S30

17. 678SO()

106.286S70
18.67IS00
1.800860

121.208$21)

1S00,
188.788$20

PASSIVO

6S.836S2t).
18.671800
1.8008~0

Ii.B11$51).
59.9711$1It).
1118.7t!iS$20,

Detalhe da Conta de Resultados
CONTAS
Quotas •
Boletim • • • • • • • . •
Percentagens, ordenados e gratifjca~oes
Subsidios dos C. T. T. e donativos
Servi~o de circula~oes.
•
Renda do edifirlo da Sede •
Portes do correio
Telefone. •
Transportes •
Luz •
Agua.
Gas • •
Expediente
Cambiais.
F. D. C. • • • • •
Contribui~oes e Impostos •
Jornais, catalogos e revistas
Propaganda •
Juros. ..

RECEITA

164.1160$'0
67.WOSCO
260$1i0

617890

Repara~oes

Diversos •
Pr6-Sede.

200$00
lIlS3.867$70

Sa/do do Exercicio lJue SI trans/Ire para a rulJr;ca

.soma

DESPESA

44.886S2(}'
71.8:16$80
3S. 000s0()'
16. III SilO
1.SB!$4G1.890$60
1.228saO
780$40
864S00
S.OO~$IIt).

~IOBS90

~H8.lIb7$70

()

--------------------

7$10
f).8B6S7!}
6.896$20
1.766$00·
420$00
18.602$St).

1l18.1111:!80()'
19.619$'0
lI88.867$7(}'

cValencia Filatelica»
Com a pontualidade do eostum~ , reeebemos 0 n.O 90 de «Val~neia Filatelica»,
dirigida por outro velho ~ querido Amigo,
Jose M . Gomes Segui, Patricio M~y,
n.O 9 - Valencia-9.
Magnificamente esc r ita e ilustrada
com m u ita s gravuras, principalmente
de carimbos, que e uma das especialidades do distinto editbr Gom~s Segur, que
leva ~dltados mais de 20 preeiosos livros
sobre FilateIia, esta e uma revista. de
estudo que muito ~eomendamos a todos
os nossos leitares.

Recebemosamdvet convite para a Exem epigraje, a quat Be realizo'U
petas 18,30 horas do dia 10 de Abril, naquete Instituto I ndustriat do Porto. sito Ii

R. de S . Tome.

Nao s6 acabamos de receber 0 ultimo numero, 224, da revista «Natura .. , excelentemente colaborada em cerca de 70 paginas,
mas ate tivemos a honra de receber em nossa
casa, 0 nosso querido Amigo Dr. Pedro (ndlveri Colucci, 0 qual, acompanhado de sua
Ex.1Da Esposa, foi saber do nosso actual estado
de saude.

I-'A\!L-I-s"'--l
I
I
I
I

A SUA CASA FlLA1ELICA EM MO(:AMBIQU£ ofaraca-Iba:
~

-

Novidades tematicas de todo 0 mundo
SlIries nacionais e estrangeiras
Pacotes cA VLIS,. com selos escolhidos
e seleccionados
Grande sortido de material filatelico
Tiras cHA VID,. e guilhotinas
Edi~iio de sobrescritos de 1.0 dia
Composi~oes de selos de Mo~ambique
para permuta.

FILATELICA AVLlS, de ArdnioAlm.lda

1

I
If

Travessa da Boa Morte, 7-A
Tel 20045 - Caixa Postal, 1259
LOURENf,(O MARQUES

I
::i------..................----,-..

Segunda mostra de di vulga~40 Filatelica do Instituto
Industrial do Porto
posi~1!o

A Revista «Natura» e 0
Dr. Pedro indiveri Colucci

II

Grande medico naturopata, autor de dazenas de livroa e de centenas de artlgos,.
designadamente naquela sua revlsta «Natura.,
o Dr. Pedro (ndlvert Colucci e um homem
de extrordinarias qualidades, cujo esplrtto sa
reflecte no seu fisico, que deve ter, nao os.
anos que tem, mas os que efectivamente aparenta.

---~--==

Absdutamente impossibilttados de comparecer, as paginaB desta revista estiio
sempre aD inieiro dispor dos respectivos
organizadores, bem como dos d'i! quaisquer 0utras manijesta~oes jitatelieas.

Alhandra
De Alhandra recebemos uma carta, comovid:t e muito penhorante, da Sr.a D. Julia Coelho Pereira de Aimeida Carvalho,
e tambem urn afieio da Direcc;ao do Nu'"
cleo Filatelico de Alhandra, agradecendo-nos as. referencias aqui feitas por motivo
do falecimento do nosso querido Amigo
Almeida Carvalho, grande dinamizador da
Filatelia, quer em Alhandra, quer na respectiva regiao.
Claro que nada t ern que nos agradecer, enos e qu e agradecem os as palavras com qu e muito nos honraram.
Quanta Ao Nueleo Filatelico de Alhandra, onde vive 0 espfrito de Almeida Carvalhr.., escusamos de repetir-lhe que este
Clube Filatelico de Portugal e esta revista estao s empre completamente as suas
ordens.

cSociedade Philatelic a
Paulista»
Recebemos 0 nllmero 38-39 do «Botetim Informativo da Sociedade Philateliea Paulista,., rejerente aos meses d.2

--..
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Abril-Maio de 1973, que indui, entre outra notfcias, a da presenya da Sociedade
PhilaUilioa PauUsta 'na "EXPOFITU 73»,
a cia segunda venda de selos de 1973, a
da Assembleia Geml extraordirturia de
4. de A bril, etc., etc., com wumeras r ':?ferenciflS a queridos Amigos nossos, como
Hei for Sa·nch ez. Hugo F1'uccur'Jli, Horacia M. du Silvu, Maurino de Araujo
Ferreira, G e'neral Mirabeau Pontes, ALmirante> Ant6nio Leal de Magalhiies Macedo e outros.

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

«Autores», que tern a sua redac!;Ao ' na
Av. Duque de LouIe, n.O 111, 1.0 , e que
era lrimestral, passou, a partir deste Ultimo nlimero, a mensal, motivo pelo qual
cumprimentamos os seus dirigentes e colaboradores.

Sec!;oes Filatelicas, Nucleos ou Grupos FilateIicos existentes no Pais;
4 - De

sauda!;ao e agradecimento, as
Imprensa, Radio e Televisao, pela
colabora!;Ao que nJS prestam;
saudac;ao e de agradecimento,
ao Conselho Fiscal e a Mesa da
Assembleia Geral do nosso Clube,
pela valiosissima colabora!;ao que
n05 deram;

IJ

Os nossos velhos e queridlssimos Amigos
General Mirabeau Pontes e Hugo Fraccaroli
acabam de ser condecorados com a comenda
da Ordem do Infante D. Henrique, pela sua
Iniciativa e extraordinaria actividade na realiza~ao das Lubrapex, Exposic;oes Filahfllicas
Luso-Brasileiras, as quais, na verdade, constitulram notaveis acontecimentos filahfllicos.
Aos dois ilustres filatelistas e grandes
Amigos de Portugal, aqui Ihes deixamos apertadlssimos abra~os.

Vai realizar-se em Lisboa, na sede
do Grupo Desportivo da Mouraria, a
exposi~ao filatelica «Sportex-73)), que
tem como grande organizador 0 nosso
prezado cons6cio Sr. Edmundo Nunes.
Durante ela, no pr6ximo dia 23,
pelas 22 horas, 0 especialista Nino
Barberis fara uma conferencia-col6quio
na sede do nosso Clube Filatelico de
Portugal, para a qual, com todo 0 interesse, convidamos todos os nossos
prezados consoclOs e todos os filatelistas em geral.

cNticleo Filatelico
de Alhandra»

::-."w
I .......--..........-----.......--.....---.............I=.

Uma boa notfcia em primeim miio:
o Nudeo FiLatplico de Alha.ndra reaUza.
e m 9 2 10 de Junho proxim;>, rta sed.'
da Junta de Freguesia locaL uma Most'ra
FiLaU!Lica, dedica.ia ao ilustre alhandrznse
Dr. Sousa Martins. d qual 0 Clube FilateLico de Portugal dara inteiro patrocinio.
se possivel com It presert!;u do seu president e.

I
I
~
I
I
I

«Autores»

I
I

Recebemos 0 n.O 77, referente a Abril
de 1973, da excelente revista "Autores»
Boletim mensal da Sociedade Portuguesa
de Aulores, e brilhantemente dirigido pelo
Uustre escritor Dr. Luis de Oliveira Guimaraes.

10 - Delegueis

na Direc!;Ao do noss)
Clube Filatelico de Portugal a nomea!;Ao de Delegados ao C'lngresso
da Federa!;ao POrtuguesa de Filalelia.

,

I Escrlt6rlo
DE
df2ttf2ita

Fllat6lico

I
I
& eag~tol ~.~a I
I

NOf};dad,s Nac;fma;s , Est,.ang,;,.as
Albuns - Folhas - Class;!;cado,.,s
- P;n~as, ,tc- - 0 ma;s compl,to
so,.lido d, Sob,.lSc,.itos aos m,lho,.1S
p,.,~os

I

Ru.

SOUl.

I
II
I
I
I

Coutlnllo, 73-1.° - C. P.10.311

LUANDA

::-___ ..............

~

__

__....w-.......~::

Lisboa, 10 de Abril de 1973.

De sauda!;il.o e agradecimento, aos
colab<lradores e anunciantes do nosso
Boletim;

.{j -

General Mirabeau Pontes
e Hugo Fraccaroli

9 - De sauda!;ao e agradecimenl.o, a tod05 que, por qualquer forma, auxiliaram este Clube e os sellS dirigentes ; e que

.'i - De

A «Sportex-73,. e uma conferencia no nos so Clube

7 - De sauda!;a.o e agradecime'llo, a todos os oiertantes de exemplares
para a nossa Biblioteca;
.8 - De

sauda!;ao e agradecimento ao
Secretario Geral do nosso Clube, vaIiosissimo apoio desta Dire::c;ao;
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A Direc!;il.o,
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Cor. Francisco Cardoso Salgado
Dr. Eduardo Grilo Luizi
Miguel Jose F. E. da SiLva Pessanha
Eng. Fernando Costa Valdez
Dr. Julio Pinto da Cruz Neves
Edgar Pit6

Parecer do Conselho Fiscal
Prezados Consocios:

dedica!;ao que deu ao Clube no ana de
1972.

Durante 0 ano £indO, acompanhamos as
actividades do Clube, e verificamos que
todos os trabalhos da Direc!;Ao foram de
m.c.lde a merecer 0 aplauso de todos.
Assim, aD apresentar 0 seu Parecer,
este Conselho Fiscal tern a honra de propor:
1.0
Que aproveis 0 Relatorio, e as conlas apresentadas pela Direc!;il.O.
2.0 Que seja louvada a Direc!;ao pel a

Lisboa, 10 de Abril de 1973.

o Conselho Fiscal,
(as)
Dr. Agosttnho Joaquim Pires
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa
Dr. Jorge de Melo Vieira
E'ng. Carlos Mira da Silva
Jciio Luis de Medeiros

Programa do Clube Filatelico de Portugal
PARA

... 973

_1.· MOltra de Marcofilia Classica

I ExposlC;io Portuguela de Filatelia
Inglesa

II Salio de FUatelia Pre-Adealva

II Jornadaa Temitlcaa

II

Dia do Se10

Mostra de Intelros Postals

18
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M 0 s t r 3 Filatelica Comemorativa d:l
IV Centenario de Os Vusiadas .
II Exposi!;Ao Filatelica Juvenil do DistritCi de Lishoa.
Para qualquer deIss, abrimos as portas
para tOdOS os coleccionadores, e notamos
urna interessante evolu!;Ao da filatelia juvenil - que tacteia os primeiros passosaparecendo mais expositores e melh::>res
participa!;Oes.
QlJalquer das exposi!;Oes teve 0 patrocInio dos Corr-eios e Telecomunica!;Oes
de Portugal e da Federa!;Ao Portugu·esa
de Filatelia.

Se nao fosse 0 valioso auxilio dos primeiros, nada teria sido possIvel concretizar. Aqui fica eXPress a uma palavra
muito amiga de sincero agradecimento.
Fala-se muiio sobre certas coisas que nAo
fazem, mas calam-se quanta ao modo prl>ficuo como ajudam as agremia!;oes.
E certo que para um coleccionador inieressa mais, por exemplo, urn programa
filaielico anual, mas, colectivamente, urn
auxilio material e bastante mais interessante, e permite desenvolver a filallelia
em moldes desconhecidos na maioria de
outros paises.

"
NUMISMATICA
Se bern que nAo fa!;a parie dO Estatuto a Direc!;Ao .nao desconheceu a euforia que se passa aroda das moedas,
na medida em que intel"essasse a sua
massa associativ8.
A numismatica nao e novidade no meio
da nossa organiza!;ao. Recordamos que ha
perta de 15 anos aqui realizamos uma exposi!;ao nUmismatica, e nessa altura possuiamos, em Sec!:Ao a parte, quase a to-

talidade dos melhores nurnismatas da
epoca.
Ainda pensamos realizar uma «Feira de
Moedas;o , mas os condicionalismos fiscais
a cumprir eram insuporiaveis e vinam a
ser ma!;adOras para os nossos Cons6cios.
A lei fiscal obriga que os feirantes estejam colectados e que se cumpra 0 estipulado no Imposto de Transac!;oes. «Dura
lex, sed lex:..

VIDA FINANCEIRA
As contas sao apresentadas no final
deste relat6riQ.
Os subsidios recebidos foram i.ndispensav,eis para a vida financeira do clube.
Conseguimos, depois de muitlls demarches, urn subsidio ·eventual de dez mil
escudos da Camara Municipal de Lisboa,
aprovado peloentao Presidente Engenheiro Santos e Castro. Aqui ficam con-

signados os nOsS:lS melhores agradecimentos.
Tambem se acham contabilizados os
subsidic,s concedidos pelos Correio;; e Telecomunica!;oes de Portugal, nAo s6 para
a realiza!;ao de exposi!;oes filatelicas. Ao
destacarmos estes valiosos auxUios, renl>vamos os mais sinceros agradeeimenbs.

APENAS 100 SELOS
Mas valendo mals
Tambem CD'm a de1!ida veri la, tro:'lScreuemOB, dos jornais, a seguinte noticia
das AgE!ncias VPI e ANI:

LONDRES, 7 - Alguns dos selos mais
raros do mundo - apenas cern, mM vavalendo mais de 47.000 contos - foram
iransportados par via aerea de !tilla para
Londres, a fim de serem vendidos em
leililo - anunciou uma firma negociante de
selos.
o transporte nAo esteve sujeito a seguranc;a especial. Os selos foram transpvrtados por urn director da firma, John
Michael, numa pequena mala de mAo.
Faziam parte da colec!;ao de urn filatellsta Italiano que mOrreu recentemente,
e 0 seu filho ofereceu-os para leilAo a
firma inglesa.
A pe!;a mais importante da colec!;ao e
urn s elo das Bermudas de 1854, avaliado

"r-i---'---------l

ICENTRAL

1- Do profundo pesar, por todos os
s6cios e seus familiares fal-ccidos;
2 - De s8uda!:Ao e agradecimento, aos

I
I

I DA
I

BAllA

II

OPTIMO

8E."I~O

I

DE

Ex" O' Senhores COrreio-Mor e Engenheiro-Director dos Servi!;os Industriais dos C. T. T., pelo apoi:l
mural e material que nos tElm concedido;
3 - De sauda!;aO a Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, e a todas as

TRAMAR E ESTRAN-

~l~~~s. CE~~~SICOS,

94, Rua Aurea, 98 - Lisboa- 2
Tetefones 320280 - 3 266 74

'!=~~""",,,-----,,,,,,,""""""""""'---

em trEls mil C<IDtos, e do qual saO el>nhecidos poucos exemplares. Dois deles
pert en cern a colee!;ao da familia real inglesa.
Como 05 raros exemplares de '.1m e
dois dinheiros das ilhas Maur!cias, 0 selo
das Bermudas deve a sua existElncia a
a William Perot, correio-mor de Hamilton.
Desde 1818, os dois correios-mor das
Bermudas - 0 Dutro era Thomas Thies,
em S. Jorge - foram autorizados a conservar para eles todas as receitas do
correio interno. Esta situa!;aO prolongou-se
ate . 1892, altura em que uma nova lei
incorporou 0 sistema postal no da Inglaterra.
Durante 0 dia as pessoas tinham de
levar as cartas aD correio e pagar 0 porte.
Fora das horas de abertura, era possivel coloear as cartas no escrit6rio de
Perot, juntamenie com 0 dinheir.o.
Cantudo, Perot verificou frequentemente
que havia mais carias do qu·e dinheiro, e
via-se obrigado a enviar algumas sem
porte, porque nao era possivel sabar quem
nao tinha posto 0 dinheiro.
Assim, ele e Thies decidiram produzir
as seus pr6prios selos, para pagamento
das cartas colo cadas fora de horas. Os
primeiros selos de Perot apareceraln em
1848, mas s6 f oram conhecidos dos Cl>leccio nadoI'es em 1897 - UPI ANI.

