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ontilltllle (exceplo Lishoa). 1IIIos e l'I"oJv;ncios Ultramarinar:
Eredivos . . .
Juniures . . .

60$00 por ano
30$00 pur ano

BrusH
LlSBOA .- Ereclivlls . • .

RUA

DAS

GJ. VEAS.

BAIRRO ALTO

au equivalenle em moeda local

55·57

•

USBOA

•

T .. let.34006

•

PORTUGAL

Cr. 3 ('00, pllr ano
10$00,

par

m~s ;

juniores. . . . . .

2$ 50, pur mts

ltESTAURANTE T1PICO

PAG I\MENTO .b,DIANTAOO, POR CHEQUE, VALE. 111NHEIRO OU SELClS NOVOS EM CURSO .
SAO s6clos JUNIORES OS MENOHES DE ~I ANOS

RESTAUltANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

AGENTES DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
TO~IE S. Tome.

AC;ORES -

S

CABO VERDI-: - JUBO de Deus I.opes da
Silva - Avenida Andrade ClIrvu. 42 Cidade do Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angel" - Clli:l.a
Po~tal 143 1\·lacau.
MADEIRA - Funchal - M. M. louren~1J de
Gou\'eia - Caixa Postal 456

COUJI\IBIA - Luis Alberto E-rad H . CalleIS. N.o 7'37 - Apartado A~reo n.o 859,
Santa MaTla

Dr. Victor M.1chado de Faria e
Moia - Pua Castilho, 57 - Ponla DelJ.(ada.

J080 Paulo Rego Teixeira-

U. S. A. - l\IRlIuel L. Gouvt'ia - 4911 , 15 th
Avenue, GL 5-2144, Sacramento. 20, CaIir6rnia.

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO ."

A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NI~HT
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- Calle 41 n.D 8 entre 2 y 4 - VedadoHabana - Cuba.

Todas as Dovldades lomitlca. sompre l veDd ••
AloDde listas de f.ltas de DES PORTO - ES.
PACIAlS _FAUNA - FLORES - PINTURA
- RELIGIOSOS, etc.

Desejo selos de Portugal - ·e Ultramar,
!,!omente series completas novas de fauna,
TIora e arte. Dou selos novos ou us ados
da Pol6nia. Base Zumstein. Envios registados.
Enviar mancolista. - Edward
Banas - ul. Raszynska 3~/44 m. 29 - Warszawa 65 - Polska.

Sobre.alto. z

0

DJA de PortD~al • Ullramar.
Todo 0 material f1lat6l1co

.DtI~oS e recentes.

I ~m;e~ ~lldaF"'1
I
t

L ATE Lie A

Alfredo Dla.
Clln POltal, 18

'1 ........-

LOURENQO MAROUES

I
J
I

I
I

......:'

PORTUGAL - Series novas s/ charneira. Cat. Eladio - n.D 299/329, Esc. 210$00,
n.D 334/64, Esc. 850$00, n.D 770/73, Esc. 119$00,
n.D 793/4, Esc. 56$00, n.D 795/6, Esc. 105$00,
n.· 797/804, Esc. 500$00, n.· 817/25, Esc. 75$00,
n.D 831/34, Esc. 40$00, n.D 845/8, Esc. 45$00,
n.D 853/56, Esc. 24$50.
SERIES NOVAS E FDC DAS ILHAS
DAV AAR SANDA - Emissoes do Presidente Kennedy e ChurchH, Natal de 1966
(Plntura), e tambem da nha de Pabay,
cj as mesmas efigies, em selos de cartolina dour ada, muito originais. Pedidos
a 'l;abacaria Peterfil, Av. Almirante Reis,
62-A, tel. 531819 - Lisboa-l.
Exchange wanted, mints stamps of
Portugal, Spain, Gibraltar, Andorre after
1[j4~ against Austria and CSSR. Feigerl, A
- 4020 Linz, Am Lerchenfeld 38 - Austria.

ABRIL DE 1988
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SELOS
Compro em pequenos pu grandes quantidades, de Portugal, Ultramar e Suf!;a.
Troco e vendo sel-os do Cont. e Ultr.
NoVOiS e usados. Tenho stock destes Ulti.mos e Alemanha. Compro selos antigos
ou Bloeos da Suf!;a sabre carta. Artur
Real Bordado da Silva - Rua Penha de
Franl:a, 256-2.D-Esq.D- Telef. 833878-Lisboa.

~rC;'endar;o -;;r~'968 da-;~~

I
c

Exposic oes Filatelicas
Portuguesas
FUNCHAL, '7 A 24 DE AGOSTO:
II Exposic;ao Filatelica Luso-Brasileira
cLubrapex 1968 ••
ESTORIL, 12 A 20 DE OUTUBRO :
III Exposicrio Filatelica do Estoril.
LIS BOA, 27 DR OUTUBRO A z DE NOV:
11 I!:xposi~o Filatelica da Teml\tica ,
da Propriedade Urbana.
t
L1SBOA, , DE DEZEMBRO :
14·a Oia do Selo.

"~.....-,

_--.. --.. --.. ___
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I

Procura t:lAssicos de Fauna em sobrescrito.
F lam u las com motivo Fauna.
Fran!;a, N. Zelandia, Nova Guine, Canada,
C.B de Mo!;ambique e Niassa .
Solicita
Pre!;arios sem compromisso. N. de Vasconcelos - Cal~ada Mem Ramires, 10-2.0 Santarem - Portugal.

Pretendo trocar selos universais com
coleccionadores de todo 0 mundo. Fernando Ferreira Alves - Caixa Postal, 65Salazar - Angola.
Tenho 19 anos e sou estudan teo Desejo trocar selos tematicos de desportos,
fauna e flora. Ofere!;o Cuba desde 1962.
Base Yvert ou mancolista - Rafael Pue'lte
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An advertisement in our B.QLfTIM will pay
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Diorio de Lisboa" e a filatelia

Houvc a gcntileza, como nos anos aritedol'es, de atempadamente lembl'al' ao autol'
de~ta seG~ao que a sempre jovem Diario
de £isboa eomemorava mais urn anivers:i.rio,
e que a signat:irio, como autol' da mesma,
nao como advogado da empl'esa, tern lugar
marcado na mesa que amanha
noite
l'eunira a grande familia deste jorna!.
Removido determinado 6bice de ordem
pessoal, c claro que Iii estaremos dentro
de poucas horas, c preocupado temos estad a em saber que prenda levar ao aniversariante. . . Sam os muito pobre de quase
tudo, mas a sabedoria dos povos diz que
cada urn da 0 que pode, peIo que aeabarnos
optando pela dlidiva de uma cr6niea filatellca.
Para n6s, sai-nos barata - mas,
vao vel', c-nos muito cara ...
Somos urn vicioso de muitos Vl~10S,
entre as quais,. a cabe~a, 0 das colec~oes.
CoJec~oes de 'livros, de selos, de candei~

a

Por------------~

A. J. VASCONCELOS CARVALHO
c eandeeiros de azeite, canjiroes e canecas
com figuras humanas, rel6gios, moedas, medalhas, etc., etc., colec~oes muitas e demasiadas, que n6s come~:imos e fizemos
apaixonadamente, e agora, venda-as demasiadas, nao somos capaz de fazer parar ...
Mas ainda possuimos outl'a colec~ao. Sabemos nao ser (mica, mas deve ser ral'a: luxuomentj: encadernada em volumes anuais, temas, da nossa autoria: cFiIatelia - Urn ana
da sec~ao fiIatelica do Diario de £isboa •.
E eis aqui a nossa pl'enda: a pl'imeil'a
cl'6nica desta scc~ao, e primeil'a de toda a
Jmprensa diiria portuguesa, foi aqui pub licada em 15 de Junho de 1952, assinacla
pOI' A. B. C. A partir de 12 do mes seguinte,
passou a sec assinada pelas nossas iniciais
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de V. C. E, de entao at6 ao presente, muito
perto de dezasseis anos, s6 muito raras vezes, por motivos de feriados ou de doen~as,
esta sec~ao deixou de ser publicada . ..
Mas vale a pen a come~ar pelo principio.
A cr6nica de abertura daquele dia 15 'de
Junho de 1952 dizia aquilo que hoje ignora
a grande maioria dos filatelistas portugueses, pelo que vale a pena fixar:
.Grande !xito de organiza~ao e de direc~ao, a reuniao filatclica realizada
em
Coimbra marcou tanto pela quantidade como
pela qualidade dos assistentes, entre os quais
alguns dos melhores coleccionadores portugueses, como 0 brigadeiro Cunha Lamas,
A. de Castro Brandao, A. J. Correia Junior, Dr. Montalvao, Dr. Vasconcelos Carvalho, Capitao Magalhaes, Dr. Ant6nio Fragoso, Vitorino Cesar D6ria, Dr. Carlos Mantero, Romariz, e "quase todos os comerciantes
filat6licos, como A. Molder, Artur de Vasconcelos, J. Ell, A. Schick, Armando Lima,
etc., etc. A reuniao, que foi presidida pelo
Sr. Governador Civil de Coimbra, Dr. Eugenio de Lemos, marcou ainda pela presen~a
de muitas senhoras, pelo excelente almo~o,
pelo ambiente em que foi servido, e, mais
ainda, pel as ideilfs e sugestoes, criticas e de-
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A. GAMA REIS I
(MR. CORK)
WELCOMES you at

Ic
I

I

CASA DAS
CORTIC;AS I
(Cork House)

M(:TROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS
RET A I L E R S
4 - 8 - Rue de Elcole Pollt6cnlee - 8.10
Tllefonl 32 68 68
lohmll.r of Partugul"
Chlm"'r of Camm.rOl

I
I

I
I

I

TIIIgrlmel: ISOLANrE.

LISBON

PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK 'PECIAt TIES

AIIERICAN EXPRElI CREDIT CAROl HONOURED HERE

"I·" ..

I

I

- - -...
w........- - - - - -............... ~V

cisoes tomadas na segunda parte dos trabalhos, sob a presid!ncia do Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Filatelico de Portugal.
Nao resta duvida de que se esta entrando
numa fase nova. Questao e, agora, que todos se apercebam disso', e se unam ao redor
dos dirigentes, para desenvolvimento, valoriza~ao e prestfgio da Filatelia Portuguesa •.
Come~ando pelo fim, de salientar sao
duas circunstancias: e uma, que as palavras
finais por n6s escritas em 15 de Junho
de 1952, .Desenvolvimento, valorizatyao e
prestlgio da Filatelia Portuguesa" tem sido
o disco que, durante dezasseis anos, aqui
mais temos repetido.
E e outra que, dando a Cesar 0 que e
de Cesar, nao fomos n6s 0 organizador
e orientador de tal reunHio, mas 0 saudo~o
Artur de Vasconcelos, comerciante filatclico
no Porto, que, mais tarde, num livro de sua
autoria, publicou uma gravura daquela notavel reunHio, com titulo que nao temos
presente, mas que, pouco mais ou menos,
diz assim : grupo do que deve ser considerado
o primeil"O Congresso Filatclico Portugues.
Saliente-se <Jue n6s, na cr6nica transcrita,
nao empregamos a palavra Congresso. Foi
o Artur de Vasconcelos quem a escreveu,
fixando-a para a Hist6ria da Filatelia Portuguesa.
Seguiram-se outras cr6nicas, sempre na
mesma linha de rumo: . 0 centenario do
selo portugu!s_, .Selos novos, selos veIhos .. ", .A Exposi~ao do Centenario •.,
.0 enigma de urn carimbo postal" .Um
coleccionador de selos-, . Um velho catalogo., .Marcas do correio>, . Destruityao de
selos estragados., .Um lote de petyas inteiras., .Correspondencia e trangeira de navios., .Coleccionamento do Bra il . , . Lityao
dos factos., .A quantidade de quadros nas
exposi~oes filatelicas internacionais., . Clube
Filatelico de Portugal., . Os selos classicos
e os outros. , . Sobrescritos brasil eiros" .Porque se coleccionam os selos., . Sobrescritos
censul'ados. , . Os catalogos e urn c:It:l!ogo •.
Foi ontem - , e passaram ja dezasseis
anos . . . Nao nos surpreende que continuemos a debater hoje os mesmos temas.
Surpreende-nos, sim, e muito, que
sendo n6s, entao, verdadeiro principiante,
empurrado a fortya para 0 lugar de presidente do Clube Filatelico de Portugal, pelos Coronel Cardoso Salgado, nessa altura
Capitao, Dias Ferreira, Valente, etc. - ,
ja entao defend!ssemos as ide i a s que
aqui apresentamos antes de ninguem, e
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EXCELEHTE MENSARIO DA ElPECIALIDADE

I

Assinaturas anuais:

II

Contlnlntl, IIh.. , Brasil I Espanha
ProvlnGlas Ultramarln.. , Dutro.
pal... • • • • • • • • ••

80"00
~

70'00

RedeCl;lo e Admlnl.treao I

RUI dl Figulirl dl FOl, 128·3.0

•

COIMBRA

I

I

I

S£RIES DO CONTINENTE NOV AS E
SEM CHARNEIRA - COMPRO.
Resposta aD n.O 300 do Clubc.
Com pro series novas com pi etas de Portugal, sem charneira, desde 1934 a 1959.
Eventualmente, aceho trocas. Ofcrt as detalhadas a Tllbncaria Peterfil, Av. Almiranle
Reis. 62-A - Lisboa.
COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos ou usados. TambCm vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.·-Drt. o ,
telef. 784816 - Lisboa-4.
Por 190$00 venda 0 lote seguinte de selos
uya(ios: (Portugal- 363/64, 453, 552, 641 /44,
786/88, 804, 878, Aviiio 9 e Angola 378)
e de selos novos (Portugal - 257/272, 859/60,
879/(0). Pedidos cl a quantia, a Ant. B.
Cunha - Rua Bazilio Teles, 28.1.· - LAGOA - ALGARVE.

Dou 50$00 em dinheiro ou selos novos
pelo livro Ctassifica~iio dos setos do tipo
Ceres, de Ant6nio Lopes Ribeiro. Prof.
Dr. Loforte - Rua C6nego Viana, 78 Porto Alegre - Rio Grande do SuI Brasil.
1 search classics of «Fauna,. on cover.
Slogans of same topic. France, New Zealand, New Guinea, C,anada, Mozambique
Company and Nyassa. I request list of
offers without compromise. Noel de Vasconcellos - Calc;ada Mem Ramires, 10-2.0
- Santarem - Portugal.

Troco selos isolados, series novas ou
usadas de Angola e MOI;ambique, par
selos das minhas faUas de Portugal. Artur A. Alves de Miranda - Casa da Pena
- Lufrei - Amarante.
Vendo selos novos.
Guine, ofideos
e 2$50; S. Tome, uniformes 1$00;
Timor U. 1. U. e 1$00 uniformes a 50 %
catal~go Eladio. Pedidos com importfmcia
mesmo em selos correntes mais 2$50 para
registo ao Apartado n.O 2393 - Lisboa-2.
1$50

rCA~AThIC~
I
I
I
J. ELL
I
II NOVIDADES AOS MELHORES PRE<;OS II

Rue d. Pret., 184-2.o-E.q. - rillf. 3236G8

II

_,. .". .,. __ ___

"~..-__

Com pro os seguintes ~obrescritos . de
l.u dia dos C. T. T . com serle : S. Marttnho
dl" Dume (carimbo do Porto). Automo"et
Clube de Portugal (carimbo do Porto), Princesa S. Joana (carimbos do Porto e Aveiro)
e Centcmirio do Selo (carimbos do Porto e
Lisboa) B~ T A NEVES - Apartado 26')0
- Lisboa-2.
Eduardo da Co.s~a Vaz - c/o Postma ~ tcr
Punjim. Goa. India. Deseia trocar loelos.
Deseja trocar selos de Portugal por
selo, de Romenlli.
CARDU Eugen stt. E. V"etga Nohr ~ Oravita - Rai. Oravita. Rell. Banet. -l'\omenia.
1

I
I

LIS80A-2

~
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A aparlGlrl Malo dl 1968
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c Encyct..pidie des Izm res-posie (
de France

Ic
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l
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ACADEMIE DE PHILATELJE
Dol. grandll volumu no formato 21 x n.
Encadarnadal. Numlrala. gra.ura.
I reproduvi5ea
PrlVo 160 francal
TJraglm IImltada

CO\IP WIR DE" TI \1BRES
6,

RUI

Drauot - Pari' IXilml - Franva
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ANONCIOS ECON6MICOS
Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta it Secretaria do Clube, ao n.O 22.
CanjirOes anUgos e candeeiros e candeias de azcite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, a dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta it
Secretaria, ao n.O 22.
Compra e venda selos aos melhores
pre!;os. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Selos com erros, novos e usa dos, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas it Secreta ria, ao n.O 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou com pro, pagando bern.
Resposta it Secretaria do Clube, ao n.O 22.
Troeo e eompro selos Espanha. Dou
em troea bons selos Portugal e Ultramar
e outros paises. Troearia colec~ao adiantada
Portugal e Ultramar por equivalente Espanha.
Carta a Secretaria, ao n.O 101.
SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - etc.
Compro e vendo. (Troeas s6 fa¥o em base
Comereial 50 %). - A. DA COSTA - P. do
~luni dpio, 13-1.0-Esq.0 - SANTAR£M.
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encontra-se sempre as ordens de todos
os filatelistas no seu

CANTINHO FILA TELICO
Profa da Alegria,58-2.0-A
Tell/one ]28176
LISBOA

Selos classicosl • Modernos • Tematicos
COMPRA E VENDE

I
I

I
I

I
(

II
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Emiss6es NOCIVAS, ABUSIVAS e INDESfJAVEIS

ANTONIO DE ARMIJO OGANDOC. P. 985 - Luanda - ANGOLA, pre ten de
eorrespondentes em todo 0 Mundo para
trocas filatelicas. Da preferencia aos tematicos de BARCOS e RELIGIAO, e todo 0
Portugal e Ultramar. Responde sempre.
VENDO MAIS BARATO: Selos Nadonais e Estrangelros. A. NEVES - Apartado 23 - VILA FRANCA DE XIRA.
Compro, Troco e Vendo selos clas.;icos,
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Venda
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - To:!lefone 2272329.
For 20r. selos de grande formate l!e
Portugal e Ultramar, dou 200 selos tambcm
de grande formato da Belgica e Escandinavia. Delneuvile - 62, Rue Cesar Franck
- Liege - B61e;ica.
CHERCHE - Plis Zeppelin des Pays suivants: Pologne (et Bureau Polonais a Dantzig), Turquie, Yougoslavie, Iran et Uruguay.
J'achete par bons prix.
SUCHE - Zeppelin-Post von Vertragsstaaten: Polen (und Polnische Post in Danzig),
Turkei, Jugoslawien, Iran und Uruguay.
Kaurt zu guten Preisen. - F. Lemos da Silveira - Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF. - Lisboa (5)
- Portugal.
Particular, est 0 u retalhando colec~iio
mundial, excepto Africa. Series novas, usadas e selos isolados principalmente: Hungria, Polania e Romenia. Boa ocasiao de
adiantar a vi colec¥ao. Pre¥os acessiveis.
Telef. 865853 ou ao Clube ao n.O 301.
Vende-se urn grande stock de selos nacionais, ultramarinos e estrangeiros. Satisfazem-se listas de faltas com descontos apreciaveis, tanto de selos novos como usados.
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a prerros
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro,
2-l-1.0-D. - LISBOA.
Compro pequenas colec!;oes, series
ccmpletas ou bloeos de Portugal, indicar
pre!;o e quantidades. Carta a Seerelaria
do Clube, ao n.O 120.

•

o que diz respeito ao combate as
emissoes nocivas, abusivas e inde ~ejaveis,
para a Filatelia, e uma das missoes mais
ingralas da Federa!;lio Internacional de
Filatelia.
Qualquer trabalho que encetar tern de
ser rodeado do mitximo cuidado, afim de
nao melindrar ninguem, fazendo prevaleeer a defeEa dos interesses dos coleccionadores. Desde as simples informa!;oes
aos filatelistas ate aos contactos a alto
nivel com entidades como a Uniao Postal
Universal, .UNESCO, Na!;Oes Unidas, etc.,
a Federa!;ao desenvolve um arduo trabalho, que nao e devidamente acarinhado
na maioria dos cas os.
Diz-se que a lista das emissoes nao e
perreita nem completa. Nas primeiras
edi!;oes que se fizeram, quisemos goshoje mantemos, mesmo que a custa de
algumas malqueren!;as, que nunca quisemos manter.
Passaram dezasseis anos, repetimos.
Durante eles, raras e pequenas interrup!;oes tivemos. Publicitmos cerca de mil
cr6nicas. E dezenas de milhar de noticias, quase todas em primeira mao. Fizemos a completa cobertura de todos os
aeontecimentos filatelieos, nacionais e internacionais. E, sobretudo, 0 Didrio de
Lisboa foi 0 unico jornal portugues que
publicou reportagens s{)bre todas as exposi!;oes filatelieas do continente, Madeira,
Angola, Mo!;ambique, Brasil, etc. (rnico,
repetimos e acentuamos, de exposi!;Oes
vistas e vivid as por n6s, quase todas com
o patrocfnio dos C. T. T., do Clube Filatelieo de Portugal e deste jornal.
No festiv~ dia do aniversitrio do Diario de Lisboa, que, desde os tempos do
grande e saudoso Joaquim Manso, sempre,
como leitor, como advogado e como colaborador, consideritmos 0 nosso jornal - ,
trazemos-lhe a prenda pequena de urn
homem pobre: a pena sem brilho, mas
desassombrada e odestemida, ·d e quem, proeurando servir a Filatelia Portuguesa, tambern procura nao trair a altura, a dignidade e a nobreza que sao timbre, conhecidos e reconhecidos, desta casa e desta
familia!

I

Por

-'------=

JOSE RODRIGO DlAS FERREIRA

I

tosamente colaborar, e assim contactitmos
com urn dos antigos responsaveis da FIP,
R. Lesuer, que prometeu um encontro
connosco no Estoril, para rever 0 problema, e actualizarmos essa lista.
Tal
naO aconteceu. Mais tarde, esse espinhoso cargo da Federa!;ao passou para
o detentor actual do cargo, Pierre Seguy,
do Sarre, que tem imprimido aoassunto
o melhor do seu saber, e promovido
uma luta itrdua e ing16ria.
Para um volume de cern milhoes de
coleccionadores, de que se uIana reunir
a Federa!;ao, no conjunto das suas trinta
e poucas federadas, achamos ridiculo que
a venda das listas das emissoes nocivas
atingisse um total de algumas centenas de
exemplares. Sabemos que ela e divulgada de muitas maneiras, mas nao chegar
a milhares a venda, e de facto pouco
animador, para urn problema tao transcendente na filatelia.
Para a difusao das ernissoes nocivas,
os coleecionadores slio 0 maior vefculo,
porque de uma maneira geral as compram. Essas emissoes, tradicionalmente
lindas, embelezam os albuns, e nao podendo ser apresentadasem exposi!;oes
internacionais, servem maravilhosamente
para mostrar nas exposi!;oes onde nlio
existem regulamentos rigidos.
As Administra~oes Postais, que no futuro VaG para 0 «Index», fazem urna
exaustiva propaganda das suas emissOes,
e a difusiio das suas noticias e tao intensa que os membros da Associa~ao Iaternacional dos Jornalistas Filatelicos, ao
referencia-Ias nas publiea!;oes da especialidade, concorrem, automaticamente, para
o seu conhecimento e sua venda. 0 facto
.e bastantc ins6lito. Fazem propaganda do
que reeebem e, automaticamente, ficam
comprometidos, para mais tarde terem de
vir desfazer to do 0 trabalho, divulgando
que muitos desses selos sao nocivos, abusivos ou indesejaveis a Filatelia.
Actualmente, a Comissao FIP contra as emissoes nocivas ve-se aflita com

SOLETIM DO CLUSE FILA'ttLICO DE PORTUGAL
tanto expediente, e suj-aita a todo 0 momento a sentar-se na cadeira dos reus.
Depois do processo contra 0 responsaviH
da Comissao, Pierre Seguy, que the moveu
um ccmerciante americano, e agora a
Ordem Hospitaleira e Militar de Malta,
com sede em Roma, que nao acolheu bern
uma carta que a FIP the endere!;ou,
sobre as tao faladas emissoes da Ordem
de Malta, referenciadas no nosso Boletim
de Janeiro/Fevereiro de 1967. A Ordem
nao esteve pelos ajustes de acatar as
resolu!;oes da FIP e, invocando a sua
Soberania, amea!;ou pura e simplesmente
de processar a Federa!;ao Internacional
de Filatelia.
Tambem os pafses da Arabia nao ligaram nenhuma ao aviso da FIP lan!;ado no Congresso de Munique. Esses
paises emitem grande mimero de series,
algumas caras, e que postalmente sao
inuteis.
Para que os nossos leitores fiquem
com os elementos actuaUzados do que
sao as emissoes nocivas, ab"J.sivas e indesejaveis, damos as Ultimas defini!;oes dimanadas da Federa!;ao Internacional de
Filatelia, e que sao as segulntes:
;~

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

JDetini~iio :

As emissoes nocivas sao
aquelas que lesam directamente os interesses dos coleccionadores.
Sao consideradas como emissoes nocivas:
1 - As emissoes ou certos valores destas que S90 vendidos em bloco ou em
grande parte a .particulares que podem
assim impor os pre!;os.
2 - As emissoes ou certos valores destas que nao estejam em venda livre aos
posUgos postais do pais emissor, ou q..te
sejam vendidos com condi!;oes especiais
de rateio.
3 - As emissoes ou certos valores destas, tendo uma sobretaxa superior a 50 %
do valor facial.
4 - As series, selos ou blocos reglllarmente emitidos tendo uma sobrecarga ou
perfura!;ao nao postal feita com urn fim
lucrativo. Emissoes impressas por particulares sem estatuto postal.
5 - Tiragem a parte das emissoes regulares, que nao sejam postas a venda
no correio.

,

...

no

.....-

~-"""""-"""""~y

ID)non~

Catalogos, Material fllatelico, Pacotes, Sclos avulso, Series completas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre«os gratis

IiiIbDYUU.J

CASA FUNDADA EM 1922

ELADIO DE SANTOS
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725

LISBOA-1
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Aufomatica Electrica Porfuguesa
8. A. R. L.

•

I

I

FABRICANTES DE MATERBL TELEF()~lCO E SlNALlZA<;AO DE TRANSITO
ADMINISTRACio:
Av. Sldllnlo Pals. 18 ·1.0 - D.lo
Tllel. 57146

Apartado 1060
Telegramas PLESSEY

Associada do Grupo

Eseq lTIiiuos e FABRICA:
Av. Infante D. Hanrlque, SSS
Telel S87071

PLE:SS~Y

I

II

I

I

I

"GLATERRA

'~ ..................................~tfI/IIIIIW .......................................~"."."".~-----~--~- .......... --------~.

4703 - Eng." Torrado Silva - Av. Poeta Mistral, 17-3."-Esq.o - Lisboa.
4712 - Padre Joao Ferreira - Rua Silva Carvalho, 34 - Lisboa 2 - Compreendc
In. AI. T. V. C. N. 60. Tem:iticas
religiosas, fauna (especialmente aves).
Europa. 90.
4797 - Fernando Eduardo Marques SimoesAv. 28 de Maio - Predio C - Lote
ABC, 3."-Drt. - Lisboa - (P) T. C.
V. N. U. 60. 3. 90. 94.
4798 - Alfredo Gon!ralves Fernandes - Rua
Almeida e Sousa, 54-1."-Esq.o - Lisboa - (P) Po. T. C. V. N. U. 60.
3. 90. 94.
4884 - Eng." Carlos Alberto Pereira Ornelas
- Rua Ant6nio Bernardo, 196 Lage
- Oliveira de Azemeis - (P) Po. T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 3.
4890 - Prof. Joao Lopes Antunes GracioBanco Nacional Ultramarino - Nelas
- (P) Po. Fr. Es. T. C. V. N. U.
60. 1. 2. FDC. 67. Tem:hicas de
desportos; flora, astrofilatelia. 90.
Hevia. 94.
4944 - Coman dante Jose Tunon CorreiaAv. Guerra Junqueiro, 6-r/chao-Esq."

- Lisboa - (M) In. Fr. AI. Es. Finland~s. T . C. V. N. U. 60. 3. 90.
4945 - Alfredo Ant6nio Mota da CunhaRua Bombeiros Voluntarios, 16-r/ch.
- Amadora - (M) Po. Fr. In. T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 90. 93.
4994 - Vitor Manuel Barroso Nogueira da
Silva - Pra!ra Luis de Camoes, 24Lisboa - (P) Carimbos comemorativas e de 1." dia, estes com series
completas.

"liF.C:~I-Br~'i
LlMITADA

I Apartado n.O 44

I

Telefone 22020

VIANA DO CASTELO

I

I Grande sortido de s~ries temlUicas de todo II

II

a Mundo. Selos c1As5ic08 de Portugal
e Ultramar

'!:. . . . . . . . ~~~---,........................................................~IJ'
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6 - As emissoes nlio denteadas, emitidas corn as emissoes normalmente denteadas (mesmo se as nao denteadas diferirem em cor ou valor das emissoes
normalmente denteadas).
Isto nlio oc
aplica aos selos acidentalmente nao denteados, aos ensaios, provas, etc. '"

LIST A DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
lISTA DEL SDCI - MIGUEDERLISTE - MEMBERS LIST -liSTE DE MEMBHES

ALTERACOES
117 -

200 307 763 -

1306 1383 1524 -

0

• : ...

(

I
II
I
I

II

"""".,.~"""".,."""".,."""".,.tIIiIJIIIIIIII"""".,."""".,.................