·I·~-S-E-L-O--S-::::::-::-'I

AMBIENTE SELECCIONADO
Reconhecida oficialmento
do u tilid ad e turistica

r

de 47.000 contos

II

restaurante
pastelaria fina
salao de cha

VOTOS
A Direc~Ao,ao terminar 0 seu manda.to,
tern a honra de prop~r que sejam aprl>vados os seguintes votas:

11
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I
I

I II

. . . .:r

I

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

'=.....

H. SANTOS VIEGA S
R. 1.0 d. Oezembro, 45-3.°· Esq.
Tel.Jon. 35852 - LlSBOA-2

J

....,..................,,.
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.tamos conversagAo com 0 senhorio sobre
marquise que dara ao Clube, m a is
urna sala com algumas dezenas de metros
quadrados, que bastante falta fazem.
Apreciamos, dUrante 0 ano, as deficien-cias que ainda se notam nas nossas salas, excluindo 0 luxo ou melhor conforto.
Nao nos foi possivel dotar 0 Clube

.8

o

TEMATICAS
r.-:
e

(Conoluaio)
11: necessarLo ser-se par Vezes maximafilista, quando 0 conjunto homogeneo do
selo, da obliteraglio e da ilustragao trazem
ao tema urn -elemento novo, que).un d-esses
ires ,elementos 'nao pode mostrar. Certos
selos nlio sao, com efeito, s'e nao partes
dwn conjunto mais vasto (monumento,
quadro ou paisagem), e somente wn p:Jstal maximo bem escolhldo pade mostrar
esse conjunto.
11: preciso conhecer os recursos que pode
irazer a Erinofilia; as vinhetas serao por
vezes preciosas para completar certos aspectos do tema, sobretudo se essas vinhetas slio apastas sobre documentos pos1Iais. Mas, deve-s,e tC1IIlar muitas precau~
goes na utilizagao das vinhetas, parque
elas nao devem ser apreseniadas senao
se elas trazem verdadeiramente urn interesse novo.
Enfim, existJe urn dominio que deve
ser explorado pelo filatelista tematico, ,n a
maior parte das vezes com a sua lupa.
11: 0 doS «assuntos secundanos». Urn selo
ou uma obliteragAo tern, regra geral, urn
ass unto principal, facil de identificar e
de prOCUrar. Mas, ao lado desse ass unto
principal- par vezes estranhos ao assunt:>
do iema - existem outros assunt)s secu-o-
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com equipamento altamenteespecializado
para a expertizagAo filatelica, nAo s6
pelo prego exorbitante dos lastrurnentos,
mas iambem, pela falta de pessoal ou de
tecnicos actua11zadOs para 0 born funcionamento dessa sec!;l1o a criar.
Enfim, alguma coisa se fez, do muiio
que havia para se fazer.

BOLETIM
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MARC D~OTEL
... _. I
DR. ROMANO CALD~IRA CAMARA I
darios que, em si, sao essenciais a ilusiragl10 complets do terns. Ja citel as fi:>res da Nova-Zelandia, e 0 castanheiro
nao e conhecido em filatelia senAo no
canio inferior esquerdo do selo dos
100 anos de Ohio (Yvert 569). Urn coleccionador de igrejas enconirara muibs
edificios religiosos interessantes nas paisagens de selos ou de o!}Uteragoes. 0 CaminhO de ferrO que airavessa 0 istmo
de Corinio e mUlto pouco vtsivel so!}re
os selos da Grecia de 1927, os selos chineses de 1913 (Junco) iem urn segundo plano
semelhante; estes selos dev,em partanto
enconirar-se numa colecgl1o ferroviilria digna desse nome. As pesquisas incensaveis
de Guy HARNOULD levararn a desco!}rir
e a autenticar muitos recantos de selos
representando certos monumentos ou paisagens francesas que se supunham estarem
ausente3 do d<>minio filatelico. A "Philaielie Fran!;aise» reproduz urns serie de
artigos relatando os achados feltas no
decorrer as minuci<>sas via gens do autor.
Pela minha parte, consideroesta pesquisa mais diHcil, e, sobretudo, do mais
inter,essante do que a das variedades fugazes e di~cutiveis.

o quarto PrinciPi<> da «FilateUa tematica

e uma

E
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consequencia das precedentes. Dad<>

Durante 0 ano, com a saida da Lei da
Imprensa, tivemos de legalizar 0 Boletim,
o que acarrelou muitos trabalhos e despesas.
o Presidente da Direcglio e Director do
Boletim, charnou a si toda a responsabilidade que a lei exige, numa demonsiragl1o
de inexcedivel boa vontade.
Vern aqUl a prop6sito referir que tUdO
o que se fez foi dentro das leis, e slio
essas leis, que a serem curnPridas, tornarn
de tal modo oneroso os leiloes, venda
sob oferias, servigo de circulagoes e outros, que tivemos de por de parte os que
existiam, e deixar de pensar em qualq'.ler
iniciativa das ja estudadas e prontas a
serem postas em Priltica.
NAo fazemos ideia como procedem os
nossos congeneres e atrevemo-nos a supor que se baseiam em cfugas» que aqui
sejam descvnhecidas. 0 facto e desagra-

davel para todos os dirlgentes e dirlgidos,
e de admiragl10 para que as agremiagoes
pequenas possam fazer 0 que 0 noaso
Clube nao faz, 0 que sabia ou podia
fazer melhor dO que ninguem. Temos
perlo de trinta a nos de ,experi~ncia, e
isso deve querer dizer alguma coisa.
Reconhecemos que 0 nosso Boletim nao
esta a altura da categoria do nosso Clube;
nlio 56 devido a periocldade como iambern, ao seu conieudo.
A insatisfa!;Ao
acompanhou-nos a todo 0 momento. Lutam os pela obtengAo de originais num
meio onde se contam pelos dedos os escr1tores filatelicos, onde a maioria das
casas filaielicas nlio fez pu!}licidade, e
esgvtamos a paciencia dos nossos amigos;
com os pedidos de anUnclos.
Porern, nunca desanimamos per ant e
tanta dificuldade, e foram publicados os
numeros que foi passivel dar a estampa.

DIA DO SELO
Nao quisemos deixar de comemorar 0
.XVIII Dia do Selo», que ieve 0 patrocfnio da Federagao Portuguesa de Filatelia, realizando uma valiosa Mostra filaielica, na qual estiveram expostas algumas das mais medalhadas participagoes

Da «IV Lubrapex". Dada a natureza da
Mootra e do seu tempo de duragl1o, tivemoo de recorrer a coleccianadores de ~
boa e arrectores. Para eles vAo os nossos
agradecimentos, pela valiosa contribuigAo
que deram ao certame.

EXPOSI~OES FILAT~LICAS
o Clube foi 0 Comissarlo da «IV Lubrapex", e 0 Presidenie da nossa Direc!;ao seu membro de Juri e presidente
do juri clilssico, pelo que se deslocou
a Aveiro, durante varios dias, tendo aI;
tambem, assistido e tornado parte no

I Congresso Luso-Brasileiro de Filaielia
Tudo 0 que ali se passou, enc:>ntra-se
descrito nos nossos Boletl.ns.
Na nossa Sede, realizamos aJem da
Mostra do Dia do Selo, atras referida;
mais
seguintes:

as

-
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M 0 s t r 3 Filatelica Comemorativa d:l
IV Centenario de Os Vusiadas .
II Exposi!;Ao Filatelica Juvenil do DistritCi de Lishoa.
Para qualquer deIss, abrimos as portas
para tOdOS os coleccionadores, e notamos
urna interessante evolu!;Ao da filatelia juvenil - que tacteia os primeiros passosaparecendo mais expositores e melh::>res
participa!;Oes.
QlJalquer das exposi!;Oes teve 0 patrocInio dos Corr-eios e Telecomunica!;Oes
de Portugal e da Federa!;Ao Portugu·esa
de Filatelia.

Se nao fosse 0 valioso auxilio dos primeiros, nada teria sido possIvel concretizar. Aqui fica eXPress a uma palavra
muito amiga de sincero agradecimento.
Fala-se muiio sobre certas coisas que nAo
fazem, mas calam-se quanta ao modo prl>ficuo como ajudam as agremia!;oes.
E certo que para um coleccionador inieressa mais, por exemplo, urn programa
filaielico anual, mas, colectivamente, urn
auxilio material e bastante mais interessante, e permite desenvolver a filallelia
em moldes desconhecidos na maioria de
outros paises.

"
NUMISMATICA
Se bern que nAo fa!;a parie dO Estatuto a Direc!;Ao .nao desconheceu a euforia que se passa aroda das moedas,
na medida em que intel"essasse a sua
massa associativ8.
A numismatica nao e novidade no meio
da nossa organiza!;ao. Recordamos que ha
perta de 15 anos aqui realizamos uma exposi!;ao nUmismatica, e nessa altura possuiamos, em Sec!:Ao a parte, quase a to-

talidade dos melhores nurnismatas da
epoca.
Ainda pensamos realizar uma «Feira de
Moedas;o , mas os condicionalismos fiscais
a cumprir eram insuporiaveis e vinam a
ser ma!;adOras para os nossos Cons6cios.
A lei fiscal obriga que os feirantes estejam colectados e que se cumpra 0 estipulado no Imposto de Transac!;oes. «Dura
lex, sed lex:..

VIDA FINANCEIRA
As contas sao apresentadas no final
deste relat6riQ.
Os subsidios recebidos foram i.ndispensav,eis para a vida financeira do clube.
Conseguimos, depois de muitlls demarches, urn subsidio ·eventual de dez mil
escudos da Camara Municipal de Lisboa,
aprovado peloentao Presidente Engenheiro Santos e Castro. Aqui ficam con-

signados os nOsS:lS melhores agradecimentos.
Tambem se acham contabilizados os
subsidic,s concedidos pelos Correio;; e Telecomunica!;oes de Portugal, nAo s6 para
a realiza!;ao de exposi!;oes filatelicas. Ao
destacarmos estes valiosos auxUios, renl>vamos os mais sinceros agradeeimenbs.

APENAS 100 SELOS
Mas valendo mals
Tambem CD'm a de1!ida veri la, tro:'lScreuemOB, dos jornais, a seguinte noticia
das AgE!ncias VPI e ANI:

LONDRES, 7 - Alguns dos selos mais
raros do mundo - apenas cern, mM vavalendo mais de 47.000 contos - foram
iransportados par via aerea de !tilla para
Londres, a fim de serem vendidos em
leililo - anunciou uma firma negociante de
selos.
o transporte nAo esteve sujeito a seguranc;a especial. Os selos foram transpvrtados por urn director da firma, John
Michael, numa pequena mala de mAo.
Faziam parte da colec!;ao de urn filatellsta Italiano que mOrreu recentemente,
e 0 seu filho ofereceu-os para leilAo a
firma inglesa.
A pe!;a mais importante da colec!;ao e
urn s elo das Bermudas de 1854, avaliado

"r-i---'---------l

ICENTRAL

1- Do profundo pesar, por todos os
s6cios e seus familiares fal-ccidos;
2 - De s8uda!:Ao e agradecimento, aos

I
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II

OPTIMO

8E."I~O

I

DE

Ex" O' Senhores COrreio-Mor e Engenheiro-Director dos Servi!;os Industriais dos C. T. T., pelo apoi:l
mural e material que nos tElm concedido;
3 - De sauda!;aO a Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, e a todas as

TRAMAR E ESTRAN-

~l~~~s. CE~~~SICOS,

94, Rua Aurea, 98 - Lisboa- 2
Tetefones 320280 - 3 266 74

'!=~~""",,,-----,,,,,,,""""""""""'---

em trEls mil C<IDtos, e do qual saO el>nhecidos poucos exemplares. Dois deles
pert en cern a colee!;ao da familia real inglesa.
Como 05 raros exemplares de '.1m e
dois dinheiros das ilhas Maur!cias, 0 selo
das Bermudas deve a sua existElncia a
a William Perot, correio-mor de Hamilton.
Desde 1818, os dois correios-mor das
Bermudas - 0 Dutro era Thomas Thies,
em S. Jorge - foram autorizados a conservar para eles todas as receitas do
correio interno. Esta situa!;aO prolongou-se
ate . 1892, altura em que uma nova lei
incorporou 0 sistema postal no da Inglaterra.
Durante 0 dia as pessoas tinham de
levar as cartas aD correio e pagar 0 porte.
Fora das horas de abertura, era possivel coloear as cartas no escrit6rio de
Perot, juntamenie com 0 dinheir.o.
Cantudo, Perot verificou frequentemente
que havia mais carias do qu·e dinheiro, e
via-se obrigado a enviar algumas sem
porte, porque nao era possivel sabar quem
nao tinha posto 0 dinheiro.
Assim, ele e Thies decidiram produzir
as seus pr6prios selos, para pagamento
das cartas colo cadas fora de horas. Os
primeiros selos de Perot apareceraln em
1848, mas s6 f oram conhecidos dos Cl>leccio nadoI'es em 1897 - UPI ANI.

·I·~-S-E-L-O--S-::::::-::-'I

AMBIENTE SELECCIONADO
Reconhecida oficialmento
do u tilid ad e turistica

r

de 47.000 contos

II

restaurante
pastelaria fina
salao de cha

VOTOS
A Direc~Ao,ao terminar 0 seu manda.to,
tern a honra de prop~r que sejam aprl>vados os seguintes votas:
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para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

'=.....

H. SANTOS VIEGA S
R. 1.0 d. Oezembro, 45-3.°· Esq.
Tel.Jon. 35852 - LlSBOA-2
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Clu(,e

~ilatelico

de 'Po,.tugal

LISBOA

e Porecer
Re/ot6rio e Contos do Oireccao
,
do Conselho Fiscal
BXBRCiCIO DB 1972
Prezad08 CODsocio8:
Em cumprimento do que determina 0
Estatuto dO nosso Clube, vimos apresentar,
embura muito resumidamente, a vossa esclarecida aprecia!;!io, as actividades desenvolvidas no ana da nossa gerenda.
Continuamos a ~guIilr a orienta!;ao adoptada pelas direc!;oes que nos precederam,
p&r ser essa a mais aconselbav-el para 0
caso durn clube como 0 nosso.
Supom<lS ter feito 0 melhor possivel
dentro das limitadas possibilidades dos
nossos recursos. A ausencia temporaria
de alguns directores e a doen!;a do Presidente, conforme e do conhecimento dos

socios, pouco ou nada influenciaram no
desenvolvimento do Clube.
A experiencia da nossa equipa directiva
permitiu urna continuidade muito interessante, e os resultados dos trabalbos proyam a solidez do nosso Clube, present.emente 0 maior Clube filatelico do espa!;O
portugues. 0 esfor!;o dispendido na consolida!;!io das estruturas do Clube em
muito ira influenciar na sua vida futura.
A Direc!;ao, que agora termina 0 seu \m.aIndatu, sente-se orgulbosa de transmitir a
nova gerencia um Clube digno e desafogado.