SELOS

R€tlDga~oes :

f1/IIIIIIW"""""'f1/IIIIIIW"""""""""" :.
I

DE
l'ORTUGAL.
urTR .. M\R
E Ii:~TRAN-

~~~~~!, CE~~,SSH;OS,

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

I

II
I

H. SANTOS VIEGAS I
D
0
R.1. deDezembro45-3. LlSBOA

Telelone 35852
,:...,...........~........~................",..,."."".~~..........

II

--:,

1758 - Dr. A. M. Corr~a Nunes - Avenida
Joao XXI, 12-5.D-Drt. - Lisboa (M)
Po. Fr. In. N. 60. 1. 2.
1919 - Eng.o Joao Gomes de Almeida Rezende - Rua D. Joao V, 22-2.0 -Esq.0
- Lisboa - (P) Po. Fr. In. T . N. U.
60. 1. 2. 3. 90. 94.
2105 - Norton Tapada Borges - Sec~ao de
Finan~as - Cascais - (M) Po. Fr. T .
C. N. U. 60. 3.
2201 - Joao Maria Serra - R. Luis Sommer,
55-A - Entroncamento - (M) Po. T .
C. V. N. U. 60. 3.
2563 - Pedro Luis Miranda Pardal Monteiro
- Run Saraiva de Carvalho, 184 Porta 1 - Lisboa - (P) Po. T. C.
N. U. 60:
3320 - Jorge Albet·to Rola Pereira BastosRua da Esperan~a, 107-3.° - Lisboa
- (P) In. Fr. T . C. V. N. U. 60.
1. 2. 93.
3839 - Jose Manuel Ledesma PedrosaRua B, 7-2. 0 -Esq.0 - Pontinha - Lisboa (P) N. U. 1. 6. 24. N. 1. ~4.
Gl6ria.
3970 - Armando de Oliveira Serra - Telheiras de Cima, 144 - Caixa 2 - Lisboa (P) Po. Compreende Es. Fr. It.
T. C. V. N. U. Tematicos desportivos de 3. 90. Torrens.
4091 - Ant6nio Augusto de Araujo Ramalho
- Rua da Boavista, 2112, Hab. 23
Porto - (M) Po. Fr. In. C. N. 60.
1. 2. Tematica de flores 93. Torrens.
4378 - Fernando Domingos Santinho - Rua
Circular SuI, 24-D, 1.°-Drt. - Lisboa
- (P) Po. Fr. T. U. 60. 3.
4417 - Padre Manuel Dias - Rua dos A~ou
gues, 31-1.° - Portalegre - (M) Po.
Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 94.
4540 - Luis Filipe de Araujo Fernandes.Vivenda Fatinha. - Lote 21-E Zona
de Urbaniza~ao n.O 3 - :Svora - (M)
Po. Fr. In. Es. T . C. V. N. U. 60.
t. 2. Vaticano. S. Marino. 24. Temas 90. 94.

As revoga!;oes ao ponto 3

slio admitidas:

REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS

PORTUGAL
Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
- Pra~a Rainha Santa, 5-6.° - Frente
- Lisboa 5 - (M) Po. Fr. In. T . C.
V. N. U. 60. 3. Actualmente tern as
suas actividades filatelicas suspensas.
Interessa-se por receber 72 de 1. 2.
Da em T. 72. 60. Caixas de f6sforos
e r6tulos de hoteis.
Prof. Irondino T . Aguilar - Rua Faria Guimariies, 806 - Porto (M) Po.
Fr. In. Es. It.
Henrique do Cat'mo Trindatle - Rua
Joao Luis de Moura, 16-4.° - Moscavide - (P) Po. Fr. In. T. C. 3.
Alberto Abrantes - Abrunhosa do
Mato - (Mangualde) - T. N. U. 1.
2. 19. 21. M6naco. Vaticano. Benelux, 24. S. Marino. Cent. do Selo.
Tematicas de pintura e religiosa, s6
por mancolista. 90. 94.
Eng.o Nestor Mendes - Rua Miguel
Bombarda - Trapos - Albergaria-a-Velha - (M) Po. T. C. V. 3. 60.
Jose de Matos Junior - Av. Almirante Reis, 172-2.° - Lisboa (P/M)
Po. Fr. In. Es. T. N. U. 60. 3.
Ant6nio de Matos - Rua Padre Francisco Alvares, 27-2. -Esq.o - Lisboa(M) Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 10. 19. 90. 94.
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- Se a emissao e feita lmediatamente
apes urn sinistro ou a uma calami dade
nacional sub ita, e se eh se destinar a
dar os primeiros .socorro.s aos sinistrados.
- Se a emisslio e destinada a finan·ciar uma exposi!;ao filatelic!I nacional ou
internacional. Neste caso, 0 valor total
da sobretaxa nao devera ultr!lpassar dois
francos ouro.

1/- E11lissiJes abusivas
Definir;ao: As emissoes abusivas sao
aquelas que comportam ~ a cotes. dispendiosos.

1 - Emissoes em v end a geminada
(1 bloco mais x series ou 1 selo raro
mais x selos comuns, etc . . . . ).
2 - Emissoes semelhantes com as cores
diferentes para 0 mesmo selo ou mesmo
bloco.
3 - Reimpressao de uma emissao ou
suas partes com urn fim lucrativo sobre
a mesma forma ou sobre formas ligeiramente diferentes.

•
,

11/- EmissiJes indese./dveis
Defini~ao:
Os selos de correia sao
essencialmente ·05 recibos de porte para
o correio, sendo declaradas indesejaveis
as emissoes que nlio sejam ,emitidas vislvelmente com esse fim.

1 - Series comemorativas muito longas.
2 - Valores muito elevados.
3-Blocos.
4 - Emissao cujo assunto nada tenha
que ver com 0 pais emissor.
5 - Tiragens intencionalmente multo
baixas.

SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios
coleccionadores que prete:1dem rei a c Ion a r-s e
com coleccionadore3
portugueses, entre eles:
BERNHARD FRYE - 4 Dusseldorf-NordHortensienstr. 7 - F 431247 - Alemanha.
OVIDIO SARMIENTO - Fragata «Jupiter.
- EI Ferrol del Caudillo - Espanha.
FEDERACION FILATELICA CUBAl'1AAngel Iglesias Alvarez, n.O 1029Prado, n,o 452 - Habana Z - Cuba.
ANDRE BALLIF - Avenue Le JouteuxBourgueil (1. & L.) - Fran!;a.
GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA - Rua
Rio Grande do SuI, 756-A - Belo Horizonte. M. G. - Brasil.
BERNARDO ZORNOZA - Apartado, 98Hellin (Albacete) - Espanha.
JAN - BONIFACIO GONSIOREK - Swiebodzin Wlkp - Plac Browarniany 2 m 20
-Polenia.
ANTONIO SARRIO - CI Pozos 37 - Hellin
(Albacete) - Espanha.
E. TOURAL - Santa Rita, n.o 482 - Stgo. de
Cuba - Ote. - Cuba.
GERARD QUELLETTE - C. P . 3443St. Roch - Quebec 2 - Canada.

• • •
Estes endere~os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsibility on our p:lrt.
Ces adresses sont donnes sans engagement ni responsabilite de notre p:trt.
~,
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IINTENSIFIQUE AS SUAS II
I TROCAS FILATELICAS I
I servindo-se dos nossos I
I Anuncios Economicos, a I

I

pre~os muito

"II~ .............~~...

baratos
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NOVA EMISSAO
DA AGENCIA GERAL DA COROA
ANTIGUA - Dedicados it esta~ao de rastreio do Projecto
Apollo da NASA, Antigua
Primeiro dia de

circula~60.

21 de Maio de 1968

Dr. Arnalda Brasoo
No passado dia 9, foi rezada millsa por
alma do nosso querido amigo e cons6cio
Dr. Arnaldo Brasao, falecido ha urn mes
e que deixou viuva a Sr." D. Maria Luisa
Bebiano Barreto Brasao.

ST. LUCIA - Comemorativos do Campeonato de Criquete
das Caraibas
Primeiro dla de

circula~iio.

8 de Maio de 1968

•
•

foi professor muito distinto. Em Angola,
exerceu os cargos de Juiz do Tribunal
Administrativo e de professOl' do Liceu Salvador Correia. Dedicou grande parte da
sua vida a obras sociais. Era membro do
Comite International de la Moralite Publique, com sede em Geneve, e, durante quase
meio seculo, foi presidente da Liga contra
a Prostitui~ao. Oltimamente, dedicava-se II
numismatica e medalhfstica. Poblicou .As
Supostas Moedas de Sola de D. Joao II.,
.0 Pataco e a Sua Bibliografia. e .Numism610gos Contemporaneos e a sua Actividade
Cultural>.
S6cio do Clube Filatelico de Portugal,
aqui organizou uma notavel exposi~ao numismatica, tendo, durante muitos anos, prestado valiosa colabora~ao: a esta revista.
A ilustre familia enlutada, e especialmente II sua viuv:i; apresentamos sentidfssimos pes ames .

.:----~----------':.
t
c

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

Depois de tel' frequentado a Escola de
Guerra, foi promovido a oficial da Administra~ao Militar, e nessa qualidade prestou servi~o no Estado-Maior do Exercito e
na Guarda Republicana, ao mesmo tempo
que adquiria a licenciatura em Direito e
se diplomava pel a Escola Superior ColOnial, estabelecimento de ensino em que

I

I

SERVI<;:O DE CIRCULA<;:OES

Iuscreva-se neste s e r vi" 0, que
( presta 0 nosso Clube, e verificara a
sua utilidade.

I

I

Pe"a condi .. oes de inscri .. io.

~: ..... ~_..,

I
I
I
I

I
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Pedro Alvares Cabral).
S. TOME E PRINCIPE:
500 000 da taxa de 1$50 (medalhao do

dos

Jer6nimos).

ANGOLA:

10000000 da taxa de $50 (Nossa Senhora da Esperan!;a); 10 000 000 da taxa de
1$00 (castelo de Belmonte); 12000000 da
taxa de 1$50 (ermida de S. Jer6nimo);
18 000 000 da taxa de 2$50 (armada de Pe-

dro Alvares Cabral).
MO(:AMBIQUE :

14000000 da taxa de 1$00 (hastear
da cruz 'em Porto Segura); 9000 000 da taxa
de 1$50 (primeira missa no Brasil); 4000000
da taxa de 3$00 (igreja da Gra!;a, em
Santarem).
MACAU:

4000000 da taxa de 20 avos (monu-

menta a Pedro Alvares Cabral, em Lis boa) ;
3000 000 da taxa de 70 avos (estiitua de

Pedro Alvares Cabral, em Belmonte).

D U A S

•
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A TAP e a Marcofilia Portuguesa

•

I
I
I BASTOS ,. CAMPOS. L.DA

I
I
I
I
'1,,-----_________ I
.:-------------------'\.
I A FILATELICA I
I SELOS PARA COLEC<;OES I

Em primeira mao, publicamos aqui,
nas Ultimas semanas, noticias de tres acontecimentos filatelicos importantes, todos
eles referidos a TAP: recebimento de
urn bela sobrescrito do seu RaUye, ao
qual ate apontamos urn defeito de tama-

Ate aqui, a TAP resumia-se a comemorar filatelicamente alguns dos seus voos
inaugurais, marcados para datas convencionais.
Mas 0 que verdadeiramente interessa
aos coleccionadores de correio aereo sAo

nho, que logo nos f oi agradecidcb, com a
promessa de futuramente ser emendado;
a inaugura!;aO da sua «Mostra Filatelicalt,
com quadros de s elos do Ultramar, e outros de cartas com carimbos de 1.·' voos;
e a publica!;ao de artigos aerofilatelicos,
assinados pelo Cap. F. Lemos da Silveira,
na excelente revista IntErTAPtine.
Parece que tambem em primeira milJ,
publicamos hoje as quatro novos e valiosos carimbos da TAP:

as 1..' voos, isto e, as aberturas de linhas.
Assim, a TAP passol!, a fazer voar sempre
urn certo nlimero de pe!;as (nlimero estudado d-e acordo com as necessidades dos
mercados nacionale internacional) em todos os ,seus 1..' voos, de ida' e de regr·esso.
Isto em sobrescritos devidamente legendados, com oblitera!;oes normais datadas de partida e de chegada, e carimbas ilustrados, estes, nao obllterantes, chamados «cachets», devidamente autorizados

R. MARIA ANDRADE, 55 - Te/ef. 834108

1

I

Ca/~ada do Carmo, 25-S/L.E

LIS BOA - Te/efone 35207

~

:

(PORTUGAL)

t

LISBOA

2 000 000 da taxa de 2$50 (brasao de

claustro

Selos de Portugal e Ultramar. Es· II
trangeiros. Novidades. Tematicos. I
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 «
material filatelico
I

I

GUINE: :

I1

o

2 000 000 da taxa de 1$00 (planisferio
de Cantino, 1502): 1 000 000 da taxa de
1$50 (retrato d.e Pedro Alvares Cabral).

.1 .,..---.._-_.-.. -.-....----------1.

I

CABO VERDE:

500000 da taxa de 4$50 (carta de Lopo
Homem Reineis 1519).
Os selos serao pastas a venda no
pr6ximo dia 22, em todo 0 territ6rio
nacional.
Nas capitais das respectivas provincias
serao utilizados, naquela data, carimbos
de 1. 0 dia de circula!;ao e postos tambem
a venda sobrescritos comemorativos, que
o Ministerio do Ultramar mandou confeccionar.

I

Comemorando a 5.· Centenario do nascimento de Pedro Alvares Cabral, a Ministerio do Ultramar vai por em circula!;aO, em todas as provincias ultramarinas,
uma serie de 14 selos postais.
Impressos a dez cores, no formato de
35 X 25 mm, desenhados por Jose de
Moura, com excep!;ao de dois que reproduzem mapas, os selos com que 0 ,Ministerio do Ultramar se associa a uma data
hist6rica para Portugal e Brasil, sao emitidos nas quantidades, taxals e motivQs seguintes:

TIMOR:

f

V Centenario do nasczmmto de
Pedro Alvares Cabral

7
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.:--------.
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{
I Domingo. do Sacramento I

II
I
I
I

I

(Mercado Filatelico 'de lisboa)
RUQ do Crucifixo, 26

Telefone 32 489 1
LISBOA 2

-+

~.

Portagal

Selos Nacionais e Estrangeiros

II
I
I
I
I

I
~
I Albuns e Material Filatelico
I
~
I
I'!: _____
Lista de otertas em distribai9Ao I
_________ :r
I
)

I

.-.",-_~

(

8

pela Administra~ao-Geral dos C. T. T.,
por seu oficio de 22 de Mar~o ultimo.
Os acima reproduzidos sao os de
Lisboa I Nova York, Lisboa I Amsterdam,
Faro I London e Faro I Frankfurt. Os carimbos de regresso foram identicos, com
altera~ao da legenda e da cor da tinta.
Em seguida, 3 de Maio, teremos 0
carimbo Porto/London/porto.
Estes sobrescritos da TAP encon-

j. ._------------_. ._--_. _------

tr-am-se a venda na sede da Companhia,
R. do Conde Redondo, 79, em Llsboa, e
constituem notAvel contribute para a valoriza~ao da marcofilia aerea portuguesa, pelo
que aqui expressamos vivissimos agradeeimentos .aos Srs. Eng.o Vaz Pinto, Presidente do Conselho de Administra~ao da
TAP, e Cap. F . Lemos da Silveira, dirigente dos servi~os respe ctivos.

I
I
I
I

A. J . de V. C.

Carta aberta para 0 Hugo Fraccaroli,
sobre selos regomados

I
II

Selos de Portugal e Ultramar
Sobrescritos de

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

u

1.0

dia (F. D. C.) e Postais Maximo. (C. M.)

de;~;~~ :ltr~;~ e
Rua da Trindade, S-I,O-D.to -
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VIAGENS DE BARCO E AVIAO -+ VARIAS MODALIDADES
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Avenida da Liberdade, 103, Telefones 361 5z1 - 361541

*
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EUROPA I968

,

I

I

I
II

Jogos Olimpicos - Mexico
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esta fazendo contra os selos regomados,
a que ele chama .. . falsificados!
N6s devemos ser 0 defensor nu.mero
urn dos selos novos, gomados e mais do
que perfeitos : impecaveis. Fomos 0 primeiro a defender esta doutrina em Portugal, nestas colunas. Ela valeu-nos alguns inimigos, nao obstante -0 que hoje
a mantemos na integra. Simplesmente ...
Nisto de selos, como no resto, no meio
esta a virtu de. Todos n6s temos ideias
gerais sobre a generalidade dos selos.
Mas nenhum de n6s pode usar os mesmos
ocul03, a mesma regua, para m e d i r
urn selo Ceres, urn selo de D. Carlos
ou urn selo de D. Maria, ' dos portugueses,
ou os equivalentes brasileiros. Por outras
palavras : N6s nlio aceitamos urn selo
portugues da serie de Santo Ant6nio
com ferrugem, que em tal serie e vulgar.
Mas jil talvez a aceitemos num selo
brasileiro «olho de boi». E, mais, com-

iI

.,
....
~j
~
,,,,
"

t

HA no Rio de Janeiro urn filatelista
que, vice-presidente, desde ha muitos anos,
do Clube Filatelico do Brasil, e 0 maior,
o mais activo, 0 mais doutrinador, 0
mais prestigioso dirigente filatelico brasileiro. Hugo Fraccaroli e urn dos nossos
maiores amigos do Rio de Janeiro. Todos
sabem que n6s somos, em Lisboa e em
Portugal, urn dos maiores, talvez mesmo
o maior amigo de Hugo Fraccaroli.
Ate ja tern havido quem veja, em
muitos aspectos, semelhan<;as entre n6s
dois.
Aceitamos que semelhan~as, mas
nao mais do que semelhan~as. Porque
estando n6s noventa por cento de acordo
com a doutrina<;ao de Hugo Fraccaroli
sobre os assuntos, caracteristicas, etc., que
mais importam a Filatelia - e eviden te
que a 1 gum a s vezes dele discordamos.
E em nada toca a nOBsa velha e segura
amizade dizermos ou escrevermos que discorda mos. Como agora na campanha que
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Reprodultao autorizada pelos C. T. T.

A Administra~ao-Geral dos C. T. T.,
em aten~ao ao compromisso tornado com