Urn dos orgulbos do nosso Clube e a
$Ua Sede, central e acessfvel. E de l'egistar a frequencia extraardinaria aos sabados. Nas noites em que esta aberto,
e de lamentar a sua pouca assistenda.
Urn estudo atento do problema e que a
vida actual evoluiu, e os coleccionadores,
fatigados ou absorvidos por varios meios
audio-visuais ou outros, ficam comodamente em suas casas. 0 fenomeno nlio
e novo, e ressentem-se dele, dum modo
geral, todas as colectividades, com que
1.emos contactado sobre este momentoso
cdospovoamentoll nocturno. Outro caso
que tambem contribui para a ausencia dos
socios e 0 alargamento cada vez maior
cia cidad-e, e daf, ocasionarem despesas de
transportes e excessivo tempo as desloca!;oes, alem de outros factores.

Compreendemos que aos sabados 0 56cio dispoe de mais tempo disponivel, e de
mais horas de convfvio, donde 0 grande
movimento ·que se verifica.
Continuamos durante tod:J 0 ana a dlstribuir os premios de presen!;a, os quais
reconhecemos insignificantes, mas de certo
modo estimulantes.
Quanta as instala!;oes dos nOSSGS servi!;OS, nao nos consideramos satisfeitos. As
avalanches de papeis, correspondencia, revistas, etc., que recebemos permanentemente, e dada a natureza de toda essa
dGcumenta!;ao que deve ser guardada, ja
nao falando no que e exigido por lei,
vai tomando aspecto gigantesco, que as
gerencias futuras tern de encarar. Da
nossa parte, estudado 0 assunto, ence-

imens<l dominio no qual se pede debater
o coleccionador, que nao e limitado nem
pelo tempo nem pelo espa!;o, nem pelas
especialidades filatelicas, e precisu necessariamente guiar a. sua escolba e as suas
pesquisas. E por esta razao que:

-0

Os oocumentos fiLateUcos apresentados
devem ter uma Liga!;iIo precisa e certa
a>m 0 t zma estudado, e -nunea devemos

'por esta pergunta: porque e que ·este selo
OIl este docurnento e apresentado, mais
depressa do que urn outro?
Este principio e ainda mal conhecido
e pur v·ezes disculido. E bem nOrmal por-que nos come!;os da Filatelia tematica,
oontentavam-se somente com selos post!iis
e mesmo selos recentes. 0 material fi1atelico parecia bem pobre e nao olbana
ao m eio de aumentar a sua colec!;ao jogandO com as palavras e fazendo malabarismos com as ideias.
Actualmente ainda, exisnem bastantes col£ccio,nadores que ignoram este principiomesmo que eles 0 apliquem inconscientemente. Penso que a melhor maneira de
esclarecer isto sera 0 de indicar alguns
exemplares que conhe!;O pessoalmente pOr
te-1os observado PQr vezes ,nas exposi!;6es de alto Divei o primeiro que me ficou «atravessado
na garganta» , e 0 da utiliza!;ao do selo
{Ie Fran!;8 figurando uma. locomotiva elec-,t riea celebrando a electrifica!;ao da linha
'¥alenciennes - Hirson.
Nao era, como voce podera pensar .nurna
.colec!;ao de caminho de ferro ou de teQnoIOgilll da electricidad-e. Era numa colec<;ao
.CQIlSagrada it arte onde se queria assinalar que Valenciennes e uma cidade em
que a arte teve urn grande lugar, porque
foi a ddade de Carpeaux, de Watteau
.e de FroIssart, e Valenciennes orgulhava-se a justo titulo de ter visto nascer
nela ·0 maior nUmero de «Grand Prix»
de REJoma. Assim, 0 selo utilizado era
perfeitamente inadequado
Urn segundo exemplo no que resDeita
a& vidas de Leonardo da Vinci e de Isat>el a Catolica Desejando evocar os anl~ais ou as plantas que tinham interessado
o grande Florentino, e mostrar 0 interesse
que a Rainha de Espanha deu ao desen:volvimento da agricultura, selos modernos
dessas plantas ou desses animais tinham
sido incluidos na colec!;ao. E 0 problema
pOe-se imediatamente: porque esses selos
e nao tais ou tais outros desses mesmos
Jl.¢mais e vegetais? 1550 indica i.media-
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tamente que a escolba foi mal feita, e
que a ilustra!;ao filatelica desta parte do
tema e impossivel na ausenda de documentos filatelicos tendo urna liga!;ao direct':! com as personagens estudadas.
Urn terceiro exemplo diz respeito a ilustra!;a,o do tema pelo texto de liga!;ao
do selo ou do documento filatelico, nao
tendO senao urna liga!;ao longinqua com 0
tema e 0 texto. Num livr~, a Uustra!;A:l
teve sempre liga!;ao com 0 textJ ou com
o pensamento do autor. Nurna apresenta!;ao tematica, e 0 documento fUatelico
lill(e e a ilustra!;lio do tern/a, e 0 textG deve
servir para apresentar 0 desenvolvimento
16gico do tema, e nao para 0 explicar.
E portanto urna falta grave ver (como
eu vi na Philatec) utilizar a serie do Centenario da Cruz-Vermelha do Commonwealth, disposta sobre seis paginas absolutamente identicas com titulos diferantes
sobre cada uma das paginas. E perguntava-se porque tal motivo muito simples
INdia ilustrar seis actividades diferentes
da Cruz-Vermelha, e porque se linha escolhido tal titulo para tal pagina e nAo
p;lr" outra. Se 0 texto nao e a consequencia evidente das pe!;as apresentadas;
existe urn errO de concep!;lio.
Urn ultimo exemplo mostra ate onde
este desvio funestp pode ir. Vi urna
colec!;/iQ lIobre urn grande compositor mu~!!!U do seculo XVIII.
Quena-se descrever af ioda a s ua vida e as suas obras,
() CJ.ue e radicalmenie impossivel com 0
material filatelico existente. Bern entendido, nlio era 0 cal;lQ r;1~ s~ v~r pecas
filatelicas da epoca ou das marcas postais
do tempo. Mas descrevia-se complacen';:
teme'lte durante dezenas de p a gin as
as viagens ou os eoncertos dados com os
selGs que nlio tinham nenhurna l1ga!;lio
com 0 compos itor. Se aquele veio a
Roma, por exemplo, nenhurn selo e nenhuma oblitera!;ao da Cidade Eterna tem
qualquer liga!;ao com a vida. desse mUsico.
Evocarei para terminar, a fantasia de
urn coleccionador querendo ilustrar 0
menu gastronomico e a «codorniz ':10
canapell por m eio do s elo da «Maja desnUda»! ou a ideia exquisita de procurar,
nos Estados-UDidos, oblitera!;oes de Wat.erloo (pequena comuna d enao sei qual
Estado) e de levar 0 cuidado ate obter
datas de ha 100 ou 120 anos, para marcar a batalha perdida pelo Imperador
a fim de c0mpl etar uma colec!;ao s obre Napolello, cnde figuravam l.gualmente simpLes
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b ilhetes postais sem selos nem oblitera~oes para fazer conhecer Josefina e os
seus filhos, Maria Luisa e 0 Rei de
Roma.
Anies de se lan~ar em tal 0:1 tal tema,
precise e resirito, e necessario ter a evidencia, depois de esbdo aprofundado, que
se POdera encontrar 0 material filatelicJ
correspondente. Seni'lo, e precisJ procurar um outro tema. Actualmente, nao
se podem utilizar em muitos casos as mais
diversas fonies · filatelicas.
Entao mais
vale renunciar do que apresentar qualquer cOisa.
Se e assaz facii jUlgar se urn selo esia
de acordo com 0
tema ·escolhido, e
menos simples quando se trata de oblitera~oes ou inteiros-postais.
E 0 imenso merito do Sr. Franz Oeler e de ter estudado perfeitamente esta questi'lo delicada
por meio de ideias simples e exemplos
abundantemente ilustrados. 0 estudo do
seu lhro, ediiado igualmente pela sociedade Suissa de FilateJia Tematica, proporcionara, tanto ao coleccionador debutante
como ao coleccionador avan~ado, os maiores servi~os.
NAo desejo concluir 0 meu prop6s1to
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sem falar dum quinto princlplO que respeita sobretudo a aPresenta~ao tematica
feita com vista as exposi~oes.
Um justa equilibrio deve ser encontr.ado
~ nlr e as fonteJl jiLatelicas e as necessidad es i e mliticas.

Sempre lutel contra a tendencia que
proclama cO ponio de vista filatelico deve
sempre apagar-se diante do ponto de vista
tematico», porque isso parece-m1! contrario
ao primeiro principio que enunClel e cuja
importancia e primordial, segundo 0 meu
ponto de vista.
Mas e nEcessario igualmenie manter 0
desenvolvimento filaMlico no quadro rigoroso dum desenrolar harmonioso e 16gico do tema;, e e por iSBO que e necessario sempre esfor~ar-se par chegar a um
conjunto tal que seja impossivel mudar a
ordem das folhas apresentadas e mesmo
a ordem das pe~as em cada folha Fa~o
votos para que este crit~rio importante,
mas ainda mal conhecido, esieja sempre
pl.'lesente na mem6ria de todo 0 exposiior . .. e de todos os membros dos jUris.
E muiio diHcil comentar este principio.
A filallelia tematica e como urn livro ilustrado cujo texto e I1eduzido it sua fonna
mais simples. Definir duma maneira perfelta este equilibrio entre 0 tema e a
filalleJia equivaleria a dar aos escritor1!s
a recelta para escrever obras primas.
Este equilibrio sobressai do gosto pessoal, da cultura e da inteligencia do auior. Mas a judiciosa aplica~ao deste principio conduzira 0 coleccionador ao sucesso maximo, porque iodo 0 juri, quaisquer que sejam as sUas fraquezas, nao
podera ser 1nsensivel a este equilibrio
e a maestria do assunto que e assim
manifesiado.
Slnto que 0- leit~r que tenha tido a
paciencia de me ler ate ao final vai
certamente concluir que a Filatelia tematica e uma tarefa dificil e semeada de
emboscadas.
Nao desejo desengana--lo: esia conclUsao
e igualmente a minha, como ela e a des
filatelistas classicos eminentes quando eles
se resolveram a estudar objectivamente
esia nova Filatelia. 0 Dr. Framaigeat elYcreveu-o varias vezes nos SellS celebres
«conselhos nos jovens,,· e a sua opiniao
e partilhada em particular por MM. LANGLOIS e LIPHSCHUTE, cujos nomes fi•

Publicado
(A. P. J. F.).

em

Filatelia

para todos

guram no «ROLL OF DISTINGUISHED
PHILATELISTS».
Desde ha mUito tempo, batalhei conira a demagogia simplista que tenta fazer
crer ao coleccionador que basia urn exame
rapido aos catalogos seguida da aquisi~ao
de algumas pe!;as filaielicas para pretender as mais aUas recompensas. Muito
tempo passei, por vezes inutilmente, a
t.entar faz-er compreender aos organizad:Jres de exposi!;oes ou de emissoes radiof6nicas ou televisivas, que nao se faz uma
colec~ao iematica em tres semanas nem
mesmo em ires meses.
Mas, nao quero tambem desencorajar os
coleccionadol.'les. A Filatelia tematica r-eserva aos seus adeptos enormeS satisfa!;oes
e ·s urpresas agradaveis, tanto no dominic
filatelico como nas da cultura pessoal.
E depois, e neoessario, neste «hobbylO comv
em ouiros, que hajam mediocres colec!;oes
e melbores. E e a lei comurn que haja
poucas colEc~oes pedeiias . Quis simplesmenie mostrar como se pOde tirar 0 melbor partidO do que se possui quando se
quer afrontar as competi~oes. Ficaria feliz ao pensar que pude prestar servi~o
aos coleccionadores tematicos mostrando
aos ouiros filatelistas que esta nova Filaielia e digna do seu inter-esse e da sua
esiima.
Marc Dhotel.
(Tradu~Ao de Romano Caldeira Camara,
Presidente da Associa~ao Portuguesa de Filatelia Tematica).
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A Nomea~ao do
DR. JOAO ALFAIA
para Secretario-Geral
do Ministerio das
Obras Pciblicas
Acaba de ser nomeado secretilrio-geral
do Ministerio das Obras Publicas, 0
Dr. Joao Guerra de Oliveira Alfa:ia, que
desempenhava as fun!;oes de adjunto de
Administra~i'lo Central dos Correios e Telecomunica!;oes de Portugal.
Licenciadoem Direito pela Univa-sidade
de Coimbra, em 1953, a sua carreira tenJ
sido exclusivam·ente dedicada it fun~o publica, como assessor juridioo de 3.a , 3.e 1.a classes da Administra~ao Geral dos
CTT, atraves de promo~oes por CODCO.1I'50S
em que sempre se classificou eni
primeiro lugar, trabalhando nos Servi~s
Culturais e de Inspec!;ao.
Participoll nas tar-efas de que resultou
a transfcrma~ao dos CTT em empresa
publica, pertencendo as comissoes de redac!;ao do estatuto e do regulamento geral de, pesso9.1, e ao grupo de implant~o
da nova organica. Em Janeiro de 1971,
foi investido no lugar de adjunto de Administra!;i'lo Central e no cargo de cbefe
da Divisi'lo do Contencioso dos CTT, mais
iarde denominada Servit;os Juddicos e de
Contencioso, aos quais conferlu estrutura~a.()
de molde a abrangerem todo 0
ambito da empresa .
Nos Uliimos anos, colaborou em imporiantes trabalhos juridicos, sobretudo de
indole legislativa, inclusivamente nos Ministerios das Obras Publicas e das Comunica!;oes. E a'.ltor de numerOS!lS publica~oes de caracter jUridico-adrninistrativo,
entre as quais 0 «Manual da:> Custas
Judiciais», «Servi~os Publicos", «Regime de
vida do pessoal CTT», cEstatuto da responsabilidade CTT», . Estatuto da Aposenta!;lio CTT», «Estatuto do Movimento
do Pessoal CTT» e «Regime juridico do
iuncionalismolO.
Tamb€(m escrevell uma
monografia sobre cO selo postal port:.Jgues». Chefia a redac~ao da revistacCorreios e Telecomunica~oeslO, desde a sua
cria!;liu, e e colaborador do «DiciomiriQ
JuridiC\) da Administrat;lio Publica».
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b ilhetes postais sem selos nem oblitera~oes para fazer conhecer Josefina e os
seus filhos, Maria Luisa e 0 Rei de
Roma.
Anies de se lan~ar em tal 0:1 tal tema,
precise e resirito, e necessario ter a evidencia, depois de esbdo aprofundado, que
se POdera encontrar 0 material filatelicJ
correspondente. Seni'lo, e precisJ procurar um outro tema. Actualmente, nao
se podem utilizar em muitos casos as mais
diversas fonies · filatelicas.
Entao mais
vale renunciar do que apresentar qualquer cOisa.
Se e assaz facii jUlgar se urn selo esia
de acordo com 0
tema ·escolhido, e
menos simples quando se trata de oblitera~oes ou inteiros-postais.
E 0 imenso merito do Sr. Franz Oeler e de ter estudado perfeitamente esta questi'lo delicada
por meio de ideias simples e exemplos
abundantemente ilustrados. 0 estudo do
seu lhro, ediiado igualmente pela sociedade Suissa de FilateJia Tematica, proporcionara, tanto ao coleccionador debutante
como ao coleccionador avan~ado, os maiores servi~os.
NAo desejo concluir 0 meu prop6s1to
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sem falar dum quinto princlplO que respeita sobretudo a aPresenta~ao tematica
feita com vista as exposi~oes.
Um justa equilibrio deve ser encontr.ado
~ nlr e as fonteJl jiLatelicas e as necessidad es i e mliticas.