os lestantes paises membrds 'da' -C. E.P:-T.,
emitiu a sua edi~ao do selo «Europa-68,. .

o desenho, escolbido na reuniao da
comissao "Postes», realizada em Lisboa
em 1965, e da autoria do artista sul~o
Hans Schwarzenbach, professor de desenho
da Escola de Artes e Ofieios de Berna,
distinguido com a medalha olimpica para
o melhor selo desportivo de 1956, e a recompensa de Genebra para 0 mais belo
selo sui~o de 1965.
Os selos tern as <Iimenslles idle
24,4X34,5 mm, compreendendo a serrilha,
com 0 denteado 13,5. 0 plano de emissao
e 0 seguinte: 1$00, tiragem de 9000 000 em
folhas de 100 selos; 3$50, tiragem ·de
1500 ODD, em folhas de 100 seIos; 4$30,
tiragem de 1 500 000 em folhas de 100
selos.
Foi marcada a data de 29 de Abril
para 0 1.0 dia de eircula~ao da nova

emmA<>.

Segue

-+
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Uma grande colecGio de canglroes e de canecas

Na Feira das Indilstrlas, i'l Junquelra,
mais conhecida por FIL, abriu ao publico,
pela quarta vez, a ja famosa «Feira das
Antiguidades», verdadeiro museu de todos
os museus, com cerca de cento e vinte

com flguras humanas
As galerias do primeiro andar foram
ocupadas pelos coleccionadores amadores.
Entre estes, 0 Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube
Filatelico de Portugal e Director desta
revista, que nos anos anteriores apresentara uma selec!;ao da sua grandiosa
colec!;ao de candeias e candeelros de azelte
(a caminho das mil pe!;as ... ), - apresentou este ana urna parte da sua colec!;ao
de cangiroes ou canecas, para agua ou
vinho, todas com figuras hurnanas ou
de outros animais, pe!;as vaUosas e multo
raras, de origem inglesa, portuguesa e
alema.
As duas gravuras que publicamos reproduzem as duas meta des do sta'nd do
nosso Director.

stands de preciosidades de toda a ordem:
mobiliario, autom6veis antigos, _pratas, tapetes, rel6gios, lour;as, etc., etc., nurn conjunto de raras belem e riqueza, que desde
o primeiro ana tern suscitado vivo interesse de comerciant-es e escritores estrangeiros da especialldade.
Como nos anos anteriores, no res-do-chao ficaram instalados os maio res comerciantes portugueses, vindos de todo
o Pais.

•
•

preendemos perfeltamente que 0 coleccicnador que aqui possuir aquela prime1ra
serle, ou no Brasil possuir a segunda,
nova e gomada, e urn dia, mais naturalmente no Brasil do que em Portugal,
por virtude do calor e da humidade, verificar que ela vai come!;ar a enferrujar,
e que daqui a urn mes, urn ano, dez
anos, estara irremediavelmente perdida,
- a mande desgomar e, se pl'eferir, regomar.
Os selos s6 tern valor a partir da
sua antiguidade. Relative, claro, mas antiguidade. Ora nao se retocam, nao se restauram todas as antiguidades? . . . Os
museus nacionais de pintura nao tllm
sec!;oes de restauro para os seus quadros? .. A Funda!;ilo Espirito Santo, em
Lisboa, nilo est a a fazer hoje, a moda
antiga, encaderna!;oes para os antigos livros das bibliotecas reals francesas? ..
Havera alguem que deite para 0 caixote
do lixo a primeira edi!;ao dos "Sermoes»,
do Padre Ant6nio Vieira, s6 porque tern
urns pagina rasgada ou reconstituida (nao
e, caro Dr. Raul Rego, indubitavel mestre
nestes assuntos?), ou uma terrina de lou!;a
da Companhia das lndias, s6 pprque tern
urn ou dois cabelos? . .
Voltemos ao principio. Claro que,
qualquer que ele seja, mere cera sempre
lugar de honra 0 selo impecavel, como 0
quadro ou a terrina imp~caveis . Isto e
doutrina assente e indiscutivel. Nem vale
a pens perder tempo a repeti-Io. Mas
o mesmo se nilo aplica a selos de D. Maria
ou aos «olhos de boi». 0 mesmo nao
po de aplicar-se a selos ainda mais raros
e ainda mais caros do que estes. Pois
nao e verdade, dinanuco e querido Hugo
Fraccaroli, que os selos mais valiosos qe
todo 0 Mundo, daqueles que custam centenas de milhares de escudos cada urn, s6
existem urn, dois, maximo tres exemplares, alguns dos quais em museus - e
rasgados?! ...
Isto nilo e, garantimos que nao sera
uma polemica. Porque e, apenas, em
primeiro lugar, 0 pretexto para esta cr6nica. Em segundo lugar, assunto diferente, que supomos nunca abordado em
Portugal. "E, em terceiro lugar, justifica!;ilo para daqui enviarmos apertado abra!;o
080 grande e queridissimo Hugo Fraccaroli,
que parece que nao teremos a sorte de
em breve estreitarmos no Funchal, durante a pr6xima "LUBRAPEX - 68».
A. J. DE V. C.

A V Exposic;:ao de
Divu/gac;:ao Filatelica
Vilafranquense
A V Exposi!;a.o de Divulga!;ao Filatelica Vilafranquense teve lugar nas salas da Biblioteca-Museu Municipal desta
vila, sendo inaugurada, no dia 2 de Mar!;o,
pelo Sr. Presidente do Municipio de
Vila Franca de Xira, e esteve patente
ao publico ate ao dia 10.
Foram recebidos 32 boletins de inscri!;ao, solicitando 112 quadros; dado que
as salas comportavam somente 44 quadros, houve necessidade de ser felta urna
seleC!;aO, por uma comiSSa{) constituida
pelos Srs. Dr. Romano Camara, Vitor Dias
e Julio Serra, sem preten!;oes de se excluir qualquer expositor, dan do assim
oportunidade para que todos os inscritos
pudessem apresentar 0 melbor dos seus
trabalbos.
Porque as inscri!;oes foram bastame
elevadas para 0 espa!;o de que se dispunha, os filatelistas vilafranquenses desistiram de expor, dando oportunidade aos
expositores de diferentes partes do Pais
poderem expor 0 maior nUmero possivel
de folhas; foram expostos trabalhos de
23 participantes.
Pela Comissao de Admissao foi rejeitada urna participa!;ilo, por se tratar de
selos abusivos.
A todos os expositores, foi ofertado
uma medalba, e diploma comemorativo
deste certame.

t:;;:;:-~;~~:;;:;~II

1 DE SUISSE. REELLES POSSIBILITES
1 D'ECHANGE POUR COLLECTIONNEURS DU
ENTlER. 4 PUBLICATIONS REM PLIES
1 MONDE
D'ANNONCES PAR ANNEES. ANNONCES GRA.
1 TUITES POUR NOS MEMBRES :=: CADEAUX
I PHILATELIOUES ET 'bE NOMBREUX AVANTA·
I GES. ABO • •EME.T A •• UEL FRS.
.1 SUISSES 10. - OU EOUIVALENT, OU 18
COUPONS REPONSE. SPECIMEN CONTRE -I·
I COUPONS REPONSE. ECRIVEZ A: HELVE·
1 TICA STAMPS CLUB. POBOX lil8 1700
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Comemorou mai urn aniversal'io, 0 47.· ,
o grande jomal da tarde Diorio de Lisbon,
fundado e dirigido pelo eminenre Dr. ]oaquim Man 0, a quem sucedeu 0 Dr. Norherro Lope, e, ultimamente, 0 Dr. Ant6nio
Pl:dro Ruela Ramo~, no qual saudamos todos
quantos nele colaboram .
Integrando nas suas colunas a mais
antiga sec~ao filatelica da J mpren~a portuguesa, .Pilatelia" ass in ada pelo nosso director, de cujas cr6nicas ~ elcccionamo~ dua ~
que transcrevemos em cada numero desm
revista, - associamo-nos, muito sinceramente,
as homenagens que, entao, foram prestada~
ao grande DiOrio de Lisboa, tran~crevendo,
na abertura desta revista, 0 artigo daqucle
nosso director, Dr. A. ]. de Vasconcelos Carvalho, publicado no grandio 0 numero extraordinario - oitenta paginas - comemora·
tivo de tao notavel aniversario.

M

S

S

COR

L

_
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rece uma senhora, filatelista e nossa conSOCia, que na nossa sede esteja dispost:l a
dirigir trocas filarelicas semanais, so mente
entl'c senhora5, 5e preferirem, ou tambem
com filateli5tas homens, ~e quiserem, e, cm

.
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II
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I
I
I

II

IV.08 Yvert

Pre~o

CHECOSLOVAQUIA
(31) -1293 - Campanha Mundial contra a Fome . . . .
(32) -1318/9 - logos OHmpico~ Univer~itarios . . . . .
(33) -1369 e 71 - Desportos . . . , . . . . . . . .
(34) - 1430 - Congresso Int. de QUlmica e micro-molecular
(35) - 53/6-A. - Exp. Filat. Int. de Praga 62 (2 ~oh.)
(36) - 59/60-A. - Vo~rok V e VI . . . .
.
(37) - 1027/9 - Aniversarios Culturais. . . . . . . . .
(38) - 1139/40 - Aniversarios Culturais . . . . . . . .
(39) - 1193 - 5.0 Congresso dos Sindicaros de Ourives. . .
(40) - 1203/4 - Aniv. e Cent. de Sociedades (Marematicas, Flsicos e Medicina )
(41) -1220/1 - 20.0 Aniv. da destrui~ao de Lidice e Lezakl . . . . . .
(42) - 1222 - 1.200.· Aniv. da Funda~ao de Tepliee Spa .
(43) - 1226/9 - logos Spartistas de Verao . . . . . .
(44) - 925
1173
1231 - Exp. Filat. Jnt. Praga 62 (~ob. ofieial)
(45) - 1260/6 - Aniv. Culturais (3 sob.) . . . . . . .
(46) - 1277/8 - 1.100.0 Aniv. do Grande Imperio de Moravia.
(47) -1428 - Aniv. Cultur a i ~ (Composirol'es)
....

12$50
8$5 0
7$ 50
7$5 0
1 3 2 15 0
27$5 0
12$ 50
7$50
4$00
3$ 50
6$"0
4$- 0
12$50
2 5$00
30$00
15100
3$50

+

(48) (49) (50) (51) (52) -

+

DLNAMARCA
447 - Cent. da Socicdade dos Amigos da Naturcza
448 - 150. 0 Aniv. do Nascimento do Pedagogo C. Kold .
449 - Vhtas e Monumentos ,
450 - Idem • . • : . . ,
452/4 - Sobretaxa Refugiado

2$50
3$50
3$ 50
5$5 0
14$00

I: : =:;, v~:::,<,: ::":~~~J:~" ~~~~~sy
MISS

IRST MARINE
AVIATION FORCE.
VETERANS
ASSOCIATIO'N
I
•
.
I,
l'

1966'1967

qualquer d o~ casos, sempre com a pre~ cn~a
de urn dos direcrores ?
o nosso presidente fica aguardand0
quai ~ qu er ade ~ 6e ~ ou ~ uge 5 t6e~ neste sentido. E co m antecipados agradecimentos.

I
I
I
I
II

(60) - 316/8 - S.

II

~

"'k)
Banco Internacional . , . .. . . .
Comissao Econ6mica p.' Africa .
UNICEF
,....,.
Desenvolvimento E con6mico para a Ciencia
SUl <;A
(59) - 719 - Propagand a pa ra a Exp. Nac. Lau~anne. . .
Meinrad .

.

VATI CANO
. . . , .

.

. . .

.

.

.

.

.

.

..

10$00

.

.

.

.

..

92$50

Pedld08 80 CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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Reis,
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Preoo flxo, mals porte - Prix ferme, plus port - Net price, piuS postage
- NeUopre's, und Porto
Avenida

I

: ::::
10$00
20$00 ,
25$00 •
I5$uo I

(55) - 82/3 (56) - 91/2 (57) - 93/5 (58) - 110/1 -

I
\
I
I

K

Este Clube Filatelico de Portugal tern
muitos s6cios jovens, e tambem muitos do
sexo feminino, que sabemos classicol! e tcmaticos, principiantes e medios.
A engrossar 0 nosso quadro associativo,
de longe 0 maior do nosso Pais, entrou
agora D. Luisa Maria Fortunato Gama Reis
(Miss Cork), muito bela, filha do famo 0
Mr. Cork, 0 nosso querido amigo e con ~6:
cio A. Gama Rei~.
Parecendo-nos justo destacar 0 acontecimento, com apertados abra~os para ambos,
ele fez-nos I'ecordar uma ideia que ja algumas vezes temos defendido: Quando apa-

...
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I
I
I
I
I
I

M ISS
CORK

~-~--

(Sbmente para soclos - Seulement pour membres - Only for members
- Nur f'Qr Mitglleder)
c
labr•• crltal prlmalra:d'. - EnvelappII praml.r Jaur - Flr.t d.y cavar. - Er.ttagbrl.f.

I
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......

VENDA ESPECIAL-VENTE SPECIALE
SPECIAL SALE-SONDERANGEBOT
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Carint bos de

I, 0

Conform e anunciamos na rubrica dos «Novos selos Portugueses», reproduzimos
os carimbos de 1. 0 dia de circula!;iio
da emissiio comemorativa do V Centenario do nascimento de Pedro Alvares
Cabral. Os carimbos van ser utilizados
em 22 de Abril, respectivamente nos
Correios de Praia, S. Tome, Macau,
Bissau, L. Marques, Luanda e Dili.

I
I
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ICASA

A. MOLDER

I

•

I TUDO PARA FILA TELIA I

I COMPRA I
I
Rna

T elef,

1,°

321 5 1 4

VENDB

de Dezembro,

101
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VIAGEM PRESIDENCIAL - Bissau, 2 de
Fevereiro de 1968.

I

'~","

I
I

I

. ,'0
\

f£.

I
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I
I
I

Guine

I

.A~-.~ .A~ J

!
iI

dia de circu lapio

II

)

l

ULTRAMAR

I

t;,~.....,

I

~

~~

'

_J(;:~.rz

I
9 de

__________

onde quer que viva

I

VIAGEl\I PRESIDENCIAL - Praia,
Fevereiro de 1968.

~--_-

BAle/BlA

I

Cabo Verde

____ ____

Viva com

I

rimbo com data de 22 de Abril, confOmie fora anunciado.
XVIII CAMPEONATO DO MUNDO DE
H6QUEI EM PATINS - Porto, 26 de
Abril de 1968. Posta de Correio no
Palacio de Cristal.
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CERCA DE 3500 AGENCIAS CENTRAlS EDEPOSITARIOS
ASSEGURAM 0 SEU REGULAR ABASTECIMENTO
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Carimbos comemorativos
1.0

voo A JACTO BISSAU-LISBOABissau, 11 de Setembro de 1967.

PROPONJ.lA

NOVOS

SOCIOS

PARA

0

SEU

I

IClube Filatelico de Portugali
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cula~ao uma bela serie comemorativa, de
Correio ACl'eo, composta por trb selo~:
os de 2 S. - avHio antigo - e 3,50 S,DC 9 - foram desenhados pOl' Petet' Sinawehl, de 18 anos, e 0 de 5 S.Boeing 707 - e da autol'ia de Leopoldine
Kostohris, de apenas 16. Maqueta; muito
felizes, escolhidas num concur;o l'calizado

/ Cracovia <l'cedicrao. do servicro jubiI ar, e
n,\ competicriio com baloe ~ livrc~, com pat'ticipa~iio de esfericos de seis paises.
A procut'a de todos estes souvel/irs e
empre extraordinaria, costumam esgotar-se
e m poucas horas, e eu torno a r.ecomeridar

urn certame de envergadura, tambCm se vai
rcgistar inten~a actividade. Para ja, podemos anunciar oito carimbos comemorativos,
a sabel':
- Cerim6nia inaugural (29/5) .
- Expos i~ao, corrente, com mudan~a de
data (30/ 5 a 4/6),

10

ao~ intere~sados que nao se atardem nem
deixem ficar para tras.
Mais detalhes sobre 0 ass unto serao
.pagina. logo
posto~ em evidencia nesta
que dele ~ tenha conhecimento. Po~sivelmente,
jn no proximo numero,

IN TERN ATI a N ALE FLU G pas T -,A US STE LL UN G

..

IFA WIEN 1968
.J
Al.e ... fll.tells'as Po .. tolfue.es Da .WIPAI. - 8150 I • emlneote .lOti" Qonll.le& Ga .. el .. ,
Senbo... de Lemoll d. Slivel ... e (l.P. F. Lem•• da Silvel .. a. I£IIC. me.ma
..ep .. e.eot.~ao deve de.loea .... e de novo a "lena, p .... a elFAI. -88,

Bloeo coo. a .. elmpressiio da prlmel ... serle de Vorrelo Al.ereo ( •• '8)
que ser. Illeultlido IfraCultampote eonCra a aqulsl~Ao
dom bllbete de ent.. ad. na elFAI. - 88 I
(

na Primavera pa;;ada, cspccialmente para
este efeito.
A semelhan~a do que aconteceu na
•WIPA-65., hayed da me ~ ma forma urn
bloco com reimpressao (Neudruck), ora da
primeira emissao de Correio Aereo, de 1918.
Oficial, realizado na Casa da Moeda (Staatsdruckerei) sob encomenda da Administra~iio
Postal austdaca (Osterreichischen Po;tverwaltung), este bloco sed oferecido a todos
os compradores de urn bilhete de ingresso
na Exposicrao (que ('\lsta 25 S,).
No campo das marcas, sempt'e atractivo
e que serve cla melhol' maneira a pubJicidade das varias manifestas:oe~ que compoem

-

Congresso Filatelico da Austria (1 / 6).
Congresso da Associacrao Internacional
de Jornalistas FilateJicos, A. 1. J. P .
(1/6).
Dia da Ael'ofilatelia (2/6) .
Dia da Astrofilatelia (3/6.)
Dia da Juventude Filatelica (4/6),
8,· Congresso da Pederacrao Internacional das Sociedades Ael'ofilatelicas,
F. 1. S. A. (5/6).

E, ainda a prop6sito de obliteracroes alusivas, refiro as que serao apostas nas correspondencias transportadas no voo especial
pOl' helic6ptero, no voo por aviao Viena/

,

2. a Expasic;aa Filatelica da Tematica
da Prapriedade Urbana
REGULAMENTO
Artigo 1.0 Com 0 patrocinio dos C. T. T.