Sempre lutel contra a tendencia que
proclama cO ponio de vista filatelico deve
sempre apagar-se diante do ponto de vista
tematico», porque isso parece-m1! contrario
ao primeiro principio que enunClel e cuja
importancia e primordial, segundo 0 meu
ponto de vista.
Mas e nEcessario igualmenie manter 0
desenvolvimento filaMlico no quadro rigoroso dum desenrolar harmonioso e 16gico do tema;, e e por iSBO que e necessario sempre esfor~ar-se par chegar a um
conjunto tal que seja impossivel mudar a
ordem das folhas apresentadas e mesmo
a ordem das pe~as em cada folha Fa~o
votos para que este crit~rio importante,
mas ainda mal conhecido, esieja sempre
pl.'lesente na mem6ria de todo 0 exposiior . .. e de todos os membros dos jUris.
E muiio diHcil comentar este principio.
A filallelia tematica e como urn livro ilustrado cujo texto e I1eduzido it sua fonna
mais simples. Definir duma maneira perfelta este equilibrio entre 0 tema e a
filalleJia equivaleria a dar aos escritor1!s
a recelta para escrever obras primas.
Este equilibrio sobressai do gosto pessoal, da cultura e da inteligencia do auior. Mas a judiciosa aplica~ao deste principio conduzira 0 coleccionador ao sucesso maximo, porque iodo 0 juri, quaisquer que sejam as sUas fraquezas, nao
podera ser 1nsensivel a este equilibrio
e a maestria do assunto que e assim
manifesiado.
Slnto que 0- leit~r que tenha tido a
paciencia de me ler ate ao final vai
certamente concluir que a Filatelia tematica e uma tarefa dificil e semeada de
emboscadas.
Nao desejo desengana--lo: esia conclUsao
e igualmente a minha, como ela e a des
filatelistas classicos eminentes quando eles
se resolveram a estudar objectivamente
esia nova Filatelia. 0 Dr. Framaigeat elYcreveu-o varias vezes nos SellS celebres
«conselhos nos jovens,,· e a sua opiniao
e partilhada em particular por MM. LANGLOIS e LIPHSCHUTE, cujos nomes fi•
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Clu(,e

~ilatelico

de 'Po,.tugal

LISBOA

e Porecer
Re/ot6rio e Contos do Oireccao
,
do Conselho Fiscal
BXBRCiCIO DB 1972
Prezad08 CODsocio8:
Em cumprimento do que determina 0
Estatuto dO nosso Clube, vimos apresentar,
embura muito resumidamente, a vossa esclarecida aprecia!;!io, as actividades desenvolvidas no ana da nossa gerenda.
Continuamos a ~guIilr a orienta!;ao adoptada pelas direc!;oes que nos precederam,
p&r ser essa a mais aconselbav-el para 0
caso durn clube como 0 nosso.
Supom<lS ter feito 0 melhor possivel
dentro das limitadas possibilidades dos
nossos recursos. A ausencia temporaria
de alguns directores e a doen!;a do Presidente, conforme e do conhecimento dos

socios, pouco ou nada influenciaram no
desenvolvimento do Clube.
A experiencia da nossa equipa directiva
permitiu urna continuidade muito interessante, e os resultados dos trabalbos proyam a solidez do nosso Clube, present.emente 0 maior Clube filatelico do espa!;O
portugues. 0 esfor!;o dispendido na consolida!;!io das estruturas do Clube em
muito ira influenciar na sua vida futura.
A Direc!;ao, que agora termina 0 seu \m.aIndatu, sente-se orgulbosa de transmitir a
nova gerencia um Clube digno e desafogado.

Urn dos orgulbos do nosso Clube e a
$Ua Sede, central e acessfvel. E de l'egistar a frequencia extraardinaria aos sabados. Nas noites em que esta aberto,
e de lamentar a sua pouca assistenda.
Urn estudo atento do problema e que a
vida actual evoluiu, e os coleccionadores,
fatigados ou absorvidos por varios meios
audio-visuais ou outros, ficam comodamente em suas casas. 0 fenomeno nlio
e novo, e ressentem-se dele, dum modo
geral, todas as colectividades, com que
1.emos contactado sobre este momentoso
cdospovoamentoll nocturno. Outro caso
que tambem contribui para a ausencia dos
socios e 0 alargamento cada vez maior
cia cidad-e, e daf, ocasionarem despesas de
transportes e excessivo tempo as desloca!;oes, alem de outros factores.

Compreendemos que aos sabados 0 56cio dispoe de mais tempo disponivel, e de
mais horas de convfvio, donde 0 grande
movimento ·que se verifica.
Continuamos durante tod:J 0 ana a dlstribuir os premios de presen!;a, os quais
reconhecemos insignificantes, mas de certo
modo estimulantes.
Quanta as instala!;oes dos nOSSGS servi!;OS, nao nos consideramos satisfeitos. As
avalanches de papeis, correspondencia, revistas, etc., que recebemos permanentemente, e dada a natureza de toda essa
dGcumenta!;ao que deve ser guardada, ja
nao falando no que e exigido por lei,
vai tomando aspecto gigantesco, que as
gerencias futuras tern de encarar. Da
nossa parte, estudado 0 assunto, ence-

imens<l dominio no qual se pede debater
o coleccionador, que nao e limitado nem
pelo tempo nem pelo espa!;o, nem pelas
especialidades filatelicas, e precisu necessariamente guiar a. sua escolba e as suas
pesquisas. E por esta razao que:

-0

Os oocumentos fiLateUcos apresentados
devem ter uma Liga!;iIo precisa e certa
a>m 0 t zma estudado, e -nunea devemos

'por esta pergunta: porque e que ·este selo
OIl este docurnento e apresentado, mais
depressa do que urn outro?
Este principio e ainda mal conhecido
e pur v·ezes disculido. E bem nOrmal por-que nos come!;os da Filatelia tematica,
oontentavam-se somente com selos post!iis
e mesmo selos recentes. 0 material fi1atelico parecia bem pobre e nao olbana
ao m eio de aumentar a sua colec!;ao jogandO com as palavras e fazendo malabarismos com as ideias.
Actualmente ainda, exisnem bastantes col£ccio,nadores que ignoram este principiomesmo que eles 0 apliquem inconscientemente. Penso que a melhor maneira de
esclarecer isto sera 0 de indicar alguns
exemplares que conhe!;O pessoalmente pOr
te-1os observado PQr vezes ,nas exposi!;6es de alto Divei o primeiro que me ficou «atravessado
na garganta» , e 0 da utiliza!;ao do selo
{Ie Fran!;8 figurando uma. locomotiva elec-,t riea celebrando a electrifica!;ao da linha
'¥alenciennes - Hirson.
Nao era, como voce podera pensar .nurna
.colec!;ao de caminho de ferro ou de teQnoIOgilll da electricidad-e. Era numa colec<;ao
.CQIlSagrada it arte onde se queria assinalar que Valenciennes e uma cidade em
que a arte teve urn grande lugar, porque
foi a ddade de Carpeaux, de Watteau
.e de FroIssart, e Valenciennes orgulhava-se a justo titulo de ter visto nascer
nela ·0 maior nUmero de «Grand Prix»
de REJoma. Assim, 0 selo utilizado era
perfeitamente inadequado
Urn segundo exemplo no que resDeita
a& vidas de Leonardo da Vinci e de Isat>el a Catolica Desejando evocar os anl~ais ou as plantas que tinham interessado
o grande Florentino, e mostrar 0 interesse
que a Rainha de Espanha deu ao desen:volvimento da agricultura, selos modernos
dessas plantas ou desses animais tinham
sido incluidos na colec!;ao. E 0 problema
pOe-se imediatamente: porque esses selos
e nao tais ou tais outros desses mesmos
Jl.¢mais e vegetais? 1550 indica i.media-
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tamente que a escolba foi mal feita, e
que a ilustra!;ao filatelica desta parte do
tema e impossivel na ausenda de documentos filatelicos tendo urna liga!;ao direct':! com as personagens estudadas.
Urn terceiro exemplo diz respeito a ilustra!;a,o do tema pelo texto de liga!;ao
do selo ou do documento filatelico, nao
tendO senao urna liga!;ao longinqua com 0
tema e 0 texto. Num livr~, a Uustra!;A:l
teve sempre liga!;ao com 0 textJ ou com
o pensamento do autor. Nurna apresenta!;ao tematica, e 0 documento fUatelico
lill(e e a ilustra!;lio do tern/a, e 0 textG deve
servir para apresentar 0 desenvolvimento
16gico do tema, e nao para 0 explicar.
E portanto urna falta grave ver (como
eu vi na Philatec) utilizar a serie do Centenario da Cruz-Vermelha do Commonwealth, disposta sobre seis paginas absolutamente identicas com titulos diferantes
sobre cada uma das paginas. E perguntava-se porque tal motivo muito simples
INdia ilustrar seis actividades diferentes
da Cruz-Vermelha, e porque se linha escolhido tal titulo para tal pagina e nAo
p;lr" outra. Se 0 texto nao e a consequencia evidente das pe!;as apresentadas;
existe urn errO de concep!;lio.
Urn ultimo exemplo mostra ate onde
este desvio funestp pode ir. Vi urna
colec!;/iQ lIobre urn grande compositor mu~!!!U do seculo XVIII.
Quena-se descrever af ioda a s ua vida e as suas obras,
() CJ.ue e radicalmenie impossivel com 0
material filatelico existente. Bern entendido, nlio era 0 cal;lQ r;1~ s~ v~r pecas
filatelicas da epoca ou das marcas postais
do tempo. Mas descrevia-se complacen';:
teme'lte durante dezenas de p a gin as
as viagens ou os eoncertos dados com os
selGs que nlio tinham nenhurna l1ga!;lio
com 0 compos itor. Se aquele veio a
Roma, por exemplo, nenhurn selo e nenhuma oblitera!;ao da Cidade Eterna tem
qualquer liga!;ao com a vida. desse mUsico.
Evocarei para terminar, a fantasia de
urn coleccionador querendo ilustrar 0
menu gastronomico e a «codorniz ':10
canapell por m eio do s elo da «Maja desnUda»! ou a ideia exquisita de procurar,
nos Estados-UDidos, oblitera!;oes de Wat.erloo (pequena comuna d enao sei qual
Estado) e de levar 0 cuidado ate obter
datas de ha 100 ou 120 anos, para marcar a batalha perdida pelo Imperador
a fim de c0mpl etar uma colec!;ao s obre Napolello, cnde figuravam l.gualmente simpLes
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.tamos conversagAo com 0 senhorio sobre
marquise que dara ao Clube, m a is
urna sala com algumas dezenas de metros
quadrados, que bastante falta fazem.
Apreciamos, dUrante 0 ano, as deficien-cias que ainda se notam nas nossas salas, excluindo 0 luxo ou melhor conforto.
Nao nos foi possivel dotar 0 Clube

.8

o

TEMATICAS
r.-:
e

(Conoluaio)
11: necessarLo ser-se par Vezes maximafilista, quando 0 conjunto homogeneo do
selo, da obliteraglio e da ilustragao trazem
ao tema urn -elemento novo, que).un d-esses
ires ,elementos 'nao pode mostrar. Certos
selos nlio sao, com efeito, s'e nao partes
dwn conjunto mais vasto (monumento,
quadro ou paisagem), e somente wn p:Jstal maximo bem escolhldo pade mostrar
esse conjunto.
11: preciso conhecer os recursos que pode
irazer a Erinofilia; as vinhetas serao por
vezes preciosas para completar certos aspectos do tema, sobretudo se essas vinhetas slio apastas sobre documentos pos1Iais. Mas, deve-s,e tC1IIlar muitas precau~
goes na utilizagao das vinhetas, parque
elas nao devem ser apreseniadas senao
se elas trazem verdadeiramente urn interesse novo.
Enfim, existJe urn dominio que deve
ser explorado pelo filatelista tematico, ,n a
maior parte das vezes com a sua lupa.
11: 0 doS «assuntos secundanos». Urn selo
ou uma obliteragAo tern, regra geral, urn
ass unto principal, facil de identificar e
de prOCUrar. Mas, ao lado desse ass unto
principal- par vezes estranhos ao assunt:>
do iema - existem outros assunt)s secu-o-
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com equipamento altamenteespecializado
para a expertizagAo filatelica, nAo s6
pelo prego exorbitante dos lastrurnentos,
mas iambem, pela falta de pessoal ou de
tecnicos actua11zadOs para 0 born funcionamento dessa sec!;l1o a criar.
Enfim, alguma coisa se fez, do muiio
que havia para se fazer.

BOLETIM

Por
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MARC D~OTEL
... _. I
DR. ROMANO CALD~IRA CAMARA I
darios que, em si, sao essenciais a ilusiragl10 complets do terns. Ja citel as fi:>res da Nova-Zelandia, e 0 castanheiro
nao e conhecido em filatelia senAo no
canio inferior esquerdo do selo dos
100 anos de Ohio (Yvert 569). Urn coleccionador de igrejas enconirara muibs
edificios religiosos interessantes nas paisagens de selos ou de o!}Uteragoes. 0 CaminhO de ferrO que airavessa 0 istmo
de Corinio e mUlto pouco vtsivel so!}re
os selos da Grecia de 1927, os selos chineses de 1913 (Junco) iem urn segundo plano
semelhante; estes selos dev,em partanto
enconirar-se numa colecgl1o ferroviilria digna desse nome. As pesquisas incensaveis
de Guy HARNOULD levararn a desco!}rir
e a autenticar muitos recantos de selos
representando certos monumentos ou paisagens francesas que se supunham estarem
ausente3 do d<>minio filatelico. A "Philaielie Fran!;aise» reproduz urns serie de
artigos relatando os achados feltas no
decorrer as minuci<>sas via gens do autor.
Pela minha parte, consideroesta pesquisa mais diHcil, e, sobretudo, do mais
inter,essante do que a das variedades fugazes e di~cutiveis.

o quarto PrinciPi<> da «FilateUa tematica

e uma

E
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consequencia das precedentes. Dad<>

Durante 0 ano, com a saida da Lei da
Imprensa, tivemos de legalizar 0 Boletim,
o que acarrelou muitos trabalhos e despesas.
o Presidente da Direcglio e Director do
Boletim, charnou a si toda a responsabilidade que a lei exige, numa demonsiragl1o
de inexcedivel boa vontade.
Vern aqUl a prop6sito referir que tUdO
o que se fez foi dentro das leis, e slio
essas leis, que a serem curnPridas, tornarn
de tal modo oneroso os leiloes, venda
sob oferias, servigo de circulagoes e outros, que tivemos de por de parte os que
existiam, e deixar de pensar em qualq'.ler
iniciativa das ja estudadas e prontas a
serem postas em Priltica.
NAo fazemos ideia como procedem os
nossos congeneres e atrevemo-nos a supor que se baseiam em cfugas» que aqui
sejam descvnhecidas. 0 facto e desagra-

davel para todos os dirlgentes e dirlgidos,
e de admiragl10 para que as agremiagoes
pequenas possam fazer 0 que 0 noaso
Clube nao faz, 0 que sabia ou podia
fazer melhor dO que ninguem. Temos
perlo de trinta a nos de ,experi~ncia, e
isso deve querer dizer alguma coisa.
Reconhecemos que 0 nosso Boletim nao
esta a altura da categoria do nosso Clube;
nlio 56 devido a periocldade como iambern, ao seu conieudo.
A insatisfa!;Ao
acompanhou-nos a todo 0 momento. Lutam os pela obtengAo de originais num
meio onde se contam pelos dedos os escr1tores filatelicos, onde a maioria das
casas filaielicas nlio fez pu!}licidade, e
esgvtamos a paciencia dos nossos amigos;
com os pedidos de anUnclos.
Porern, nunca desanimamos per ant e
tanta dificuldade, e foram publicados os
numeros que foi passivel dar a estampa.

DIA DO SELO
Nao quisemos deixar de comemorar 0
.XVIII Dia do Selo», que ieve 0 patrocfnio da Federagao Portuguesa de Filatelia, realizando uma valiosa Mostra filaielica, na qual estiveram expostas algumas das mais medalhadas participagoes

Da «IV Lubrapex". Dada a natureza da
Mootra e do seu tempo de duragl1o, tivemoo de recorrer a coleccianadores de ~
boa e arrectores. Para eles vAo os nossos
agradecimentos, pela valiosa contribuigAo
que deram ao certame.

EXPOSI~OES FILAT~LICAS
o Clube foi 0 Comissarlo da «IV Lubrapex", e 0 Presidenie da nossa Direc!;ao seu membro de Juri e presidente
do juri clilssico, pelo que se deslocou
a Aveiro, durante varios dias, tendo aI;
tambem, assistido e tornado parte no

I Congresso Luso-Brasileiro de Filaielia
Tudo 0 que ali se passou, enc:>ntra-se
descrito nos nossos Boletl.ns.
Na nossa Sede, realizamos aJem da
Mostra do Dia do Selo, atras referida;
mais
seguintes:

as

-
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Abril-Maio de 1973, que indui, entre outra notfcias, a da presenya da Sociedade
PhilaUilioa PauUsta 'na "EXPOFITU 73»,
a cia segunda venda de selos de 1973, a
da Assembleia Geml extraordirturia de
4. de A bril, etc., etc., com wumeras r ':?ferenciflS a queridos Amigos nossos, como
Hei for Sa·nch ez. Hugo F1'uccur'Jli, Horacia M. du Silvu, Maurino de Araujo
Ferreira, G e'neral Mirabeau Pontes, ALmirante> Ant6nio Leal de Magalhiies Macedo e outros.

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

«Autores», que tern a sua redac!;Ao ' na
Av. Duque de LouIe, n.O 111, 1.0 , e que
era lrimestral, passou, a partir deste Ultimo nlimero, a mensal, motivo pelo qual
cumprimentamos os seus dirigentes e colaboradores.

Sec!;oes Filatelicas, Nucleos ou Grupos FilateIicos existentes no Pais;
4 - De

sauda!;ao e agradecimento, as
Imprensa, Radio e Televisao, pela
colabora!;Ao que nJS prestam;
saudac;ao e de agradecimento,
ao Conselho Fiscal e a Mesa da
Assembleia Geral do nosso Clube,
pela valiosissima colabora!;ao que
n05 deram;

IJ

Os nossos velhos e queridlssimos Amigos
General Mirabeau Pontes e Hugo Fraccaroli
acabam de ser condecorados com a comenda
da Ordem do Infante D. Henrique, pela sua
Iniciativa e extraordinaria actividade na realiza~ao das Lubrapex, Exposic;oes Filahfllicas
Luso-Brasileiras, as quais, na verdade, constitulram notaveis acontecimentos filahfllicos.
Aos dois ilustres filatelistas e grandes
Amigos de Portugal, aqui Ihes deixamos apertadlssimos abra~os.

Vai realizar-se em Lisboa, na sede
do Grupo Desportivo da Mouraria, a
exposi~ao filatelica «Sportex-73)), que
tem como grande organizador 0 nosso
prezado cons6cio Sr. Edmundo Nunes.
Durante ela, no pr6ximo dia 23,
pelas 22 horas, 0 especialista Nino
Barberis fara uma conferencia-col6quio
na sede do nosso Clube Filatelico de
Portugal, para a qual, com todo 0 interesse, convidamos todos os nossos
prezados consoclOs e todos os filatelistas em geral.

cNticleo Filatelico
de Alhandra»

::-."w
I .......--..........-----.......--.....---.............I=.

Uma boa notfcia em primeim miio:
o Nudeo FiLatplico de Alha.ndra reaUza.
e m 9 2 10 de Junho proxim;>, rta sed.'
da Junta de Freguesia locaL uma Most'ra
FiLaU!Lica, dedica.ia ao ilustre alhandrznse
Dr. Sousa Martins. d qual 0 Clube FilateLico de Portugal dara inteiro patrocinio.
se possivel com It presert!;u do seu president e.

I
I
~
I
I
I

«Autores»

I
I

Recebemos 0 n.O 77, referente a Abril
de 1973, da excelente revista "Autores»
Boletim mensal da Sociedade Portuguesa
de Aulores, e brilhantemente dirigido pelo
Uustre escritor Dr. Luis de Oliveira Guimaraes.

10 - Delegueis

na Direc!;Ao do noss)
Clube Filatelico de Portugal a nomea!;Ao de Delegados ao C'lngresso
da Federa!;ao POrtuguesa de Filalelia.

,

I Escrlt6rlo
DE
df2ttf2ita

Fllat6lico

I
I
& eag~tol ~.~a I
I

NOf};dad,s Nac;fma;s , Est,.ang,;,.as
Albuns - Folhas - Class;!;cado,.,s
- P;n~as, ,tc- - 0 ma;s compl,to
so,.lido d, Sob,.lSc,.itos aos m,lho,.1S
p,.,~os

I

Ru.

SOUl.

I
II
I
I
I

Coutlnllo, 73-1.° - C. P.10.311

LUANDA

::-___ ..............

~

__

__....w-.......~::

Lisboa, 10 de Abril de 1973.

De sauda!;il.o e agradecimento, aos
colab<lradores e anunciantes do nosso
Boletim;

.{j -

General Mirabeau Pontes
e Hugo Fraccaroli

9 - De sauda!;ao e agradecimenl.o, a tod05 que, por qualquer forma, auxiliaram este Clube e os sellS dirigentes ; e que

.'i - De

A «Sportex-73,. e uma conferencia no nos so Clube

7 - De sauda!;a.o e agradecime'llo, a todos os oiertantes de exemplares
para a nossa Biblioteca;
.8 - De

sauda!;ao e agradecimento ao
Secretario Geral do nosso Clube, vaIiosissimo apoio desta Dire::c;ao;
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A Direc!;il.o,
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Cor. Francisco Cardoso Salgado
Dr. Eduardo Grilo Luizi
Miguel Jose F. E. da SiLva Pessanha
Eng. Fernando Costa Valdez
Dr. Julio Pinto da Cruz Neves
Edgar Pit6

Parecer do Conselho Fiscal
Prezados Consocios:

dedica!;ao que deu ao Clube no ana de
1972.

Durante 0 ano £indO, acompanhamos as
actividades do Clube, e verificamos que
todos os trabalhos da Direc!;Ao foram de
m.c.lde a merecer 0 aplauso de todos.
Assim, aD apresentar 0 seu Parecer,
este Conselho Fiscal tern a honra de propor:
1.0
Que aproveis 0 Relatorio, e as conlas apresentadas pela Direc!;il.O.
2.0 Que seja louvada a Direc!;ao pel a

Lisboa, 10 de Abril de 1973.

o Conselho Fiscal,
(as)
Dr. Agosttnho Joaquim Pires
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa
Dr. Jorge de Melo Vieira
E'ng. Carlos Mira da Silva
Jciio Luis de Medeiros

Programa do Clube Filatelico de Portugal
PARA

... 973

_1.· MOltra de Marcofilia Classica

I ExposlC;io Portuguela de Filatelia
Inglesa

II Salio de FUatelia Pre-Adealva

II Jornadaa Temitlcaa

II

Dia do Se10

Mostra de Intelros Postals
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Balancata Garal am 31 da Dazambro da 19'72
DISPONtVEL
Calxa. • • •
Oep6sito A ordem •
VALORES A REALIZAR
Devedores •
Quotiza~iio •
•
Boletlm (anuncios)
BENS E USOS
M6veis e usos •
IMOBILIZAf,(OES FINANCEIRAS
Colec~iio do Clube
EXIGiVEL
Credores.
VALORES A REALIZAR
Quotiza~iio (em cobran~a) .
•
Boletim (anuncios em cobran~as)
SITUAf,(XO LiQUlDA ACTIVA
Fundo associativo •

ACTIVO
6. 109S70
11.4611S30

17. 678SO()

106.286S70
18.67IS00
1.800860

121.208$21)

1S00,
188.788$20

PASSIVO

6S.836S2t).
18.671800
1.8008~0

Ii.B11$51).
59.9711$1It).
1118.7t!iS$20,

Detalhe da Conta de Resultados
CONTAS
Quotas •
Boletim • • • • • • • . •
Percentagens, ordenados e gratifjca~oes
Subsidios dos C. T. T. e donativos
Servi~o de circula~oes.
•
Renda do edifirlo da Sede •
Portes do correio
Telefone. •
Transportes •
Luz •
Agua.
Gas • •
Expediente
Cambiais.
F. D. C. • • • • •
Contribui~oes e Impostos •
Jornais, catalogos e revistas
Propaganda •
Juros. ..

RECEITA

164.1160$'0
67.WOSCO
260$1i0

617890

Repara~oes

Diversos •
Pr6-Sede.

200$00
lIlS3.867$70

Sa/do do Exercicio lJue SI trans/Ire para a rulJr;ca

.soma

DESPESA

44.886S2(}'
71.8:16$80
3S. 000s0()'
16. III SilO
1.SB!$4G1.890$60
1.228saO
780$40
864S00
S.OO~$IIt).

~IOBS90

~H8.lIb7$70

()

--------------------

7$10
f).8B6S7!}
6.896$20
1.766$00·
420$00
18.602$St).

1l18.1111:!80()'
19.619$'0
lI88.867$7(}'

cValencia Filatelica»
Com a pontualidade do eostum~ , reeebemos 0 n.O 90 de «Val~neia Filatelica»,
dirigida por outro velho ~ querido Amigo,
Jose M . Gomes Segui, Patricio M~y,
n.O 9 - Valencia-9.
Magnificamente esc r ita e ilustrada
com m u ita s gravuras, principalmente
de carimbos, que e uma das especialidades do distinto editbr Gom~s Segur, que
leva ~dltados mais de 20 preeiosos livros
sobre FilateIia, esta e uma revista. de
estudo que muito ~eomendamos a todos
os nossos leitares.

Recebemosamdvet convite para a Exem epigraje, a quat Be realizo'U
petas 18,30 horas do dia 10 de Abril, naquete Instituto I ndustriat do Porto. sito Ii

R. de S . Tome.

Nao s6 acabamos de receber 0 ultimo numero, 224, da revista «Natura .. , excelentemente colaborada em cerca de 70 paginas,
mas ate tivemos a honra de receber em nossa
casa, 0 nosso querido Amigo Dr. Pedro (ndlveri Colucci, 0 qual, acompanhado de sua
Ex.1Da Esposa, foi saber do nosso actual estado
de saude.

I-'A\!L-I-s"'--l
I
I
I
I

A SUA CASA FlLA1ELICA EM MO(:AMBIQU£ ofaraca-Iba:
~

-

Novidades tematicas de todo 0 mundo
SlIries nacionais e estrangeiras
Pacotes cA VLIS,. com selos escolhidos
e seleccionados
Grande sortido de material filatelico
Tiras cHA VID,. e guilhotinas
Edi~iio de sobrescritos de 1.0 dia
Composi~oes de selos de Mo~ambique
para permuta.

FILATELICA AVLlS, de ArdnioAlm.lda

1

I
If

Travessa da Boa Morte, 7-A
Tel 20045 - Caixa Postal, 1259
LOURENf,(O MARQUES

I
::i------..................----,-..

Segunda mostra de di vulga~40 Filatelica do Instituto
Industrial do Porto
posi~1!o

A Revista «Natura» e 0
Dr. Pedro indiveri Colucci

II

Grande medico naturopata, autor de dazenas de livroa e de centenas de artlgos,.
designadamente naquela sua revlsta «Natura.,
o Dr. Pedro (ndlvert Colucci e um homem
de extrordinarias qualidades, cujo esplrtto sa
reflecte no seu fisico, que deve ter, nao os.
anos que tem, mas os que efectivamente aparenta.

---~--==

Absdutamente impossibilttados de comparecer, as paginaB desta revista estiio
sempre aD inieiro dispor dos respectivos
organizadores, bem como dos d'i! quaisquer 0utras manijesta~oes jitatelieas.

Alhandra
De Alhandra recebemos uma carta, comovid:t e muito penhorante, da Sr.a D. Julia Coelho Pereira de Aimeida Carvalho,
e tambem urn afieio da Direcc;ao do Nu'"
cleo Filatelico de Alhandra, agradecendo-nos as. referencias aqui feitas por motivo
do falecimento do nosso querido Amigo
Almeida Carvalho, grande dinamizador da
Filatelia, quer em Alhandra, quer na respectiva regiao.
Claro que nada t ern que nos agradecer, enos e qu e agradecem os as palavras com qu e muito nos honraram.
Quanta Ao Nueleo Filatelico de Alhandra, onde vive 0 espfrito de Almeida Carvalhr.., escusamos de repetir-lhe que este
Clube Filatelico de Portugal e esta revista estao s empre completamente as suas
ordens.

cSociedade Philatelic a
Paulista»
Recebemos 0 nllmero 38-39 do «Botetim Informativo da Sociedade Philateliea Paulista,., rejerente aos meses d.2

--..

8

J uiz Desembargador Dr. Orlando de Paiva Vasconcelos
Carvalho
Acaba de ser promovido a Juiz Desembargador da Rela!rao, e colocado no Tribunal
da Rela!rao do Porto, 0 ilustre Magistrado
Dr. Orlando de Paiva Vasconcelos Carvalho,
irmao do nosso Director, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho.
Juiz com uma carreira brilhante e fulgurante, que faz da sua profissao verdadeiro
sacerd6cio, aqui Ihe expressamos as nossas
mais veementes homenagens, com sinceros
desejos das maiores fellcidades.

Publica~oes

da CAmara
Municipal de G6is
Do dis Unto Presidente da Camara Municipal de G6is, .:> nosso v zLho e querido
Amigo Dr. Ruy Ma'nuel Nogueira Ramos.
recebemos dois volumes com os ReLat6rios das suas gzri!''l.cias de 1971 e de
1972. muito bem etaborados e iLLstrados,
bem como urn excelente trabalho, «A Pedra Letreira», primeiro vo! ume das Mem6rias Arqueot6gicas do Concetho de G6is,
da autoria dos 'BOSSOS Amigos Dr. Joiio
de Castro Nunes, Padre A. Nunes Pereira
e A. Metiio Barros. G6is. 1959.
Por zstes tres volumes, cheios do maior
interesse. a qui deixamos apertado abra~o
ao nosso Colega Dr. Ruy Manuel Nogueira
Ramos. que no referido concetho vem
realizando obra verdadeiramente notdvel.