e da «Associa!;iio Lisbonense de Proprietarios», organiza 0 «Clube Filatelico de
Portugal» a «2.« Exposi!;ao Filatelica da
Tematica da Propriedade Urbana,., a qual
sera inaugurada no pr6ximo dia 22 de

Outubro, nos saloes nob res daquela Associa!;iio, na Rua D. Pedro V, n.· 82-1.·, em
Lisboa.
Art. 2.0 Poderao concorrer quaisquer
coleccionadores de Portugal e Ultrarnar,
ou estrangeiros aq\1i residentes, com selos

12
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Carimbos de

1.

0

dia de Circulafdo

EUROPA 1968 - Lisboa, S. I. R., Rua de
S. Jose, 20 - 29 de Abril de 1968. Carimbos identicos em. Coimbra, Porto
(Bata1ha) e Funchal.

-A£R0 f I LATtL IA
Vamos .olacelonar as prlmelras pacas da

IFA WIEN 1968
Pelo

CAPITAo F. LEMOS DA SILVEIRA
Como tern sido amplamcntc publicitado
em diversos argaos de Jnforma ..ao, avizinha-se a passos largo~ 0 maior acontecimento aerofilatelico do ano, ou seja a Exposi..ao Aerofilatelica Internacional .TFA
Wffi!'l 1968. (29 de Maio a 4 de Junho)
~eguld~ do 8." Congress a da Federa.. ao Internaclonal das Sociedades Aerofilatelicas
(5 e 6 de Junho).
A ampla manifesta .. ao coincide com duas
efemerides importantes:
0 50.· aniversario do primeiro ~ervi .. o
postal aereo-austriaco, consideravel cometimento da Administra~iio Postal daquele pais,
em colabora..ao com a avia .. ao militar, no
recuado ano de 1918 - que foi a primeira
carreifa aeropostal regular do Mundo (mes
e melO antes da inaugura..ao do servi .. o regular norte-americana e quatro meses e
meio antes de igual iniciativa frances a), e

foi tambem a primeira linha illternacional
do Mundo, vista 0 percurso, VienaJCrac6viaJLwowf Kiew, levar ate a capital da
Ucrania, entao Estado independente;
0
20.· aniversario dn funda ..ao da
.Austrian Airlines> (AVA), formada em 1958,
tres anos ap6s a termo da ocupa ..ao aliada,
com a reabertura do voo VienaJLondres,
continuando assim a tradi ..ao da sua precursora OELAG, desmantelada durante 0
segundo conflito mundial.
o grande evento, que muito naturalmente esta a .mobilizar as aten ..iies dos aerofilatelistas de todos as Continentes, e organizado par uma experiente Comissao Organizadora, presidida pelo Arquitecto Johann
Anreitter, conta com 0 patrocinio efectivo
e poderoso da nossa F.r.S. A., e tern
por cenario os grandiosos saliies do Palacio Imperial (Hofburg), quadro unico que

Carinzbos conzemorativos
LIONS INTERNACIONAL - Ana Jubilar 14 de Fevereiro de 1968. Carimb05 em
Lisboa, Cantanhede, Figueira da Foz,
Almada, Coimbra, Estori1, Matosinhos
e Funchal.
V EXPOSI~AO DE DIVULGA~AO FILATELICA VILAFRANQUENSE - Vi 1 a

seu progresso, e para que tenhamos a
papel de mais do que simples colecdonadares de selos.
Mas, afinal, a que vira a ser a Assocla!;ao Portuguesa de Jomalistas Filatelicos?
Sera uma associa!;ao cultural que vai
procurar reunir todQS as escritores sabre
Filatelia, desde autores a jornalistas, no
desejo mais forte de procurar orientar
e defender a Filatelia. Estimular a gosto
pela Filatelia, para que possam aparecer
novas escritores sabre temas filatelicos .
Pres tar, atraves dos seus associados,
uma grande co1abora!;ao a Imprensa, Radio e Televisao, com a fim da propaganda e expansao da Filatelia. Defender,
em todos os locais 'e meios ao seu dispor,
as interesses dos coleccionadores.
Fomentar novas valores e ajudar colectivamente as iniciativas filatelicas. Organizar
uma biblioteca, com tudo a que foi escrito sobre Filatelia Portuguesa em particular, e sabre a restante, em geral.
Para os que quiserem colaborar na
funda!;ao da Associa!;ao Portuguesa de
Jomalistas Filatelicos, ficamos a voss a
espera e diremos, para finalizar, que valera a pena colaborar numa iniciativa de
tao alto interesse para a Filatelia.

Franca de Xira, 2 ' de Mar!;o de 1968
- Posto de Correia no Museu-Biblioteca Municipal. Pra!;a Afonso de Albuquerque.
EXPOSI~AO FILATltLICA DISTRITAL DO
PORTO 68 - Porto, 20 de Abril de 1968.
Posto de Correia no Ateneu Comercia1,
Rua Passos Manuel, 44.
VOO INAUGURAL LISBOA-SALISBuRI A
- Lisboa, 3 de Mar!;o de 1968. Posto
de Correia no Aeroporto de Lisboa.
XIX VOLTA A PORTUGAL - Lisboa, 7 de
Mar!;o de 1968.
TAP MOSTRA FILATltLICA DO ULTRAMAR PORTUGUltS. - Lisboa, 20 de
Mar!;o de 1968. Posta de Correia na
Rua Conde Redondo, 79.
INAUGURA~AO DO CASINO ESTORILE s toril, 28 de Mar!;o de 1968.
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS. - Lisboa, 29 de
Abril de 1968. Posto de Correia na
Feira Internacional. Nao houve a ca-
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os visitantes da •WIPA-65. fixaram e nao
esqueceram. Mais nao sera preciso acrescentar para se concluir que, com a habitual
expectativa, 0 mais notavel material aerofilatelico, 0 escol dos especialistas mundiais, estad com certeza na capital austriaca.

Associa~ao Portuguesa de lornalistas Filafelicos
Segundo documentos que conservaIDos
nos nossos arquivos, a ideia da funda!;ao,
no nosso Pais, de urna Associa!;ao de
Jornalistas Filatelicos, nao e nova. Esses
documentos datam de 1964, logo ap6s a
funda!;ao, em 1962, da «Association Internationale des Journalistes Philateliques»,
na qual fomos dos pnmeiros a inscrevermo-nos. Entre os contactos que tivemos, 0
mais interessante foi sem duvida com a
cAssociati6n Publicistas Filatelicos», com
sede em Barcelona, que nessa altura estava em organiza!;ao, e cujos trabalhos
mais se coadunavam com a Filatelia Portuguesa, porque 0 Estatuto da Associa!;ao
Internacional era muito sintetico, e inadaptado it legisla!;ao oficial portuguesa.
Por virtude de inlimeros e constantes
afazeres filateIicos, e porque vfssemos
pouco interesse na massa filatelica pelo

e carimbos da tematica da Propriedade
Urbana.
Art. 3.0 Havera medalhas de vermeil,
prata e bronze, alem de outros premlOs
oferecidos por quaisquer entidades oficiais
ou particulares.
Art. 4.0 0 jUri sera constitufdo por
tres ou cInco membros, nomeados pelo
"Clube Filatelico de Portugal,.. Funcionara tambem como comite de admissao,
e das suas decisoes nao havera recurso.
Art. 5.° As Inscri!;oes, gratuitas, poderao ser feitas nas secretarias da «Associa!;ao Lisbonense de Proprietarios» e do
"Clube Filatelico de Portugal:o, ate 30 dias
antes da inaugura!;ao da Exposi!;ao, e 0
respectivo material entregue, num daqueles organismos, ate dez dias antes da
respectiva inaugura!;ao, e levantado pelos
concorrentes, ate tres dias depois do encerramento.
Art. 6. 0 Podera haver rateio de quadros, conforme 0 oSeu nlimero e inscri!;oes,
sendo apresentado ao juri 0 material nao
exposto. Os expositores podem moniar
e desmontar os quadros respectivos.
Art. 7. 0 Embora fa!;am tudo quanto
em si caiba pela sua guarda e conserva!;!io, os citados organismos n!io se responsabilizam pelo material exposto, que
podera ser seguro pelos seus proprietArios.

: - - - - - - - Por - - - - - - - :
JOSE RODRIGO DlAS FERREIRA

I

I

assunto, este adormeceu, e s6 de vez em
quando se passou a falar nele. No I Congresso Nacional de Filatelia, outros ventilaram 0 desejo de se fundar a Associa!;ao,
e pouco mais se adiantou. Recentemente,
no BoLetim da Fede.,.a~do Portuguesa de
Filatetia, 0 Dr. Romano Caldeira Camara
l'essuscitou 0 assunto, e, mais feliz do que
n6s, come!;a a encontrar alguem disposto
a colaborar ,e a levar para a frente a funda!;ao definitiva da Associa!;80 Portuguesa
de Jornalistas Filatelicos, para, possivelmente, urn seu delegado vir a ter assento
na Comissao Filatelica Nacional, que actualmente esta em estudo, bem como 0 de
altera!;Oes a alguns artigos do Estatuto do
Selo. Decerto que em beneficio da Filatelia Portuguesa, porque os C. T. T., desde
ha varios anos, tern vindo a proteger e
a auxiliar a Filatelia como poucos parses
o fazem. Nao se trata de promessas, mas
sim de realidades, que s6 quem and a metido nas organiza!;Oes filatelicas sabe
e sente. Evidentemente que emitir selos, criar carimbos ou distribuir correspondencia, sao uma coisa, e auxiliar a
Filatelia e outra!
E aproveitando- se desse auxilio, e para
corresponder ao carinho que os C. T. T.
dao a Federa!;ao Portuguesa e aos clubes,
que todos nos vamos dar alguns passos
na Filatelia Nacional, em ordem a que
se fa!;a mais alguma coisa em favor do

r;;;:::-;';;~-:-;':;;;l
De PorlugalVENDEM-SE
e Ullramar, Alemanha Aultrla,
B61gloa, Bralll, ChBCollov6qula, Dlnamaraa,
Espanha, Eatadol Unidol da America, Franoa,
Bri·Brltanha, Greala, Holanda, Hungrla,
Ilrael, ltilla, Llchenltaln L Luxamburao, M6·
naao, Norueaa, Pal6nl~1 Ililiala, S. MarIno,
Suecla, 8uloa, val/aano, atc.

III
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Tratar com Joiio Luis d. Med.iros
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zalrao, montou a Administralrao Postal urn
Posto de Correio no local, privativo da
Comissao - minucia que evidencia, imediatamente, a grandeza e 0 zelo que tern de
rodear urn emprcendimento de escala internaciona\. Nele se processam todas as ope-

R
lIar.,a de dla e ell.a.". de

Como vern sendo tradieional, eu estarei
presente nesta bela jomada de conft·aternizayao, nesta reuniao magna, e dal resulta
que as adeptos da modalidade podem con tar
com completas reportagens do sucedido, que
virao a lume., a ~eu tempo, nestas colunas.

rea'a'.

da elPA - .8»

ralr0es (a etiqueta de regis to pro va a afirmalrao), e e usada uma . marea de dia.
propria - primeiro objecto eoleccioDllvelcom o~ dizeres .WEN-IFA 1968/data e
hora/c6digo po~tal (1098) . . Agora, que ela
esta em pleno uso - e 0 lei tor de certo

,
f PttB1l1L -aSf

t
Serle de

~orrelo

JlHt

Aereo qae aer. poaC• • elrealar em 81 de lIalo

No entanto, talvez seja boa ideia comclrar
a coligir desde ja as primeiras pelJa ~ respeitantes ao certamc. Porque, bern vistas
as coisas, material que descansadamente se
arranja na altura pr6pria, torna-se, por vezes, muito difici l de obter tarde e a mas
horas.
Desde inicio dos trabalhos de organi-

faz ideia, com maior ou men or justeza,
do tremendo volume de correspondencia que
impliea uma em pres a deste genero - 6 0
momenta exacto de conseguir esta marca, e
nao, quando con·ido 0 pano, 0 earimbo
passar a fazer parte dos aeess6rios de armazem ou de museu.
No dia 31 de Maio, sera posta em eir-
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cula~ao uma bela serie comemorativa, de
Correio ACl'eo, composta por trb selo~:
os de 2 S. - avHio antigo - e 3,50 S,DC 9 - foram desenhados pOl' Petet' Sinawehl, de 18 anos, e 0 de 5 S.Boeing 707 - e da autol'ia de Leopoldine
Kostohris, de apenas 16. Maqueta; muito
felizes, escolhidas num concur;o l'calizado

/ Cracovia <l'cedicrao. do servicro jubiI ar, e
n,\ competicriio com baloe ~ livrc~, com pat'ticipa~iio de esfericos de seis paises.
A procut'a de todos estes souvel/irs e
empre extraordinaria, costumam esgotar-se
e m poucas horas, e eu torno a r.ecomeridar

urn certame de envergadura, tambCm se vai
rcgistar inten~a actividade. Para ja, podemos anunciar oito carimbos comemorativos,
a sabel':
- Cerim6nia inaugural (29/5) .
- Expos i~ao, corrente, com mudan~a de
data (30/ 5 a 4/6),

10

ao~ intere~sados que nao se atardem nem
deixem ficar para tras.
Mais detalhes sobre 0 ass unto serao
.pagina. logo
posto~ em evidencia nesta
que dele ~ tenha conhecimento. Po~sivelmente,
jn no proximo numero,

IN TERN ATI a N ALE FLU G pas T -,A US STE LL UN G

..

IFA WIEN 1968
.J
Al.e ... fll.tells'as Po .. tolfue.es Da .WIPAI. - 8150 I • emlneote .lOti" Qonll.le& Ga .. el .. ,
Senbo... de Lemoll d. Slivel ... e (l.P. F. Lem•• da Silvel .. a. I£IIC. me.ma
..ep .. e.eot.~ao deve de.loea .... e de novo a "lena, p .... a elFAI. -88,

Bloeo coo. a .. elmpressiio da prlmel ... serle de Vorrelo Al.ereo ( •• '8)
que ser. Illeultlido IfraCultampote eonCra a aqulsl~Ao
dom bllbete de ent.. ad. na elFAI. - 88 I
(

na Primavera pa;;ada, cspccialmente para
este efeito.
A semelhan~a do que aconteceu na
•WIPA-65., hayed da me ~ ma forma urn
bloco com reimpressao (Neudruck), ora da
primeira emissao de Correio Aereo, de 1918.
Oficial, realizado na Casa da Moeda (Staatsdruckerei) sob encomenda da Administra~iio
Postal austdaca (Osterreichischen Po;tverwaltung), este bloco sed oferecido a todos
os compradores de urn bilhete de ingresso
na Exposicrao (que ('\lsta 25 S,).
No campo das marcas, sempt'e atractivo
e que serve cla melhol' maneira a pubJicidade das varias manifestas:oe~ que compoem

-

Congresso Filatelico da Austria (1 / 6).
Congresso da Associacrao Internacional
de Jornalistas FilateJicos, A. 1. J. P .
(1/6).
Dia da Ael'ofilatelia (2/6) .
Dia da Astrofilatelia (3/6.)
Dia da Juventude Filatelica (4/6),
8,· Congresso da Pederacrao Internacional das Sociedades Ael'ofilatelicas,
F. 1. S. A. (5/6).

E, ainda a prop6sito de obliteracroes alusivas, refiro as que serao apostas nas correspondencias transportadas no voo especial
pOl' helic6ptero, no voo por aviao Viena/

,

2. a Expasic;aa Filatelica da Tematica
da Prapriedade Urbana
REGULAMENTO
Artigo 1.0 Com 0 patrocinio dos C. T. T.
e da «Associa!;iio Lisbonense de Proprietarios», organiza 0 «Clube Filatelico de
Portugal» a «2.« Exposi!;ao Filatelica da
Tematica da Propriedade Urbana,., a qual
sera inaugurada no pr6ximo dia 22 de

Outubro, nos saloes nob res daquela Associa!;iio, na Rua D. Pedro V, n.· 82-1.·, em
Lisboa.
Art. 2.0 Poderao concorrer quaisquer
coleccionadores de Portugal e Ultrarnar,
ou estrangeiros aq\1i residentes, com selos
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os visitantes da •WIPA-65. fixaram e nao
esqueceram. Mais nao sera preciso acrescentar para se concluir que, com a habitual
expectativa, 0 mais notavel material aerofilatelico, 0 escol dos especialistas mundiais, estad com certeza na capital austriaca.

Associa~ao Portuguesa de lornalistas Filafelicos
Segundo documentos que conservaIDos
nos nossos arquivos, a ideia da funda!;ao,
no nosso Pais, de urna Associa!;ao de
Jornalistas Filatelicos, nao e nova. Esses
documentos datam de 1964, logo ap6s a
funda!;ao, em 1962, da «Association Internationale des Journalistes Philateliques»,
na qual fomos dos pnmeiros a inscrevermo-nos. Entre os contactos que tivemos, 0
mais interessante foi sem duvida com a
cAssociati6n Publicistas Filatelicos», com
sede em Barcelona, que nessa altura estava em organiza!;ao, e cujos trabalhos
mais se coadunavam com a Filatelia Portuguesa, porque 0 Estatuto da Associa!;ao
Internacional era muito sintetico, e inadaptado it legisla!;ao oficial portuguesa.
Por virtude de inlimeros e constantes
afazeres filateIicos, e porque vfssemos
pouco interesse na massa filatelica pelo

e carimbos da tematica da Propriedade
Urbana.
Art. 3.0 Havera medalhas de vermeil,
prata e bronze, alem de outros premlOs
oferecidos por quaisquer entidades oficiais
ou particulares.
Art. 4.0 0 jUri sera constitufdo por
tres ou cInco membros, nomeados pelo
"Clube Filatelico de Portugal,.. Funcionara tambem como comite de admissao,
e das suas decisoes nao havera recurso.