U m livro de Marco Ant6nio
de Sousa
As nossas sucessivas doen!ras so hoJe nos
permitem acusar a recep!rao e muito agradecer
um magnrfico trabalho de Marco Antonio de
Sousa, distinto jornalista filah!lico em Luanda.
Trata-se de .. Notas de Filatelia». com 0
subtrtulo de .. 0 Ano Filatelico de 1970 em
Angola». magnrfica edi!rao do autor. bem impresso. em bom papel. e com inumeras gravuras. abarcando 0 estudo de selos. marcas
de 1.0 dia, marcas comemorativas. sobres-

critos, mostras, exposi!roes, literstura filat6Ilea e outros assuntol dig nos de leltura e deaten!rao.
Estudo do maior Interesse para a Filatelis,
recomendamo-Io a todos os filatellstss, ficando a espera de novos trabalhos prometidos por Marco Antonio de Sousa, a quem
aqui deixamos apertado abra!ro de paraMn&e de agradecimento, quer pelo seu IIvro, que ...
pela dedicat6ria muito amiga com que n05
honrou.

cSignos» e cCastelos e Monumentos de Portugal:.
Em zdi!;oes do Gabinete Portugues de
M21aUstica. de acordo com a Secretaria de
Estaao de I'nfo1'ma!;i10 e Turismo . acabomos
de recebe1' os volumes "Signos» ~ «c.as~
tetos e Monumentos de Portugal». reproduzindo, em excetente papel. todas as
medathas emitidas por aquele Gabinete.
sendo as primeiJas da autoria do EscuUor
Vasco Berardo. e as do segundo tema do
auto1'ia dos artistas Max. Barroso, Assu'l~:Io D'nis. F. Santos, F. Martins e F. Pires.
Estas duas series de betissimas medalhas emiticUls por aquele Gabinete Portugui!s de Medalhfstica. Av. 5 de Outubro. 172. 5. 0 , Lisboa-I. sob a ori enta!;iio do
distlnto poeta Ant6nio de S,')usa Freitas.
encontram-se ;Ii completamente esg'Jtadas,
e as seus eu'nhos, como sempre. fOTam
jd pubticamente destruidos.

cBoletlm do Brasil
Filatelico»
De uma assentada, recebemos os tres 61timos numeros deste mensa rio de 8 paginas
tiradas a copiador, mensario de que e Director 0 Sr. J. A. Lutterbach, e que abre
sempre com uma cronica do nosso lIustre e
querido amigo General Mirabeau Pontes, Presidente do Clube Fllatelico do Brasil.
Este Clube regista como ultimo socio 0
n.O 5639, isto e, cerca de 500 menos do
que 0 Clube Filatellco de Portugal, mas, em
contrapartida, mais dinllmicos e mais associativos do que os nossos.
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Daslnvolvlmanlo da Rlcllla I DISpISa - 1972
470.134*00
] 67.U9*66

Cr,dores.
Quomafiio
]}onatiflos
Dos C. T. T ••
da C. M. L.

fl7.flOOSOO
lU.OOO$SO

17.317$80
1.MS$70
806$00
28.2411$60

Bol,tim •
•.••••
Recuperafiio de jortes do correlo
Dif,renfas cambiais • • .
F. D. C. venda de s obrescritos •
Seroifo de Circ111af iio - comissiio
Montepio Geral-Ievantamentos
Pro-Sede
Diversos
Recupera~iio

de telefonemas

Juros.
Varios

.soma
Saldo de 1971

67.600I00

26~$fIO

67.9118S6C
200$00
1.267160
687190
l,41bllO

8.8U*5G
824.662$30
1li~
8IU.17~saO

D'1Iedores
Boletim. • • . • •
Ordenados e gratificafoes
Rendas do ediflcio da sede
E:rp,diente •
]}iversos.
Quotas. • •
Portes de correio
Transportes • •
Diferenfas cambia;s
F.C.D .• • • • •
Contribuifoel e impostos • •
:lorna;s, catdlogos e revistas •
Propaganda.
Lua •
Gds •
Agua . •
Telifon, •
••••
Reparafoes
Montepio-Geral- dep6sitos.
.soma
Saldo para 1973

488.018$10
71. 704100
71. 82o$dO
86.0UlJlOO
8.flU4190
20.01bl90
8.299$~0

16.688$10
1.890$~0

101$10
28.260$70
5.336110
6.896$20
1.766100
1.223130
364$00
7110$'0
1.86"$90
420$00
68,749$10
818.66"60
6.109$7.
824.11~80
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Corpos Barantas - 1973
Foram os S'guiHI,s os Corpos G"'HI,s lllilos para

ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente. .
Vice·Presidente
1.° Secretario .
2.° Secretario .
CONSELHO FISCAL:
Efectivo
Efectivo
Efectivo .
Substhuto.
Subsdtuto

0

aHO d, I97J :

Dr. Ant6nio de Almeida Figueiredo
Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
Ma.rio do Rosario Castanheira Nunes
Rolando At varo Mendonc;a
Dr. Agostinho Joaquim Pires
Dr. Jose Ferreira Gomes da Costa
Dr. Jorge de Melo Vieira
Eng.o Carlos Mira da Silva
Jollo Luis de Medeiros

Por---.
UNS & OUTROS

DIREC<;Ao:
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Cor. Francisco Roma M. Cardoso
Salgado
Dr. Eduardo Grilo Lub;i
Miguel Jose F'. Emidio da Silva Pessanha
Eng. o Fernando da Costa Valdez
Dr. jUlio Pinto da Cruz Neves
Edgar Pil6

EMISS/lO EUROPA~73

JUIZ DESEMBARGADOR DR. ORLANDO DE PAIVA
VASCONCELOS CARVALHO
PUBLlCA~OES

DA CAMARA MUNICIPAL DE G61S

UM LlVRO DE MARCO ANT6NI0 DE SOUSA
«SIGNOS"

E «CASTELOS E MONUMENTOS DE

PORTUGAb,

«BOLETIM DO BRASIL FILAULlCO))
<<VAL~NCIA

A REVISTA «NATURA)) E 0

FILATELlCA"
DR. PEDRO INDIVERI COLUCCI

SEGUNDA MOSTRA DE DIVULGA~AO FILAULICA
DO INSTITUTO INDUSTRIAL DO PORTO
ALHANDRA
«SOCIEDADE PHILAULICA PAULlSTA"
Os selos tern as dimensoes de 34,5 X 22,2....
cCimpreelldendo a s errilha, com 0 denteado
qe 13,5.
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set na Imprensa Nacional
- Casa da Moeda.
o plano da emissao e 0 seguinte:
1$00 - tiragem de 9 000 000 em folhas de
100 selos

(R'ProduflJo auiorisada Pllos C TT)

GENERAL MIRABEAU PONTES E HUGO FRACCAROLI
«NuCLEO FILAULICO DE ALHANDRA))

4$00 - tiragem de 2 000 000 em folhas de

«AUTORES))

100 selos
6$00 - tiragem de 1 000 000 em folhas de

100 selos
Foi marcada a data d':! 30 de Abril de
1973 para 0 1.0 dia de circu1a!;ao des~
emissao.

A «SPORTEX-73"

E UMA CONFER~NCIA NO NOSSO CLUBE

-

6

--

que valiam mais de 500 mil libras, dos
quais 56 alguns, no valor de 10 mil libras,
foram recuperados.
Este ano, a sec!;ao espera que as 1adroes nao consigam roubar mais de 10 mil
libras em selos. 0 director de uma firma
especializada declarou que a Sec!;ao esta
a trabalhar mUito melhor do que se esperara a principia.
De facto, desde a sua cria!;ao, tornou-ae
a inveja de comerciantes 2m todo 0
Mundo. A principia, era farmada apenas par urn hom em - 0 detective Dereck
Yardley, ele pr6prio urn ardente filatelisla -- cujo primeil'o trabalho consistiu em
elaborar urn pormenorizaco ficheiro, contendo as caracteristicas de selos roubados, informa!;oes sobre corretores e o=: rciantes suspeitos e fontes de novos selos.
Seguidamente, Yardley pediu a outras
for!;as de Policia que the enviassem informa<:oes sobre roubos de selos nas suas
areas. ..Urn leigo pode pensar qu: urn
selo nao vale mUito. Mas este negocio
vale 20 milhoes de libras anuais em Inglaterra~ - diz ele.
Os pre!;os de muitos selos raros subiram
quase trinta par cenlo em menos de dez
anos - tornando-os alvo" tentadores para
falsificadores e ladroes.
Hoje -em dia, 0 sist-ema de alerta d2senvulvicjo pela Policia inglesa esta a ser
copiado por outras Policias. Assim que
a Scotland Yard sabe de urn roubo, a
sec!;ao telefona a nove gran des comerciantes, comunicando-Ihes 0 facto, e dando
infarma!;oes sobre os selos. Estes telefonam a outros. E, em menos de mei:a
hora, cerca de 80 firmas sabem que e
possivel que os selos lhes sejam of erecidos para venda.
o sistema obtev-e grande exito pouco
tempo depois de ser iniciado, quando a
secl;ao -e ncontrou selos, no valor de 30 mil
libras, no cofre de urn respeitado comerciante londrino, que foi depois condenado a dois anos e meio de prislio.
Mas a verdade e que nunca houve
tantos selos em circula!;ao e, praticamente,
«a -espera» de serem roubados. S6 emissoes comemorativas ha cerca de 100 por
mes, (iU seja, quatro ou cinco vezes mais
do que ha dez anos. No entanto, poucos
selos com menos de dez anos provocam
o interesse dos 1adroes ou dos falsifica-'
dares.
A maior parte dos roubos espectaculares foram cometidos com a ajuda de
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peritos. Em 1955, tres s elos franceses,
muito raros, foram roubados. Pertenciam a famosa coleC!;ao Alsacia, de Maurice Burrus.
Urn deles foi encontrado, em Carre de
Marigny, por urn perito que ajudara a
elaborar 0 catalogo da colec!;ao Burrus,
e que, evidentemente, reconhecelL 0 exemplar.
Tempo depois, foi descoberto 0
planeador do roubo: urn comerciante de
Orleaes, desejoso de urn born «golpe»
que the permitisse r etirar-se dos negocios.
o problema e que, ate ha pOUCJ tempo,
os comerciantes de selos :laO se preocupavam muito com a s2guran!;a. Nas
vendas semanais em Carre de Marigny,
era v"Jlgar ver comerciantes passeando
nos Campos Elisios, tirando do bolso selos que valiam dezenas de contos, e finalizando 0 negocio com uma bebida,
num cafe proximo.
Mas esta mentalidade mudou, sobretudo
quando os comerciantes e coleccionadores se aperceberam de quanta os seus
selos eram valiosos alvos para os gatunos.
Agora, pelo menos os principais comerciantes guardam cuidadosamente os seus
exemplares mais raros.
Uma piada comum entre filatelistas era
dizer que urn policia vulgar nao disti"Jguia urn selo de outro, mas deixou de
ter gra!;a quandO os eficientes detectives da sec!;'ao filatelica come!;aram a mostrar quanto valiam.

elHi•• aD CtlIHBIHDra'i"a
da "i.i'a dtJ 'Pre.ids",'. medici

(l?eprodufiio aulor;tsada pe/os CTT)

CASA A. MOLDER
TUDO PARA FILA TELIA
COM P H' A -V END E

I

Rna x.o de Dezembro, xox-g.o
Telef.g:lx5 x4
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DE FOSFOROS

Reunifies para trocas todos os sabados,
das 17 A8 19 horas, na nossa sede
Ay. Almlrlntl Rill, 70-6. 0 -Dt.o

LlSIOA-'

I

.........,....:.r

Acontecimento de alta transcendencia
nas rela!;oes entre os dois paises, os CTT
honram-se em comemorar, com uma emissao de selos, a visita do Presidente da
Repuolica Federativa do Brasil a Portugal.
Ao anuncia-Ia, apresentam os dados biogTilficos essenciais do egregio visitante,
cuja effgie e representada nos selos a por
em circulal;ao.
o general Emilio Garrastazu Medici nasceu em Bage, no Rio Grande do SuI, a
4 de Dezembro de 1905. Foi declarado
aspirante em 1927. Atingiu 0 generalato
em 1961. A Revolu!;ao enco.ntrou-o no
comando da Academia MiHtar das Agulhas
Negras. Vitorio.so 0 Movimento de Marc;o
e plenamente integrado no SeU espirito,
exerceu sucessivamente as cargos de adido
militar em Washington, chefe do Servil;o
Nacional de Informa!;oes e coma.ndante
do TIl Exercito. Com a enfermidade do
Presidente Costa e Silva, em Setemoro

de 1969, e quando exercia ainda 0 comando do III Exercito, foi, por decisAo
unanime, indicado e eleito, conforme as
normas legais estabelecidas, para Presidente da Republica.
Na sua declara!;Ao oficial, ap6s a indical;ao, em 7 de Outubro de 1969, afirmou
aceitar 0 cargo como urn dever a. oumprir,
prometendO Prosseguir nos rurnos tra!;ados
pelos Presidentes CastelO Branco e Costa
e Silva. Prometeu ainda deixar, no termin" do seu Governo, definitivamente instaurada a democracia no pais e fixadas
as oases do desenvolvimento eeon6mico
e social, dentro dos objectivos revolucionarios. Anunciou urn plano econ6mico e
administrativo para., resguardando as resultados ja obtidos pela Revolu~ii.o, fixar
as novas normas de incremento da. prodU!;80 e expansao do mercado, tendo em
vista a prioridade dos sectores da. educa!;ao, saude e alimentQ!;lio, a promo~Ao

-
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das regioes menos desenvolvidas, a estabilidade monetaria, a COrrec!;ll.o dos desequilibrios regionais de renda e a ;participa!;1l.0 dos trabalhadores nos beneficios do
desenvolvimento.
Os selos, cujo desenho e dos Servi!;os
Artfsticvs dos CTT, tem as dimensoes de
29,5 mm X 44 mm, compreendendo a serrilha, c(}m 0 denteado 11 :/1'
Os irabalhos de impressao foram executados em talhe doce e off-set (fund)
pel a Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00
50
2$80
50
3$50
50
4$80
50

tiragem
selos
tiragem
selos
tiragem
selos
tiragem
selos
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Roubo e

de 9000000 em folhas de
de 1000000 em folhas de

Fallifica~ao

de Selol

- a Poliela inglesa marca pontos
contra as quadrllhas intarnaeionais

de 1000000 em folhas de
de 1000000 em folhas de

Foi marcada a data d.'! 16 de Maio de
1973 para 0 1.0 dia de circula!;ao da nova

I

emissao.

Por

WILLIAM

{\

RA~DALL

I

(CopyrIght D;dr;o d, Nollr:;as - A. E. I. - 1973)
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FILATfLlA EUGEniO LLACH, S. L. I
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laltrav~1 das

IUBI

~

ofertas qulnzenall, oferece·lhe:

c =1 Selol clAslicol.

'

S~riel

modernas de lodol as palses.

••11. Novidades mundiais.

A rtlgos filatelicol.
I" =1 Servit;ol de auinaturas de novas emlu{ies de lod~s
01 palle. ou tema ••
Tudo lsto encontrarA V. nas nOBSas ofertas que, contra
pedldo,

remetemo8 ,ratoltamooto

Bscreva-nos hoje mesmo, solicltando

° seu envio

FILATELIA EUGENIO LlACH, S. L.
Fundada em 1915

Av. del Generalf88imo, 498
,,~~-~~~-_~

BARCBLONA, 15 (Hspanha)

____~~__ ~~~~~~~~~,_~~ww~.~__~__ ._~~~_~w~~~~~

__

I1I
~

o

grande Diario de NoHcias, de que
0 Hustr2 JOJ"naLista Fernando
Fragoso, pubUcou, 'no S EU mlmaJ de 21 :Lt!
.4.bri! iiUjmo, um artigo com 0 titul.v acim ,a,
ae ma·nif.?sto interesse para todos as fiLateliMas.
TaL artigo indicava 0 Copyright Diario
de Noticias - A. E. 1. - 1973, s2'J,io estu
ultima a c(}~hecida Agencia EUTopeia de
Impre/lsn,
,ntidades que, rel'O'1.hecendo
agueL.! interesse jiIateLico, e sabendo sf'r
a nossa revista d '-? caracter tecllico, n10
comerciaL, pro'ntamente nos autori zaram a
transcri!;iio de taL artigo, p eLv que aqui
<feixamcs os nossos m eLho res agradecim ent os ao Diario de Noticias a Ii Age ncia
Europeia de Imp1'r!nsa.

e

Di1't('t01'

Ha algum tempo, os corretores de
Carre de Marigny - 0 famoso mercado de
selos, ao ar livre, que abre am, domingo.s ,
numa rua perto do Eliseu, em Parisestavam delirantes de entusiasm o, pOlS um
dos mais raros selos do mundo (urn rei
Eduardo VII, de seis "pence», purpura,
emitido e retirado em 14 de Maio de
1904) esiava ali para leilao, ao pre!;o inicial de quatro mil libras.
Mas um astuto corretor, sabendo que
apenas existem 12 daqueles selos, correu
para 0 Sj!U escritorio e telefonou para
um col ega, em Londres, e este confirmou
o que 0 primeiro suspeitara : ninguem em
Inglaterra sabia que 0 selo estava para
venda. 0 que significava que fora, decerto, roubado.
Actualmente, os ladroes de selos passaram a «La divisao» do crime. No ano

passadu, selos no valor de quase urn
milhao de libras foram roubados de comerciantes e de coleccionadores europeus, e
somas similares foram noticiadas na America.
Iliao admira, portanto, que a colec!;ao
de selos da rainha, que vale pelo menDs
milhi'lo e meio de libras, e con tern alguns
dos mais raros exemplares do mundo (incluindo 0 Mauritius 1847 de um «penny,.,
laranja e verrmelho), seja g u a r dad a
dia e noite na sala onde e conservada,
no Palacio de Buckingham.
Mas a maioria das colec!;oes particulares e mal guardada, e raramente :JS !exemplares esti'lo catalogados com pormenores
suficientes para permitir que a Policia
lhes siga a pista, quando roubadus.
«Estamos. a ser atacados pela praga d.:>
crime organizado, que poe em causa a
nossa pr6pria existencialO - disse recentemE'nte Rene Valloise, membro do Conselho
da Federa!;ac. Francesa de Clubes Filate1icos. - «Urn policia vulgar, que nao conhe!;a este neg6cio, nlio tern usualmente
recursos para combater 0 crime fliatelico
- particularmente se este envolve falslfica!;ll.o.»
Mas, pelo menos nurn pais, isto nao
e verdade. Ha poucos anos, a Scotland
Yard fundou urna das- sUas menos conhecidas e mais eficientes sec!;oes - a sec!;ao
filatelica - , e os roubos de s e los
na Inglaterra decresceram dramaticamente
desde en tao.
Nos dois anos antes da sec!;ao ser formada, os comerciantes e colE'ccionadores
britfmico8 de selos ficaram sem exemplar.es
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RUA BERNARDINO LIMA, 27-LISBOA - T,I. 49725