Art. 5.° As Inscri!;oes, gratuitas, poderao ser feitas nas secretarias da «Associa!;ao Lisbonense de Proprietarios» e do
"Clube Filatelico de Portugal:o, ate 30 dias
antes da inaugura!;ao da Exposi!;ao, e 0
respectivo material entregue, num daqueles organismos, ate dez dias antes da
respectiva inaugura!;ao, e levantado pelos
concorrentes, ate tres dias depois do encerramento.
Art. 6. 0 Podera haver rateio de quadros, conforme 0 oSeu nlimero e inscri!;oes,
sendo apresentado ao juri 0 material nao
exposto. Os expositores podem moniar
e desmontar os quadros respectivos.
Art. 7. 0 Embora fa!;am tudo quanto
em si caiba pela sua guarda e conserva!;!io, os citados organismos n!io se responsabilizam pelo material exposto, que
podera ser seguro pelos seus proprietArios.

: - - - - - - - Por - - - - - - - :
JOSE RODRIGO DlAS FERREIRA

I

I

assunto, este adormeceu, e s6 de vez em
quando se passou a falar nele. No I Congresso Nacional de Filatelia, outros ventilaram 0 desejo de se fundar a Associa!;ao,
e pouco mais se adiantou. Recentemente,
no BoLetim da Fede.,.a~do Portuguesa de
Filatetia, 0 Dr. Romano Caldeira Camara
l'essuscitou 0 assunto, e, mais feliz do que
n6s, come!;a a encontrar alguem disposto
a colaborar ,e a levar para a frente a funda!;ao definitiva da Associa!;80 Portuguesa
de Jornalistas Filatelicos, para, possivelmente, urn seu delegado vir a ter assento
na Comissao Filatelica Nacional, que actualmente esta em estudo, bem como 0 de
altera!;Oes a alguns artigos do Estatuto do
Selo. Decerto que em beneficio da Filatelia Portuguesa, porque os C. T. T., desde
ha varios anos, tern vindo a proteger e
a auxiliar a Filatelia como poucos parses
o fazem. Nao se trata de promessas, mas
sim de realidades, que s6 quem and a metido nas organiza!;Oes filatelicas sabe
e sente. Evidentemente que emitir selos, criar carimbos ou distribuir correspondencia, sao uma coisa, e auxiliar a
Filatelia e outra!
E aproveitando- se desse auxilio, e para
corresponder ao carinho que os C. T. T.
dao a Federa!;ao Portuguesa e aos clubes,
que todos nos vamos dar alguns passos
na Filatelia Nacional, em ordem a que
se fa!;a mais alguma coisa em favor do

r;;;:::-;';;~-:-;':;;;l
De PorlugalVENDEM-SE
e Ullramar, Alemanha Aultrla,
B61gloa, Bralll, ChBCollov6qula, Dlnamaraa,
Espanha, Eatadol Unidol da America, Franoa,
Bri·Brltanha, Greala, Holanda, Hungrla,
Ilrael, ltilla, Llchenltaln L Luxamburao, M6·
naao, Norueaa, Pal6nl~1 Ililiala, S. MarIno,
Suecla, 8uloa, val/aano, atc.
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zalrao, montou a Administralrao Postal urn
Posto de Correio no local, privativo da
Comissao - minucia que evidencia, imediatamente, a grandeza e 0 zelo que tern de
rodear urn emprcendimento de escala internaciona\. Nele se processam todas as ope-

R
lIar.,a de dla e ell.a.". de

Como vern sendo tradieional, eu estarei
presente nesta bela jomada de conft·aternizayao, nesta reuniao magna, e dal resulta
que as adeptos da modalidade podem con tar
com completas reportagens do sucedido, que
virao a lume., a ~eu tempo, nestas colunas.

rea'a'.

da elPA - .8»

ralr0es (a etiqueta de regis to pro va a afirmalrao), e e usada uma . marea de dia.
propria - primeiro objecto eoleccioDllvelcom o~ dizeres .WEN-IFA 1968/data e
hora/c6digo po~tal (1098) . . Agora, que ela
esta em pleno uso - e 0 lei tor de certo

,
f PttB1l1L -aSf

t
Serle de

~orrelo

JlHt

Aereo qae aer. poaC• • elrealar em 81 de lIalo

No entanto, talvez seja boa ideia comclrar
a coligir desde ja as primeiras pelJa ~ respeitantes ao certamc. Porque, bern vistas
as coisas, material que descansadamente se
arranja na altura pr6pria, torna-se, por vezes, muito difici l de obter tarde e a mas
horas.
Desde inicio dos trabalhos de organi-

faz ideia, com maior ou men or justeza,
do tremendo volume de correspondencia que
impliea uma em pres a deste genero - 6 0
momenta exacto de conseguir esta marca, e
nao, quando con·ido 0 pano, 0 earimbo
passar a fazer parte dos aeess6rios de armazem ou de museu.
No dia 31 de Maio, sera posta em eir-
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EUROPA 1968 - Lisboa, S. I. R., Rua de
S. Jose, 20 - 29 de Abril de 1968. Carimbos identicos em. Coimbra, Porto
(Bata1ha) e Funchal.

-A£R0 f I LATtL IA
Vamos .olacelonar as prlmelras pacas da

IFA WIEN 1968
Pelo

CAPITAo F. LEMOS DA SILVEIRA
Como tern sido amplamcntc publicitado
em diversos argaos de Jnforma ..ao, avizinha-se a passos largo~ 0 maior acontecimento aerofilatelico do ano, ou seja a Exposi..ao Aerofilatelica Internacional .TFA
Wffi!'l 1968. (29 de Maio a 4 de Junho)
~eguld~ do 8." Congress a da Federa.. ao Internaclonal das Sociedades Aerofilatelicas
(5 e 6 de Junho).
A ampla manifesta .. ao coincide com duas
efemerides importantes:
0 50.· aniversario do primeiro ~ervi .. o
postal aereo-austriaco, consideravel cometimento da Administra~iio Postal daquele pais,
em colabora..ao com a avia .. ao militar, no
recuado ano de 1918 - que foi a primeira
carreifa aeropostal regular do Mundo (mes
e melO antes da inaugura..ao do servi .. o regular norte-americana e quatro meses e
meio antes de igual iniciativa frances a), e

foi tambem a primeira linha illternacional
do Mundo, vista 0 percurso, VienaJCrac6viaJLwowf Kiew, levar ate a capital da
Ucrania, entao Estado independente;
0
20.· aniversario dn funda ..ao da
.Austrian Airlines> (AVA), formada em 1958,
tres anos ap6s a termo da ocupa ..ao aliada,
com a reabertura do voo VienaJLondres,
continuando assim a tradi ..ao da sua precursora OELAG, desmantelada durante 0
segundo conflito mundial.
o grande evento, que muito naturalmente esta a .mobilizar as aten ..iies dos aerofilatelistas de todos as Continentes, e organizado par uma experiente Comissao Organizadora, presidida pelo Arquitecto Johann
Anreitter, conta com 0 patrocinio efectivo
e poderoso da nossa F.r.S. A., e tern
por cenario os grandiosos saliies do Palacio Imperial (Hofburg), quadro unico que

Carinzbos conzemorativos
LIONS INTERNACIONAL - Ana Jubilar 14 de Fevereiro de 1968. Carimb05 em
Lisboa, Cantanhede, Figueira da Foz,
Almada, Coimbra, Estori1, Matosinhos
e Funchal.
V EXPOSI~AO DE DIVULGA~AO FILATELICA VILAFRANQUENSE - Vi 1 a

seu progresso, e para que tenhamos a
papel de mais do que simples colecdonadares de selos.
Mas, afinal, a que vira a ser a Assocla!;ao Portuguesa de Jomalistas Filatelicos?
Sera uma associa!;ao cultural que vai
procurar reunir todQS as escritores sabre
Filatelia, desde autores a jornalistas, no
desejo mais forte de procurar orientar
e defender a Filatelia. Estimular a gosto
pela Filatelia, para que possam aparecer
novas escritores sabre temas filatelicos .
Pres tar, atraves dos seus associados,
uma grande co1abora!;ao a Imprensa, Radio e Televisao, com a fim da propaganda e expansao da Filatelia. Defender,
em todos os locais 'e meios ao seu dispor,
as interesses dos coleccionadores.
Fomentar novas valores e ajudar colectivamente as iniciativas filatelicas. Organizar
uma biblioteca, com tudo a que foi escrito sobre Filatelia Portuguesa em particular, e sabre a restante, em geral.
Para os que quiserem colaborar na
funda!;ao da Associa!;ao Portuguesa de
Jomalistas Filatelicos, ficamos a voss a
espera e diremos, para finalizar, que valera a pena colaborar numa iniciativa de
tao alto interesse para a Filatelia.

Franca de Xira, 2 ' de Mar!;o de 1968
- Posto de Correia no Museu-Biblioteca Municipal. Pra!;a Afonso de Albuquerque.
EXPOSI~AO FILATltLICA DISTRITAL DO
PORTO 68 - Porto, 20 de Abril de 1968.
Posto de Correia no Ateneu Comercia1,
Rua Passos Manuel, 44.
VOO INAUGURAL LISBOA-SALISBuRI A
- Lisboa, 3 de Mar!;o de 1968. Posto
de Correia no Aeroporto de Lisboa.
XIX VOLTA A PORTUGAL - Lisboa, 7 de
Mar!;o de 1968.
TAP MOSTRA FILATltLICA DO ULTRAMAR PORTUGUltS. - Lisboa, 20 de
Mar!;o de 1968. Posta de Correia na
Rua Conde Redondo, 79.
INAUGURA~AO DO CASINO ESTORILE s toril, 28 de Mar!;o de 1968.
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE
ACIDENTES DE TRABALHO E DOENCAS PROFISSIONAIS. - Lisboa, 29 de
Abril de 1968. Posto de Correia na
Feira Internacional. Nao houve a ca-
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Carint bos de
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Conform e anunciamos na rubrica dos «Novos selos Portugueses», reproduzimos
os carimbos de 1. 0 dia de circula!;iio
da emissiio comemorativa do V Centenario do nascimento de Pedro Alvares
Cabral. Os carimbos van ser utilizados
em 22 de Abril, respectivamente nos
Correios de Praia, S. Tome, Macau,
Bissau, L. Marques, Luanda e Dili.
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VIAGEM PRESIDENCIAL - Bissau, 2 de
Fevereiro de 1968.
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dia de circu lapio

II

)

l

ULTRAMAR
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I
9 de

__________

onde quer que viva

I

VIAGEl\I PRESIDENCIAL - Praia,
Fevereiro de 1968.

~--_-

BAle/BlA

I

Cabo Verde

____ ____

Viva com

I

rimbo com data de 22 de Abril, confOmie fora anunciado.
XVIII CAMPEONATO DO MUNDO DE
H6QUEI EM PATINS - Porto, 26 de
Abril de 1968. Posta de Correio no
Palacio de Cristal.
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Carimbos comemorativos
1.0

voo A JACTO BISSAU-LISBOABissau, 11 de Setembro de 1967.
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IClube Filatelico de Portugali
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Comemorou mai urn aniversal'io, 0 47.· ,
o grande jomal da tarde Diorio de Lisbon,
fundado e dirigido pelo eminenre Dr. ]oaquim Man 0, a quem sucedeu 0 Dr. Norherro Lope, e, ultimamente, 0 Dr. Ant6nio
Pl:dro Ruela Ramo~, no qual saudamos todos
quantos nele colaboram .
Integrando nas suas colunas a mais
antiga sec~ao filatelica da J mpren~a portuguesa, .Pilatelia" ass in ada pelo nosso director, de cujas cr6nicas ~ elcccionamo~ dua ~
que transcrevemos em cada numero desm
revista, - associamo-nos, muito sinceramente,
as homenagens que, entao, foram prestada~
ao grande DiOrio de Lisboa, tran~crevendo,
na abertura desta revista, 0 artigo daqucle
nosso director, Dr. A. ]. de Vasconcelos Carvalho, publicado no grandio 0 numero extraordinario - oitenta paginas - comemora·
tivo de tao notavel aniversario.
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rece uma senhora, filatelista e nossa conSOCia, que na nossa sede esteja dispost:l a
dirigir trocas filarelicas semanais, so mente
entl'c senhora5, 5e preferirem, ou tambem
com filateli5tas homens, ~e quiserem, e, cm
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IV.08 Yvert

Pre~o

CHECOSLOVAQUIA
(31) -1293 - Campanha Mundial contra a Fome . . . .
(32) -1318/9 - logos OHmpico~ Univer~itarios . . . . .
(33) -1369 e 71 - Desportos . . . , . . . . . . . .
(34) - 1430 - Congresso Int. de QUlmica e micro-molecular
(35) - 53/6-A. - Exp. Filat. Int. de Praga 62 (2 ~oh.)
(36) - 59/60-A. - Vo~rok V e VI . . . .
.
(37) - 1027/9 - Aniversarios Culturais. . . . . . . . .
(38) - 1139/40 - Aniversarios Culturais . . . . . . . .
(39) - 1193 - 5.0 Congresso dos Sindicaros de Ourives. . .
(40) - 1203/4 - Aniv. e Cent. de Sociedades (Marematicas, Flsicos e Medicina )
(41) -1220/1 - 20.0 Aniv. da destrui~ao de Lidice e Lezakl . . . . . .
(42) - 1222 - 1.200.· Aniv. da Funda~ao de Tepliee Spa .
(43) - 1226/9 - logos Spartistas de Verao . . . . . .
(44) - 925
1173
1231 - Exp. Filat. Jnt. Praga 62 (~ob. ofieial)
(45) - 1260/6 - Aniv. Culturais (3 sob.) . . . . . . .
(46) - 1277/8 - 1.100.0 Aniv. do Grande Imperio de Moravia.
(47) -1428 - Aniv. Cultur a i ~ (Composirol'es)
....

12$50
8$5 0
7$ 50
7$5 0
1 3 2 15 0
27$5 0
12$ 50
7$50
4$00
3$ 50
6$"0
4$- 0
12$50
2 5$00
30$00
15100
3$50

+

(48) (49) (50) (51) (52) -

+

DLNAMARCA
447 - Cent. da Socicdade dos Amigos da Naturcza
448 - 150. 0 Aniv. do Nascimento do Pedagogo C. Kold .
449 - Vhtas e Monumentos ,
450 - Idem • . • : . . ,
452/4 - Sobretaxa Refugiado

2$50
3$50
3$ 50
5$5 0
14$00

I: : =:;, v~:::,<,: ::":~~~J:~" ~~~~~sy
MISS

IRST MARINE
AVIATION FORCE.
VETERANS
ASSOCIATIO'N
I
•
.
I,
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1966'1967

qualquer d o~ casos, sempre com a pre~ cn~a
de urn dos direcrores ?
o nosso presidente fica aguardand0
quai ~ qu er ade ~ 6e ~ ou ~ uge 5 t6e~ neste sentido. E co m antecipados agradecimentos.
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(60) - 316/8 - S.

II

~

"'k)
Banco Internacional . , . .. . . .
Comissao Econ6mica p.' Africa .
UNICEF
,....,.
Desenvolvimento E con6mico para a Ciencia
SUl <;A
(59) - 719 - Propagand a pa ra a Exp. Nac. Lau~anne. . .
Meinrad .

.

VATI CANO
. . . , .

.

. . .
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92$50

Pedld08 80 CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
A,lmirante

Reis,

7 0 -3.°,

_________ '_____ •______

D.to -

~'_fIIIfIIIIJWIl

I

I
I

I
I
I

I
I

c

I
I
I
I
I

C

I
I
I
I
I

I

II

Preoo flxo, mals porte - Prix ferme, plus port - Net price, piuS postage
- NeUopre's, und Porto
Avenida

I
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10$00
20$00 ,
25$00 •
I5$uo I

(55) - 82/3 (56) - 91/2 (57) - 93/5 (58) - 110/1 -
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Este Clube Filatelico de Portugal tern
muitos s6cios jovens, e tambem muitos do
sexo feminino, que sabemos classicol! e tcmaticos, principiantes e medios.
A engrossar 0 nosso quadro associativo,
de longe 0 maior do nosso Pais, entrou
agora D. Luisa Maria Fortunato Gama Reis
(Miss Cork), muito bela, filha do famo 0
Mr. Cork, 0 nosso querido amigo e con ~6:
cio A. Gama Rei~.
Parecendo-nos justo destacar 0 acontecimento, com apertados abra~os para ambos,
ele fez-nos I'ecordar uma ideia que ja algumas vezes temos defendido: Quando apa-

...
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(Sbmente para soclos - Seulement pour membres - Only for members
- Nur f'Qr Mitglleder)
c
labr•• crltal prlmalra:d'. - EnvelappII praml.r Jaur - Flr.t d.y cavar. - Er.ttagbrl.f.
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Uma grande colecGio de canglroes e de canecas

Na Feira das Indilstrlas, i'l Junquelra,
mais conhecida por FIL, abriu ao publico,
pela quarta vez, a ja famosa «Feira das
Antiguidades», verdadeiro museu de todos
os museus, com cerca de cento e vinte

com flguras humanas
As galerias do primeiro andar foram
ocupadas pelos coleccionadores amadores.
Entre estes, 0 Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube
Filatelico de Portugal e Director desta
revista, que nos anos anteriores apresentara uma selec!;ao da sua grandiosa
colec!;ao de candeias e candeelros de azelte
(a caminho das mil pe!;as ... ), - apresentou este ana urna parte da sua colec!;ao
de cangiroes ou canecas, para agua ou
vinho, todas com figuras hurnanas ou
de outros animais, pe!;as vaUosas e multo
raras, de origem inglesa, portuguesa e
alema.
As duas gravuras que publicamos reproduzem as duas meta des do sta'nd do
nosso Director.

stands de preciosidades de toda a ordem:
mobiliario, autom6veis antigos, _pratas, tapetes, rel6gios, lour;as, etc., etc., nurn conjunto de raras belem e riqueza, que desde
o primeiro ana tern suscitado vivo interesse de comerciant-es e escritores estrangeiros da especialldade.
Como nos anos anteriores, no res-do-chao ficaram instalados os maio res comerciantes portugueses, vindos de todo
o Pais.

•
•

preendemos perfeltamente que 0 coleccicnador que aqui possuir aquela prime1ra
serle, ou no Brasil possuir a segunda,
nova e gomada, e urn dia, mais naturalmente no Brasil do que em Portugal,
por virtude do calor e da humidade, verificar que ela vai come!;ar a enferrujar,
e que daqui a urn mes, urn ano, dez
anos, estara irremediavelmente perdida,
- a mande desgomar e, se pl'eferir, regomar.
Os selos s6 tern valor a partir da
sua antiguidade. Relative, claro, mas antiguidade. Ora nao se retocam, nao se restauram todas as antiguidades? . . . Os
museus nacionais de pintura nao tllm
sec!;oes de restauro para os seus quadros? .. A Funda!;ilo Espirito Santo, em
Lisboa, nilo est a a fazer hoje, a moda
antiga, encaderna!;oes para os antigos livros das bibliotecas reals francesas? ..
Havera alguem que deite para 0 caixote
do lixo a primeira edi!;ao dos "Sermoes»,
do Padre Ant6nio Vieira, s6 porque tern
urns pagina rasgada ou reconstituida (nao
e, caro Dr. Raul Rego, indubitavel mestre
nestes assuntos?), ou uma terrina de lou!;a
da Companhia das lndias, s6 pprque tern
urn ou dois cabelos? . .
Voltemos ao principio. Claro que,
qualquer que ele seja, mere cera sempre
lugar de honra 0 selo impecavel, como 0
quadro ou a terrina imp~caveis . Isto e
doutrina assente e indiscutivel. Nem vale
a pens perder tempo a repeti-Io. Mas
o mesmo se nilo aplica a selos de D. Maria
ou aos «olhos de boi». 0 mesmo nao
po de aplicar-se a selos ainda mais raros
e ainda mais caros do que estes. Pois
nao e verdade, dinanuco e querido Hugo
Fraccaroli, que os selos mais valiosos qe
todo 0 Mundo, daqueles que custam centenas de milhares de escudos cada urn, s6
existem urn, dois, maximo tres exemplares, alguns dos quais em museus - e
rasgados?! ...
Isto nilo e, garantimos que nao sera
uma polemica. Porque e, apenas, em
primeiro lugar, 0 pretexto para esta cr6nica. Em segundo lugar, assunto diferente, que supomos nunca abordado em
Portugal. "E, em terceiro lugar, justifica!;ilo para daqui enviarmos apertado abra!;o
080 grande e queridissimo Hugo Fraccaroli,
que parece que nao teremos a sorte de
em breve estreitarmos no Funchal, durante a pr6xima "LUBRAPEX - 68».
A. J. DE V. C.

A V Exposic;:ao de
Divu/gac;:ao Filatelica
Vilafranquense
A V Exposi!;a.o de Divulga!;ao Filatelica Vilafranquense teve lugar nas salas da Biblioteca-Museu Municipal desta
vila, sendo inaugurada, no dia 2 de Mar!;o,
pelo Sr. Presidente do Municipio de
Vila Franca de Xira, e esteve patente
ao publico ate ao dia 10.
Foram recebidos 32 boletins de inscri!;ao, solicitando 112 quadros; dado que
as salas comportavam somente 44 quadros, houve necessidade de ser felta urna
seleC!;aO, por uma comiSSa{) constituida
pelos Srs. Dr. Romano Camara, Vitor Dias
e Julio Serra, sem preten!;oes de se excluir qualquer expositor, dan do assim
oportunidade para que todos os inscritos
pudessem apresentar 0 melbor dos seus
trabalbos.
Porque as inscri!;oes foram bastame
elevadas para 0 espa!;o de que se dispunha, os filatelistas vilafranquenses desistiram de expor, dando oportunidade aos
expositores de diferentes partes do Pais
poderem expor 0 maior nUmero possivel
de folhas; foram expostos trabalhos de
23 participantes.
Pela Comissao de Admissao foi rejeitada urna participa!;ilo, por se tratar de
selos abusivos.
A todos os expositores, foi ofertado
uma medalba, e diploma comemorativo
deste certame.
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1 DE SUISSE. REELLES POSSIBILITES
1 D'ECHANGE POUR COLLECTIONNEURS DU
ENTlER. 4 PUBLICATIONS REM PLIES
1 MONDE
D'ANNONCES PAR ANNEES. ANNONCES GRA.
1 TUITES POUR NOS MEMBRES :=: CADEAUX
I PHILATELIOUES ET 'bE NOMBREUX AVANTA·
I GES. ABO • •EME.T A •• UEL FRS.
.1 SUISSES 10. - OU EOUIVALENT, OU 18
COUPONS REPONSE. SPECIMEN CONTRE -I·
I COUPONS REPONSE. ECRIVEZ A: HELVE·
1 TICA STAMPS CLUB. POBOX lil8 1700
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pela Administra~ao-Geral dos C. T. T.,
por seu oficio de 22 de Mar~o ultimo.
Os acima reproduzidos sao os de
Lisboa I Nova York, Lisboa I Amsterdam,
Faro I London e Faro I Frankfurt. Os carimbos de regresso foram identicos, com
altera~ao da legenda e da cor da tinta.
Em seguida, 3 de Maio, teremos 0
carimbo Porto/London/porto.
Estes sobrescritos da TAP encon-

j. ._------------_. ._--_. _------

tr-am-se a venda na sede da Companhia,
R. do Conde Redondo, 79, em Llsboa, e
constituem notAvel contribute para a valoriza~ao da marcofilia aerea portuguesa, pelo
que aqui expressamos vivissimos agradeeimentos .aos Srs. Eng.o Vaz Pinto, Presidente do Conselho de Administra~ao da
TAP, e Cap. F . Lemos da Silveira, dirigente dos servi~os respe ctivos.
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A. J . de V. C.

Carta aberta para 0 Hugo Fraccaroli,
sobre selos regomados
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Sobrescritos de
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VIAGENS DE BARCO E AVIAO -+ VARIAS MODALIDADES
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esta fazendo contra os selos regomados,
a que ele chama .. . falsificados!
N6s devemos ser 0 defensor nu.mero
urn dos selos novos, gomados e mais do
que perfeitos : impecaveis. Fomos 0 primeiro a defender esta doutrina em Portugal, nestas colunas. Ela valeu-nos alguns inimigos, nao obstante -0 que hoje
a mantemos na integra. Simplesmente ...
Nisto de selos, como no resto, no meio
esta a virtu de. Todos n6s temos ideias
gerais sobre a generalidade dos selos.
Mas nenhum de n6s pode usar os mesmos
ocul03, a mesma regua, para m e d i r
urn selo Ceres, urn selo de D. Carlos
ou urn selo de D. Maria, ' dos portugueses,
ou os equivalentes brasileiros. Por outras
palavras : N6s nlio aceitamos urn selo
portugues da serie de Santo Ant6nio
com ferrugem, que em tal serie e vulgar.
Mas jil talvez a aceitemos num selo
brasileiro «olho de boi». E, mais, com-
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HA no Rio de Janeiro urn filatelista
que, vice-presidente, desde ha muitos anos,
do Clube Filatelico do Brasil, e 0 maior,
o mais activo, 0 mais doutrinador, 0
mais prestigioso dirigente filatelico brasileiro. Hugo Fraccaroli e urn dos nossos
maiores amigos do Rio de Janeiro. Todos
sabem que n6s somos, em Lisboa e em
Portugal, urn dos maiores, talvez mesmo
o maior amigo de Hugo Fraccaroli.
Ate ja tern havido quem veja, em
muitos aspectos, semelhan<;as entre n6s
dois.
Aceitamos que semelhan~as, mas
nao mais do que semelhan~as. Porque
estando n6s noventa por cento de acordo
com a doutrina<;ao de Hugo Fraccaroli
sobre os assuntos, caracteristicas, etc., que
mais importam a Filatelia - e eviden te
que a 1 gum a s vezes dele discordamos.
E em nada toca a nOBsa velha e segura
amizade dizermos ou escrevermos que discorda mos. Como agora na campanha que
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Reprodultao autorizada pelos C. T. T.

A Administra~ao-Geral dos C. T. T.,
em aten~ao ao compromisso tornado com
os lestantes paises membrds 'da' -C. E.P:-T.,
emitiu a sua edi~ao do selo «Europa-68,. .

o desenho, escolbido na reuniao da
comissao "Postes», realizada em Lisboa
em 1965, e da autoria do artista sul~o
Hans Schwarzenbach, professor de desenho
da Escola de Artes e Ofieios de Berna,
distinguido com a medalha olimpica para
o melhor selo desportivo de 1956, e a recompensa de Genebra para 0 mais belo
selo sui~o de 1965.
Os selos tern as <Iimenslles idle
24,4X34,5 mm, compreendendo a serrilha,
com 0 denteado 13,5. 0 plano de emissao
e 0 seguinte: 1$00, tiragem de 9000 000 em
folhas de 100 selos; 3$50, tiragem ·de
1500 ODD, em folhas de 100 seIos; 4$30,
tiragem de 1 500 000 em folhas de 100
selos.
Foi marcada a data de 29 de Abril
para 0 1.0 dia de eircula~ao da nova

emmA<>.

Segue

-+
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Pedro Alvares Cabral).
S. TOME E PRINCIPE:
500 000 da taxa de 1$50 (medalhao do

dos

Jer6nimos).

ANGOLA:

10000000 da taxa de $50 (Nossa Senhora da Esperan!;a); 10 000 000 da taxa de
1$00 (castelo de Belmonte); 12000000 da
taxa de 1$50 (ermida de S. Jer6nimo);
18 000 000 da taxa de 2$50 (armada de Pe-

dro Alvares Cabral).
MO(:AMBIQUE :

14000000 da taxa de 1$00 (hastear
da cruz 'em Porto Segura); 9000 000 da taxa
de 1$50 (primeira missa no Brasil); 4000000
da taxa de 3$00 (igreja da Gra!;a, em
Santarem).
MACAU:

4000000 da taxa de 20 avos (monu-

menta a Pedro Alvares Cabral, em Lis boa) ;
3000 000 da taxa de 70 avos (estiitua de

Pedro Alvares Cabral, em Belmonte).

D U A S
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A TAP e a Marcofilia Portuguesa

•

I
I
I BASTOS ,. CAMPOS. L.DA

I
I
I
I
'1,,-----_________ I
.:-------------------'\.
I A FILATELICA I
I SELOS PARA COLEC<;OES I

Em primeira mao, publicamos aqui,
nas Ultimas semanas, noticias de tres acontecimentos filatelicos importantes, todos
eles referidos a TAP: recebimento de
urn bela sobrescrito do seu RaUye, ao
qual ate apontamos urn defeito de tama-

Ate aqui, a TAP resumia-se a comemorar filatelicamente alguns dos seus voos
inaugurais, marcados para datas convencionais.
Mas 0 que verdadeiramente interessa
aos coleccionadores de correio aereo sAo

nho, que logo nos f oi agradecidcb, com a
promessa de futuramente ser emendado;
a inaugura!;aO da sua «Mostra Filatelicalt,
com quadros de s elos do Ultramar, e outros de cartas com carimbos de 1.·' voos;
e a publica!;ao de artigos aerofilatelicos,
assinados pelo Cap. F. Lemos da Silveira,
na excelente revista IntErTAPtine.
Parece que tambem em primeira milJ,
publicamos hoje as quatro novos e valiosos carimbos da TAP:

as 1..' voos, isto e, as aberturas de linhas.
Assim, a TAP passol!, a fazer voar sempre
urn certo nlimero de pe!;as (nlimero estudado d-e acordo com as necessidades dos
mercados nacionale internacional) em todos os ,seus 1..' voos, de ida' e de regr·esso.
Isto em sobrescritos devidamente legendados, com oblitera!;oes normais datadas de partida e de chegada, e carimbas ilustrados, estes, nao obllterantes, chamados «cachets», devidamente autorizados

R. MARIA ANDRADE, 55 - Te/ef. 834108

1

I

Ca/~ada do Carmo, 25-S/L.E

LIS BOA - Te/efone 35207

~

:

(PORTUGAL)

t

LISBOA

2 000 000 da taxa de 2$50 (brasao de

claustro

Selos de Portugal e Ultramar. Es· II
trangeiros. Novidades. Tematicos. I
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 «
material filatelico
I

I

GUINE: :

I1

o

2 000 000 da taxa de 1$00 (planisferio
de Cantino, 1502): 1 000 000 da taxa de
1$50 (retrato d.e Pedro Alvares Cabral).

.1 .,..---.._-_.-.. -.-....----------1.

I

CABO VERDE:

500000 da taxa de 4$50 (carta de Lopo
Homem Reineis 1519).
Os selos serao pastas a venda no
pr6ximo dia 22, em todo 0 territ6rio
nacional.
Nas capitais das respectivas provincias
serao utilizados, naquela data, carimbos
de 1. 0 dia de circula!;ao e postos tambem
a venda sobrescritos comemorativos, que
o Ministerio do Ultramar mandou confeccionar.

I

Comemorando a 5.· Centenario do nascimento de Pedro Alvares Cabral, a Ministerio do Ultramar vai por em circula!;aO, em todas as provincias ultramarinas,
uma serie de 14 selos postais.
Impressos a dez cores, no formato de
35 X 25 mm, desenhados por Jose de
Moura, com excep!;ao de dois que reproduzem mapas, os selos com que 0 ,Ministerio do Ultramar se associa a uma data
hist6rica para Portugal e Brasil, sao emitidos nas quantidades, taxals e motivQs seguintes:

TIMOR:

f

V Centenario do nasczmmto de
Pedro Alvares Cabral

7
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I

I

'!=-------------"""""""'---..=~

.:--------.
. . . . ------.-----1.I
{
I Domingo. do Sacramento I

II
I
I
I

I

(Mercado Filatelico 'de lisboa)
RUQ do Crucifixo, 26

Telefone 32 489 1
LISBOA 2

-+

~.

Portagal

Selos Nacionais e Estrangeiros

II
I
I
I
I

I
~
I Albuns e Material Filatelico
I
~
I
I'!: _____
Lista de otertas em distribai9Ao I
_________ :r
I
)

I

.-.",-_~
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NOVA EMISSAO
DA AGENCIA GERAL DA COROA
ANTIGUA - Dedicados it esta~ao de rastreio do Projecto
Apollo da NASA, Antigua
Primeiro dia de

circula~60.

21 de Maio de 1968

Dr. Arnalda Brasoo
No passado dia 9, foi rezada millsa por
alma do nosso querido amigo e cons6cio
Dr. Arnaldo Brasao, falecido ha urn mes
e que deixou viuva a Sr." D. Maria Luisa
Bebiano Barreto Brasao.

ST. LUCIA - Comemorativos do Campeonato de Criquete
das Caraibas
Primeiro dla de

circula~iio.

8 de Maio de 1968

•
•

foi professor muito distinto. Em Angola,
exerceu os cargos de Juiz do Tribunal
Administrativo e de professOl' do Liceu Salvador Correia. Dedicou grande parte da
sua vida a obras sociais. Era membro do
Comite International de la Moralite Publique, com sede em Geneve, e, durante quase
meio seculo, foi presidente da Liga contra
a Prostitui~ao. Oltimamente, dedicava-se II
numismatica e medalhfstica. Poblicou .As
Supostas Moedas de Sola de D. Joao II.,
.0 Pataco e a Sua Bibliografia. e .Numism610gos Contemporaneos e a sua Actividade
Cultural>.
S6cio do Clube Filatelico de Portugal,
aqui organizou uma notavel exposi~ao numismatica, tendo, durante muitos anos, prestado valiosa colabora~ao: a esta revista.
A ilustre familia enlutada, e especialmente II sua viuv:i; apresentamos sentidfssimos pes ames .

.:----~----------':.
t
c

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

Depois de tel' frequentado a Escola de
Guerra, foi promovido a oficial da Administra~ao Militar, e nessa qualidade prestou servi~o no Estado-Maior do Exercito e
na Guarda Republicana, ao mesmo tempo
que adquiria a licenciatura em Direito e
se diplomava pel a Escola Superior ColOnial, estabelecimento de ensino em que

I

I

SERVI<;:O DE CIRCULA<;:OES

Iuscreva-se neste s e r vi" 0, que
( presta 0 nosso Clube, e verificara a
sua utilidade.

I

I

Pe"a condi .. oes de inscri .. io.

~: ..... ~_..,

I
I
I
I

I

N"'~#WW""""'~#WWt'fIIIIIW~ ____ =~
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6 - As emissoes nlio denteadas, emitidas corn as emissoes normalmente denteadas (mesmo se as nao denteadas diferirem em cor ou valor das emissoes
normalmente denteadas).
Isto nlio oc
aplica aos selos acidentalmente nao denteados, aos ensaios, provas, etc. '"

LIST A DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
lISTA DEL SDCI - MIGUEDERLISTE - MEMBERS LIST -liSTE DE MEMBHES

ALTERACOES
117 -

200 307 763 -

1306 1383 1524 -

0

• : ...

(

I
II
I
I

II

"""".,.~"""".,."""".,."""".,.tIIiIJIIIIIIII"""".,."""".,.................

SELOS

R€tlDga~oes :

f1/IIIIIIW"""""'f1/IIIIIIW"""""""""" :.
I

DE
l'ORTUGAL.
urTR .. M\R
E Ii:~TRAN-