CATALOGOS ELADIO DE SANTOS PARA 1974
35.- Bdl9lo

A apareCSf no proximo mes de Agosto
I - PORTUGAL (Continental) ,
II - PORTUGAL E UL TRAMAR
Pelo correio : Porte e regis to 7$50 i il cobran~a maia 2$00
Aceitamos ja encomendaa, as quais serlio atendidaa pela ordem de chegada
~

Edi~ao

da nossa Casa

Formato 22 X 25. Folhas movlis, ,m pap,l ou cartolina, R,produfilo ,m
cravura d, todos os s.los lipo. Casas para todos os silos ,milidas, com a indicafilo do rlSPlCtivo n"mlro slcu"do 0 "osso Caldlogo d, SIlos d, Portugal , Vltramar. S,mp" qUI haja memlro de s,los qUI justijiqu" silo pubticadas as lolhas
supl,m",tarls para os nOfJOS SIlos 'mitidos.
o Album d, Portugal, VUramar, para lacilidadl da sua a9u;s;filo, vlllde·se
por volumls, com capas dl cartoU"a imprrssas a J cores.
Allm das Id;flJlS norma;s 1m papel ou cartolina, 0 1I0SS0 dlbum dl Portugal , V/tramar pod, Sir adquirido na edifrlo d, tuxo. NlSta ,difilo d, luxo as
folhas dos dlbuns silo tI, cartoUna com dobradifas para lacilitar 0 SIU manus,amInto I tim Folhos tI, papd ,rislal int.rcoladas.
Portugal Continental - l,a parte
(Correio e C. A~reo). •
1:-a Portugal Continental - 2 a parte
(Bloeos, Priv., etc.) . . • •
2
llhas Adjacentel, Ultra mar eAfrlca
Angola e CODgO •
3
Cabo Verde , .
4
GuID~ • • • • • ,
• • •
~ Mo~am bique - I .a parte , • ,
Mo~ambique - :a.a parte -Inham7
bane, Klonga, Louren~o Marques,
Quelimane, Tete e Zam b~zia..
8
Comp· de Mo~ambique e Niassa
S. Tom~ e Principe. • • , .
9
10
India
,
II
Macau •
12
Timor • • • • • • •

Folhas

Papal

101

1 3 2 $00

150$00

44
70
73
37
41
81

55$00
92 $00
95$00
52$00
57$00
60$00

66$00
103$00
108$00
58too
70 $00

36
34
39
57
43

50$00
45'00
55$00
70$00
55'00
50$00
866$00

56100
52$00
66$00
85$00
65'00
60'00
1030$30

Carlolloa

Luxo

I

OS I.J fJolumls em cOlljunto

35

671

9 2$00

,-------------------------------------------Pre~oa dIla {olhas 8vulsas dos nOllsos albuns
Papll

2{!OO,

t

PERMUTO e compro selos de Portugal,
todo 0 Ultramar, moedas e medalhas militares de Portugal- Apartado n.O 6, Elvas.

Troco selos de grande formato, de tod~ 0
mundo, 100 x 100. Ed. Pe1lerson..J.265-N. Harvard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A.

COMPRO. F. D. C., pro vas, ensaios,
relaclonados com os temas "Veiculos
torizados», «Guerra» e «Refugiados».
viar propostas a Paulo Sa Machado,
Direita das Campinas, 33 - PORTO.

INGLATERRA, n.o 22 Cat. Yvert cujas
letras dos cantos inferiores sejam: AI,
BD, BI, BL, CB, FI, EH, JL, KD, KH,
LD, OE, OL, PL, PI, sr, sp, compro ou
troco. Estou interessado em cartas e/ selos,
quadras usadas ou qualquer peca interessante de loglaterra. Dr. Vasconcelos e Castro, Tr. Ferreiro (A Lapa) , 23-7. 0 -Drt.o, T.
lef. 660873, LISBOA-3.

etc.,
MoEnRua

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco
compro, pagan do bern. Resposta a Secretaris do Clube, ao n.o 22.
~u

Albuns de Portugal e Ultramar

100$00
164$00
180$00
lIotoo
109100
150$00

noSeo
100$00
lIO'OO

Compro, Troco e Vendo selos cl8ssico.s,
todas as series. Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos d.a pacotes. Vend J
albuns e material filatelico . A. Borg.as
Brito - BARREIRO -- Portugal - Telefone 2272329.
ERROS, PROV AS, ENSAIOS - selos de
Portugal e Ultramar, novos e usados. COMPRO. TROCO. Manuel do Carmo - Rua
Fernao Lapes, 149-1.0 - Vila Nova d~ Gaia.
Selos nacianais e estrangeiros aos melhores
pl·e!r0s. ENVIAMOS LISTA DE OFERT AS. A. Ne ves - Apartado 23 - Vila Franca
de Xira.
SELOS DE PORTUGAL S/ CARTA de
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Magalhlies - Av. do Boavista, 2020/65 - Porto.
Selos Tematicos Telecomunica!roes, crian·
!ras, desporto, etc. Vendo ou troco. Vasconcelos e Castro, Trav. do Ferreiro, a
Lapa, 23-7.0-Drt. - Telef. 660873 - Lisboa.

1 40 '00

lIO$OO

105$00

I73 6too

Cartolina 2150, Luxo 4100
Capas de cartolina, impllssas a J corlS 10100
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Bilhetes postais (nao iIustrados) de Portugal, sobrescritos com series com pI etas de
Portugal de 1949 para tras, sobrescritos de
dtulos liquidados e etiquetas de registos
dos C. T. T . E ainda sobrescritos de
1... voos, outros e pagelas das emissoes de
Israel, compro ou troco. Respostas a Secretaria deste Clube, ao n.o 5000.

Cartas com selos Cabe!;as do Imperador,
do Brasil, e quadras selos novos CamOes
e Lusiadas, pago bern, correspond~ncla a
Secretaria, ao n.o 50.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bem.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.o 22.
Compro e traco sobrescritos e postais da
Guerra Civil Espanhola, 1936-39. Correspondencia em Esp. F. logl. AI. - F. DENTERS,
Kootwijkstraat Ill, den Haag (Rolanda).
ATENCAO: COMPRO qualquer quantldade selos usados comemoratlvoa ou vulgares, com ou sem papel. SILVA PEREIRA, Rua ' Ant6n1o Nobre, 43-2.0-Drt.o,
LISBOA-4, Telefone 784816.
VENDO selos Portugal e Ultra mar, novos e usados, Sobrescritos, Novidades, etc.
Tambem COMPRO. Pe!;a listas gratis a:
SILVA PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre,
43-2.0-Dt.o ou Telefone 784816 - Lisboa-4.
CARTAS ANTIGAS, com ou &em se1o,
compro, pagando bem. Paulo Sa Machado,
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO.

MOEDAS de Portugal e Ultramar, assim
como notas de Banco, aceito e dou em
troca bons seles e series de Portugal e
estrangeiro. Diga, num postal 0 que tern e
o que pretende. Resposta rapida.
J. L. Lopes - Avenida Fernlio Magalhaes
1258 - 1.. ·Ap. 1 - Porto, Telef. 480674.

-

-

26

aOLETIM 00 CLtmt FILA'nLICO OE PORTUGAL

Em troca de 100 bans selos de Portugal
e Ultramar - dou 110 selos de ltalia, S. Marino e Alemanha. Bertazzoni - Via Gemito, 10. 40139 Bologna - Italia.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
carta it Secretaria, ao n.~ 22.

Troco selos novas e us ados de Portugal e Ultramar. Selos em stock. Abel
Carvalho. Ordonho - Gouvinh:l.~. Alto
Doure.

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

CoIecciono selas de Portugal e Ultramaa' e
tematicas de fauna, flora, pintores, Cosmos
e desportos. Kozireva Nadia - 001. Bayrona
1/6 KV.16 - Kharkov 124 - U. S. S. R.

COMPRO e VENDO selos NOVOS e
USADOS de Portugal, Ultramar e Estrangeiros, au dos Temas Cosmos, Desportos,
Fauna, Flores, Pintura Religiosos, etc. Novidades e Sobrescritos. Pe!;a Listas gratis
a: SILVA PEREffiA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2 ° Dt. o LISBOA - 4 ou Telefone
784816
fl

FRANQUIAS MECANICAS - Venda coleecom 500 diferentes pOl' 60$00 (porte incluido). P. R. B. - Rua Ricardo Jorge,
9-2. O_Esq. ° - Lisboa-5.
~ao

Guzman Perez Sanchez.
n.O 42-2.0. Santa Cruz de
senes oompletas usadas de
series completas usadas de

Ramblra Pulido,
Tenerife. Treeo
Portugaa, contra
Espanha.

SENHOR MARCOFILISTA - Comece a sua
de maroas de ilia pontuguesas a partir de urn nucleo js. constituido, 200 marcas
de dia 1xxItas diferentes par apeQlas 100$00
(~mcluido).
P. R. B. - Roo Ricardo
Jorge, 9-2.0_Esq.0 - Lisboa-5.
col~ao

Troco selas e calendarios. ..Dou selas da
Hungr.ia e die ma.is doze paises. Solymos
Jozsef Gylirgy. 1181. Budapest
(Lorine) Reviczky Gyula U 53. Magyar. O.
Hungria.

xvm.

Esiou interessado nos seguintes sel:Js
novos d~ Portugal: No' 90, 92 e 94, d:J
Cat. Eladio.
Dou em troca series novas e usadas de
Portugal e Ultramar, bern como selos isolados. Artur Miranda. Lufrei. Amarante .

Inter.essado na troca de todas as novidades em carimbos comemorativos. Tambern dou carimbos, 'F. D. C. ou selos. Ant6nio Ferreira. Apt. 21103. Lisboa 2. Portugal.

Interessam-me selos usados de pacote, de
fauna ou flora, do UUramar e comemoralivos, de Portugal, varlados. Compro ou
iroco POr series novas ou usadas de Poriugal e UUramar, bas·e catalogo Eladio-73.
Pedro Peters - Av. Joso Crisostomo, 81-4. 0
- Lisboa-l. Tel. 41107.

1." emissiio de bilhetes postais portugueses,
com erros;
- John Dahl, de Bury, St. Edmunds, Inglaterra, com selos da Sociedade de Geografia
sobre sobrescritos;
- Arthur Woodbridge, de Newcastle, Inglaterra, com cartas do perlodo pre-adesivo;
- Comandante David Gordon, residente em
Maiorca, com oblitera\ioes utilizadas apos as
carimbos numericos, entre 1878-1900;
- David Weeden, de Londres, com Correio
Aereo de Mo~ambique;
- Len Thompson, de Wembley, Inglaterra,
com variedades de selos Ceres;
- George Pearson, com a emissao de
D. Carlos tipo Mouchon.
Estiveram ainda presentes os membros portugueses:
com
com
bem

Eng. o M. Andrade e Sousa, de Lisboa,
cartas do perlodo pre-adesivo;
J. M. Castanheira da Silveira, de Lisboa,
selos de D. Maria e D. Pedro;
Eng. o Armando Vieira, do Porto, tamcom as emissoes de D. Maria e D. Pedro.

As participa\ioes em concurso foram apreciadas por um juri constituldo pelos Senhores
Dr. Vasconcelos Carvalho, presidente do CFP,
e Coronel Cardoso Salgado, presidente da
F. P. F., que atribulram 0 1.0 lugar ao Eng. Armando Vieira, ou seja a posse da ta\ia URWICK,
durante 1 ano, ate 11 realizac;ao do proximo
concurso, e desta vez, comemorando a vinda
a Portugal, uma caneca em estanho, que 0
PPS resolveu tambem atribuir.
Para alem deste premio, num gesto de amabilidade por parte do CFP, foi oferecido dO
2.0 classificado, 0 Comandante David Gordon,
um conjunto de sobrescritos filatelicos.
Perante os visitantes e os participantes, formou-se a mesa da presidimcia, onde tomaram

PORTUGAL - UL TAAMAR
Je propose: cartes post. FDC, timbres
poste, souvenires d'U. R. S. S., Musique, disques. Je desire: t. p. neufs, series comp].
mocs, FDC. Cartes max.im de tout le Monde.
Correap: Angl. Allem. Fr. Mr. DubdnskySumg!Ultskaja Sa, Kv. 4. K!harkov - 3100018
U. R. S. S.
MARCOFlLIA - Desejo trocar car.imbos comemorativos e F. D. C., com Angola e Me!)ambique. Abrantes SimOes - Av. Joao XXI,
43-2.0-Drrt.0 - Lisboa-l.

Ccmpro n.O· 4-6-7 da revista INTER-TAP-LINE.
Tambem troco por selos. Ant6nio Ferreira. Apt. 21103. Lisboa 2.

Dou 150 selos de grande fOrmato da
Belgica, Holanda e Italia, em troca de
150 selas de grande fOrmato de Portugal,
Uultramar, Espanha e Col6nias. Madame
Delneuville-9, Quai Boverie, 4000 Liege.
B~lgica.

REMESSAS A ESCOLHA
selos novos e usados

COlD

Em pagamenlo, ac~ilo 88108 em
quanlldad8
Pedlr label a de valorlzaoao e oondlooe8 de troca

SancJ,o O.6.i"o
Apartado

1312

LISBOA-I

3

parte os Senhores Dr. Vasconcelos Carvalho,
George Pearson e Coronel Cardoso Salgado,
secretariados pelo Sr. J. M. Castanheira da
Silveira. Numa breve mas significativa cerimonia, foram atribuldos os premios aos concorrentes, tendo 0 presidente do CFP feito as
honras da casa, oferecendo a medalha do
Clube 11 PPS, gesto que foi imitado pela
F. P. F. que, na pessoa do seu presidente,
atribuiu 11 Portuguese Philatelic Society a medalha de Servi\ios Inestimaveis da nossa Federa!iao.

A PARTIR DB OUTUBRO

Novos Sobrescritos para a
Correspondencia Normal
A partir do pr6ximo dia 1 de Outubro,
urn n ovo tipo de sobrescritos sera utilizado na corr.espondencia, em Portugal.
Segundo informa!;ao dos C. T. T., as
novos sobrescritos terao as dime!1soes minimas de 90 X 140 e maxim as de 120 X 235
milimetros, devendo 0 publico respeitar
estes limites.
Esia padronizac;ao, porem, confina-se a
correspondencia ate 20 gram as de peso,
que constitui 80 par cento do volume
de correio mllnuseado no nosso pais.
Toda a correspondencia compreendida
fora dos lirnites deste escalao nao esta
suj eita a qualquer nova disposi!;ao.
As medidas que irao ser adoptadas estao
de acordo com as conclusoes aprovadas na
Cr,nVen!;aO Postal Universal realizada em
T6quio, em 1969, com a participa!;ao de
146 palses, e visam a mecaniza!;ao do
iratamento do correia, sobretudo no que
diz r espeito a sua distribui!;ao e a sua
futura automatiza!;ao.
Para a correspondencia que ultrapasse
as normas estabelecidas, esta preVista a
incidencia de uma taxa de «agravamento»
que, nr, en tanto, ~6 devera entrar em 'vigor
a partir de Janeiro de 1974.
No sentido de se proceder a conveniente
elucida!;a.o do Publico, as C. T. T. pensam recorrer a diversos meios, entre os
quaiS a difusao de cartazes, a utiliza!;ao
da Imprensa, da Radio e da Televisao
e, ate, mesmo, a informa!;ao individualizada dos s:! us mais de dois milhoes de
utentes .•

-

2

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL

Saudando tambem 0 Sr. Presidente da Dida Federa~iio Portuguesa de Filatelia,
meu velho e querido Amigo Coronel Cardoso
Salgado, e todos os demais dirigentes filatelieos aqui presentes, eu termino fazendo votos
para um maior estreitamento entre os nossos
dois parses, e, designadamente, entre os seus
filatelistas.»
ree~iio

Porque proximo da nossa mesa se encontrava, noutra, 0 Sr. Dr. Rebelo de Sousa, ilustre Ministro das Corpora~oes e da Saude,
acompanhado por sua Ex.1na Esposa e Filhos,
o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, no final, pediu
licen~a ao Sr. Ministro para Ihe explicar a
raziio da nossa reu.niiio com filatellstas vindos
propositadamente de Londres, para realizar
uma exposi~iio filatelica em Lisboa, pelo que
o referido Sr. Ministro nos fellcitou
todos,
e, momentos depois, nos mandou servir um
dlice de um muito velho vinho do Porto, 0
qual foi motivo para novos brindes.
Depois da mesma exposi~iio, varios expositores ingleses, entre os quais os Srs. Pearson
e Comandante Gordon, ofereceram, no mesmo
«Gremio Literario», um jantar de despedida,
ao qual assistiram os filatelistas portugueses
ja atras mencionados.

a

A
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tanicos. Com efeito, foi a primeira vez, desde
a sua funda~iio, em 1962, que conseguiram
efectuar em Portugal a sua reuniiio anual.
Em boa hora 0 fizeram, permanecendo entre nos de 29 de Mar~o ate 2 de Abril.
Num dos hoteis do Estoril, realizaram a sua
sessiio anual de tr'abalhos, conduzida pelo seu
Presidente, G. R. Pearson, a qual este ano
puderam assistir alguns dos membros portugueses.
Da reuniiio anual faz tambem parte habitualmente uma exposi~iio-"relampago» inter-socios, que teve desta vez lugar na sede
do Clube Filatelico de Portugal.
Com efeito, soube 0 Clube receber condignamente este punhado de entusiastas da
nos sa filatelia, pondo-Ihe a disposi~iio as ,uas
instala~oes, quadros e todos os servi~os necessarios a pequena mas interessante exposi~ao.
Assim, no domingo, dia 1 de Abril, apos 0
almo~o, rapidamente ali se montaram as participa~oes dos concorrentes, simultaneamente
com uma mostra de colec~oes, ' trazidas extra-concurso, pelos mesmos membros.
Participaram os seguintes socios:
-

(asa

Da autoria de um eros nossos mais distintos
colaboradores, publicamas em seguida uma
pequena reportagem da Exposit;iio em epigrate:

Filatelica J. ELL t

_ ..._... _ ...__........._._ .. _.- ......_...-._.............._._-FUKDADA EM 1140

Novldldll Ilmpr.

A 11." REUNIAO ANUAL DO PPS

101

mllhor.. pre;ol

Material tllatellco HAWID,
LEUCHTTURM e SAFE

Esta simpatica agremia~iio inglesa, dcvotada ao estudo e coleccionamento dos selos
portugueses (Portuguese Philatelic Society),
viu este ano realizado um sonho que ha bastante andava na mente dos seus membros bri-

Em stock, mais de 7.000 s!ries
difermtes de todo 0 Mundo
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PORTUGAL
Carimbo8 de 1.0 dia de circutll9!O
JORNADAS DE PRODUTIVIDADE - 72.
Lisboa, Reparti!;ao de Filatelia. Rua General Sinel de Cordes, 9 - La, Lisbol
11 de Abril de 1973. Carimbos identicos em Porto (Batalha), Coimbra e
Funchal.
EUROPA-73 - Lisboa, Reparti!;ao de Filatella.
Rua General Sinel de Cordes,
9-1.0 LiBboa, 30 de Maio de 1973. Carimbos identicos em POrto (Batalha), Coimbra e Funchal.

Carimbo8 ComemOraUV08

Lutz Hohensang, de Hamburgo, com a

=: .........~-----........,.,.",..---~---~~l:
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lVIOSTRA FILATELlCA DO GRUPO
DESPORTIVO DO PESSOAL DA COMPANHIA DE SEGUROS OURIQUE - Lisboa, 26 de Mar!;o de 1973. ' Posto de
Cc;rreio na Avenida de Roma, 25-A-B-D.
CONVEN<;AO IBM INGLATERRA - Estoril, 28 de Mar!;o de 1973. Posto de
Clirreio no Casino do Estoril.
REUNIAO ANUAL EM LISBOA DA PORTUGUESE PHILATELIC SOCIETY-Lisboa, 1 de Abril de 1973. Pasto de
Correio na Avenida Almirante Reis, 70-5.0 Dt.o.
CONVEN<;AO IBM NORTE DA EUROPA.
Estoril, 1 de Abril de 1973. Posto de
Correio no Casino Estoril.
PRIMEIRO VOO LUFTANSA LISBOA/
/STUTTCART/MUNIQUE - Lisboa, 7 de
Abril de 1973. Esta!;ao do Correio do
A era porto de Lisboa.
40 ANIVERSARIO DO INSTITUTO DO
VINHO DO PORTO.
Porto, 10 de
Abril de 1974. Posto de Correia na Rua
Ferreira Borges.
CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE
A «ARTE EM PORTUGAL NO SECULO XVIII» . Braga, 11 de Abril de
1973. Pas to de Correio no Edificio da
Biblioteca Publica.

II CONCURSO DE PIANO DA CIDADE
DA COVILHA - Covilha, 19 de Abril de
1973. Posto de Correio no Atrio da
Camara Municipal.
II JORNADAS INTERNACIONAIS DE GINECOLOGIA DE COIMBRA - Coimbra,
:> de Maio de 1973. Posta de Correio
no Atria da Faculdade de Medicina.
60.0 ANIVERSARIO DO 2.0 GRUPO DOS
ESCOTEIROS DE PORTUGAL - Lisboa,
6 de Maio de 1973. Posta de Correio
na Cal!;ada da Ajuda, 228-230.
EXPOSI<;AO FILATELICA, NUMISMATICA
E MEDALH1STICA DA ESCOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE VILA
REAL - Vila Real, 19 de Maio de 1973.
Posto de CorreiQ na Escola Industrial
e Comercial de Vila Real.

SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios
coleccionadores estrangeiros que pretendem
relacionar-se com coleccionadorea portugueses, entre eles:
ENG. LAURO NILO MULLER - 95.170,
Ivoti, Rio Grande do SUl- Brasil.
ERKKI URPILAINEN - Kajaaninkatu 25,
90100 OuJu 10 - Finlandia.
LEANDRO YUSTE - B.o Arit Casa 303,
Palpala Jujuy - Argentina.
MIGUEL ANGEL RANGEL MANZANASPoblado de Canillas, Bloque 32, Madrid
33 - Espanha.
SIMON, ALPHONSE - Rue d'Arlon, 82 - B
6780, Messancy - Belgica.
M. ALAIN TURCOTTE - C. P. 121, St.
Georges Beauce, P . QUebec - Canada.

-
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LISTA DE S6CIOS

AN 0

XXVII

MAIO DE 1973

N.D 282

1

DO

CLUBE FILA1~LICO DE PORTUGAL
LlSJA DEL SOCI -

MIBLIEDERUSTE - MEMBERS LIST - USlE DE MEMBRES

Alteratr0es - Reiogressos - Novos S6cio8
PORTUGAL
4820 - Antonio A. F . Leal e Cro-Av.B Joao
XX, 43 - 2.0 Dt.o Lisboa 1. Tema-

ticas: Agricultura, Vinha, Tabaco e
carimbos comemorativos.
5521 - Manuel da Concei~ao PinheiroJ Ca-

-

AMERICO PEREIRA DELGADO - Parc d e
Etcuine Bat AI es: 2 - Ap. 11. Amiens
80000 -

Fran~a.

CARLOS ESPINOZA LUENGO - Casilla
9120, Santiago 1 - Chile.
R. C. DUKE - 57, Benard Road, Brighton,
Sussex - Inglaterra.
BENEDYKT LORENC - Chorzow 1, 80bieskiego 12 - Polonia.
LARRY D. PRESTON - .138 North Perry
JUN SALAO GONZALEZ - 32 Sanciangco
Street, Johnstown, N. Y. 12095 - U. S. A.
st., Tonsuya, Malabon, Rizal- 712 - Filipinas.
YUNUS lVI. NAYEEM - Ambagala Road,
Warakapola, SRI Lanka.
R. E. LANSLEY - 3 Devon House, 146 DevonshirE! Road, :rorest Hill, S. E. 23.31 A
- Londres, Inglaterra.
PIERO MONACHESI - Via Dei Biancospini
13, 20146 Milao - Italia.
ANDRZEJ. B. qESLA - 24, Kirjaskatu,
37600, Valkeakoski - Finlimdia.

Estes endere~os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa
parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsability on our
part.
Ces adresses sont donnes sans engagement 'tli responsabilite de notre part.

"

milo Pastor - Av. Garcia Aroza, 1.
1115 - 2.0 Dt.o Matosinhos. Po. Es.
Fr. T. U. 60. 1. 3.
5542 - Viior

Manuel de Azevedo Duarte
- R. Alexandre Ferreira, 17 - 3.0 Esq.
Lisboa 5 - (P) Po. Fr. In. T. C.
V. N. U. 60. 3. Tematicas. 90.

6030 - Raul de Carvalho Morgado - Rua de
Belem, 482, Porto. (M) Po. In. T. C.
N. 60. 1. 90. 94.
6032 - Dr. FernandO de Alouquerque Grilo
- Rua Oliveira Martins, 294, Porto-

(P) T. C. V. N. U. 60.
6033 - Amilcar Fernando Borges Mauricio Travessa do Bauto, 23 - POrta 1, Lisboa (M) T. C. N. U. 60. 1. nhas 2.

A Magnifica Expo.i,ao da
PORTUGUESE PHILATELIC SOCIETY

6035 - Fernando dos Santos Pinto da Ro-

cha - Rua Diogo do Couto, lote 42Ap.o 4, Pampilheira, Cascais. (P) C.
N. U. 60.
6036 - Dr.

David Cristo - Rua de
Joana, 18, Aveiro.

Santa

6037 - Antonio de Passos Barreto - Rua do
Cruzeiro, 231 - r Ic. Dt. o, Ajuda, Lisboa. (M) T . C. N. 60. 15 ,=xcepto D.
D. R. 90. 97.
3038 - Adriano Joao Alves Azevedo - Largo

Hermenegildo Solheiro,
C. V. N. U. 60. 1. 2.

Melga~o .

T.

6039 - Antonio Manuel Pinheiro FUrtado
Botelho - Rua Capitao Jose Soares
da Encarna~ao, 20 - 2. 0 , Lisboa. (P)
T. V. N. U. 60. 1.
6040 - Luis

Filipe Ferreira Gomes - Rua
Guilhermina Suggia, 15 - 1.0 Dt.o Lisboa 5 (P). N. u. 60. Tematicas de
animais e flores.

Nos saloes do Clube Filatelico de Portugal,
realizou-se a Exposi!;ao Filatelica promovida
pela Portuguese Philatelic Society, a qual
adiante nos referiremos.
Na antevespera, 0 presidente da nossa Direc!;ao, e Director desta Revista, Dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, ofereceu, num dos requintados saloes do «Gremio Literario», um
jantar a que assistiram os Srs. Pearson e
Gordon, da Portuguese Philatelic Society, 0
Coronel Francisco Cardoso Salgado, presidente
da Direc!;iio da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, Dr. Antonio de Almeida Figueiredo, presidente da Mesa da Assembleia Geral do
nosso Clube, Jose Manuel Castanheira da Silveira, que foi 0 elo de liga!;ao entre os dois
Clubes, e Jose Rodrigo Dias Ferreira, Secretario Geral do nosso Clube.
Durante 0 jantar, foram trocados varios
brindes, entre os quais 0 do nosso Director,
que reproduzimos na Integra.
«Meus senhores e meus Amigos:
Eu, que sou advogado, nao gosto de fazer

discursos, e, quando falo, e de improviso,
falando do cora!;ao.
A minha dificuldade e agora maior, por
falar para ilustres ingleses, e me ser imposslvel falar em ingles, lingua que eu aprendi
e esqueci ha cerca de 50 anos.
Vou, pois, dizer apenas duas palavras, com
a vantagem de serem apenas duas, e de serem traduzidas pelo meu dlstinto colaborador
Sr. Castanheira da Silveira.
Como presidente da Direc!;ao do Clube Filatelico de Portugal, desde ha 22 anos, e como
presidente da Mesa do Congresso da Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, eu saudo a Portuguese Fhllatelic Society, de Londi'es, e os
seus dirigentes, pelo seu 11.0 aniversario, e
por terem tido a feliz ideia de virem comemora-Io com uma exposi!;ao fllatelica em Portugal, pals que com a Inglaterra tem 0 mais
velho tratado politico de todo 0 Mundo.
Sao vossas as salas do meu Clube Filatelico
de Portugal, como vossas sao as deste «Gremio Literario», 0 maior e mais requintado
Clube Po!tugues.
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILlAI)O NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5.0-Dt.° (com elevador) - LISBOA-l - Telef. 823936
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA-'l - PORTUGAL
EXPEDIENTE - Ter~as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sll.bados, das 16 As 20 horas
CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZA<;AO

Continente (excepto Litboa , Conceillos limilrofes), Ilhat e Provlnc;as Ultrama,.inas:
Correspondentes • •
Juniores. • • • • •

Brasil • • •
Etpanha. • • •
Outros paiset

100$00 por ano
50$00 por ano

ou equivalente em moeda local

Cr. 6.. por ano
60 Pesetas, por ano
U. S. $2,00., por ano
LISBOA e Concelhos limltrofes - Efectivos • •• 15$00 por m~s ; Juniores..
7$ 50 por m~s
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE DE CORREIO, DlNHEIRO OU SELOS NOVOS
EM CURSO. SAO s6clos JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

• • • • ••
• • • • ••

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ALCOENTRE - F6lix da Costa IIha.
ARGANIL - Manuel Jos6 do RoslI.rio Castanheira ••
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva.
GUIMARAES - Fernando Nogueira Guedes
- Rua de Paio GalvBo, 26.
VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo
Pereira de Brito.
A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - JOBO de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MADEIRA - M. M. Louren~o de GouveiaCaixa Postal 456 - Funchal.
Eng.- D. Maria Elisa Basto MachadoApartado, 495 - Funchal.
ANGOLA - Dr. Martins Soares, Caixa Postal, 1690 - Luanda.

MO<;AMBIQUE - Luildo M. de Noronha,
Caixa Postal, 2505 - Louren~o Marques.
~. TOM~ - Aprfgio Ant6nio MalveiroSecretario da CAmara Municipal - Caixa
Postal, 46 - S. Tome.
BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fraccaroli,
Caixa Postal 2506; Dr. Carlos Nrry da
Costa, Pra~a dos Jacarandll.s, 15/203(ZC-20).
S. Paulo - Dr. Heilor Fenlcio, Caixa Postal 9798; Gilberto M de Proft - Caixa
Postal, 30680-01000; Americo Tozzini Caixa Postal 5398.
ESPANHA - D. Roberto Martin Prieto-Fernandez Florez, 1-3.° - Zaragoza.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5-lU44. Sacramento. 20. Ca·
lif6rnia.
-
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FABRICA
Endere~o

DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

telegrafico : LUSITANA

Telefone

0.°

10 -

VALENCA

DE

JOSf G. GONZALEZ, SUC.RA
Visita do Presidente da Republica federative do Bresil

RUA DAS ANTAS- VALEN<;A
(PORTUGAL)

GENERAL G. MEDICI
Especializada em cal~ado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

A SEVERA
IU. DU GlbUl, 11-17
BAIRRO ALTO
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PORTUGAL

RESTAURANTE TIPICO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT
SEL.OS

COMEMORATIVOS

Fadas e Guitarradas
ABERTO TOO." A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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