~~~~~!, CE~~,SSH;OS,

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

I

II
I

H. SANTOS VIEGAS I
D
0
R.1. deDezembro45-3. LlSBOA

Telelone 35852
,:...,...........~........~................",..,."."".~~..........

II

--:,

1758 - Dr. A. M. Corr~a Nunes - Avenida
Joao XXI, 12-5.D-Drt. - Lisboa (M)
Po. Fr. In. N. 60. 1. 2.
1919 - Eng.o Joao Gomes de Almeida Rezende - Rua D. Joao V, 22-2.0 -Esq.0
- Lisboa - (P) Po. Fr. In. T . N. U.
60. 1. 2. 3. 90. 94.
2105 - Norton Tapada Borges - Sec~ao de
Finan~as - Cascais - (M) Po. Fr. T .
C. N. U. 60. 3.
2201 - Joao Maria Serra - R. Luis Sommer,
55-A - Entroncamento - (M) Po. T .
C. V. N. U. 60. 3.
2563 - Pedro Luis Miranda Pardal Monteiro
- Run Saraiva de Carvalho, 184 Porta 1 - Lisboa - (P) Po. T. C.
N. U. 60:
3320 - Jorge Albet·to Rola Pereira BastosRua da Esperan~a, 107-3.° - Lisboa
- (P) In. Fr. T . C. V. N. U. 60.
1. 2. 93.
3839 - Jose Manuel Ledesma PedrosaRua B, 7-2. 0 -Esq.0 - Pontinha - Lisboa (P) N. U. 1. 6. 24. N. 1. ~4.
Gl6ria.
3970 - Armando de Oliveira Serra - Telheiras de Cima, 144 - Caixa 2 - Lisboa (P) Po. Compreende Es. Fr. It.
T. C. V. N. U. Tematicos desportivos de 3. 90. Torrens.
4091 - Ant6nio Augusto de Araujo Ramalho
- Rua da Boavista, 2112, Hab. 23
Porto - (M) Po. Fr. In. C. N. 60.
1. 2. Tematica de flores 93. Torrens.
4378 - Fernando Domingos Santinho - Rua
Circular SuI, 24-D, 1.°-Drt. - Lisboa
- (P) Po. Fr. T. U. 60. 3.
4417 - Padre Manuel Dias - Rua dos A~ou
gues, 31-1.° - Portalegre - (M) Po.
Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 94.
4540 - Luis Filipe de Araujo Fernandes.Vivenda Fatinha. - Lote 21-E Zona
de Urbaniza~ao n.O 3 - :Svora - (M)
Po. Fr. In. Es. T . C. V. N. U. 60.
t. 2. Vaticano. S. Marino. 24. Temas 90. 94.

As revoga!;oes ao ponto 3

slio admitidas:

REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS

PORTUGAL
Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro
- Pra~a Rainha Santa, 5-6.° - Frente
- Lisboa 5 - (M) Po. Fr. In. T . C.
V. N. U. 60. 3. Actualmente tern as
suas actividades filatelicas suspensas.
Interessa-se por receber 72 de 1. 2.
Da em T. 72. 60. Caixas de f6sforos
e r6tulos de hoteis.
Prof. Irondino T . Aguilar - Rua Faria Guimariies, 806 - Porto (M) Po.
Fr. In. Es. It.
Henrique do Cat'mo Trindatle - Rua
Joao Luis de Moura, 16-4.° - Moscavide - (P) Po. Fr. In. T. C. 3.
Alberto Abrantes - Abrunhosa do
Mato - (Mangualde) - T. N. U. 1.
2. 19. 21. M6naco. Vaticano. Benelux, 24. S. Marino. Cent. do Selo.
Tematicas de pintura e religiosa, s6
por mancolista. 90. 94.
Eng.o Nestor Mendes - Rua Miguel
Bombarda - Trapos - Albergaria-a-Velha - (M) Po. T. C. V. 3. 60.
Jose de Matos Junior - Av. Almirante Reis, 172-2.° - Lisboa (P/M)
Po. Fr. In. Es. T. N. U. 60. 3.
Ant6nio de Matos - Rua Padre Francisco Alvares, 27-2. -Esq.o - Lisboa(M) Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1.
2. 10. 19. 90. 94.
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- Se a emissao e feita lmediatamente
apes urn sinistro ou a uma calami dade
nacional sub ita, e se eh se destinar a
dar os primeiros .socorro.s aos sinistrados.
- Se a emisslio e destinada a finan·ciar uma exposi!;ao filatelic!I nacional ou
internacional. Neste caso, 0 valor total
da sobretaxa nao devera ultr!lpassar dois
francos ouro.

1/- E11lissiJes abusivas
Definir;ao: As emissoes abusivas sao
aquelas que comportam ~ a cotes. dispendiosos.

1 - Emissoes em v end a geminada
(1 bloco mais x series ou 1 selo raro
mais x selos comuns, etc . . . . ).
2 - Emissoes semelhantes com as cores
diferentes para 0 mesmo selo ou mesmo
bloco.
3 - Reimpressao de uma emissao ou
suas partes com urn fim lucrativo sobre
a mesma forma ou sobre formas ligeiramente diferentes.

•
,

11/- EmissiJes indese./dveis
Defini~ao:
Os selos de correia sao
essencialmente ·05 recibos de porte para
o correio, sendo declaradas indesejaveis
as emissoes que nlio sejam ,emitidas vislvelmente com esse fim.

1 - Series comemorativas muito longas.
2 - Valores muito elevados.
3-Blocos.
4 - Emissao cujo assunto nada tenha
que ver com 0 pais emissor.
5 - Tiragens intencionalmente multo
baixas.

SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios
coleccionadores que prete:1dem rei a c Ion a r-s e
com coleccionadore3
portugueses, entre eles:
BERNHARD FRYE - 4 Dusseldorf-NordHortensienstr. 7 - F 431247 - Alemanha.
OVIDIO SARMIENTO - Fragata «Jupiter.
- EI Ferrol del Caudillo - Espanha.
FEDERACION FILATELICA CUBAl'1AAngel Iglesias Alvarez, n.O 1029Prado, n,o 452 - Habana Z - Cuba.
ANDRE BALLIF - Avenue Le JouteuxBourgueil (1. & L.) - Fran!;a.
GUILHERME JOSE DE OLIVEIRA - Rua
Rio Grande do SuI, 756-A - Belo Horizonte. M. G. - Brasil.
BERNARDO ZORNOZA - Apartado, 98Hellin (Albacete) - Espanha.
JAN - BONIFACIO GONSIOREK - Swiebodzin Wlkp - Plac Browarniany 2 m 20
-Polenia.
ANTONIO SARRIO - CI Pozos 37 - Hellin
(Albacete) - Espanha.
E. TOURAL - Santa Rita, n.o 482 - Stgo. de
Cuba - Ote. - Cuba.
GERARD QUELLETTE - C. P . 3443St. Roch - Quebec 2 - Canada.

• • •
Estes endere~os sao indicados sem compromisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsibility on our p:lrt.
Ces adresses sont donnes sans engagement ni responsabilite de notre p:trt.
~,
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IINTENSIFIQUE AS SUAS II
I TROCAS FILATELICAS I
I servindo-se dos nossos I
I Anuncios Economicos, a I

I

pre~os muito

"II~ .............~~...

baratos
f/IIIIIIIIIII# ........
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tanto expediente, e suj-aita a todo 0 momento a sentar-se na cadeira dos reus.
Depois do processo contra 0 responsaviH
da Comissao, Pierre Seguy, que the moveu
um ccmerciante americano, e agora a
Ordem Hospitaleira e Militar de Malta,
com sede em Roma, que nao acolheu bern
uma carta que a FIP the endere!;ou,
sobre as tao faladas emissoes da Ordem
de Malta, referenciadas no nosso Boletim
de Janeiro/Fevereiro de 1967. A Ordem
nao esteve pelos ajustes de acatar as
resolu!;oes da FIP e, invocando a sua
Soberania, amea!;ou pura e simplesmente
de processar a Federa!;ao Internacional
de Filatelia.
Tambem os pafses da Arabia nao ligaram nenhuma ao aviso da FIP lan!;ado no Congresso de Munique. Esses
paises emitem grande mimero de series,
algumas caras, e que postalmente sao
inuteis.
Para que os nossos leitores fiquem
com os elementos actuaUzados do que
sao as emissoes nocivas, ab"J.sivas e indesejaveis, damos as Ultimas defini!;oes dimanadas da Federa!;ao Internacional de
Filatelia, e que sao as segulntes:
;~

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

JDetini~iio :

As emissoes nocivas sao
aquelas que lesam directamente os interesses dos coleccionadores.
Sao consideradas como emissoes nocivas:
1 - As emissoes ou certos valores destas que S90 vendidos em bloco ou em
grande parte a .particulares que podem
assim impor os pre!;os.
2 - As emissoes ou certos valores destas que nao estejam em venda livre aos
posUgos postais do pais emissor, ou q..te
sejam vendidos com condi!;oes especiais
de rateio.
3 - As emissoes ou certos valores destas, tendo uma sobretaxa superior a 50 %
do valor facial.
4 - As series, selos ou blocos reglllarmente emitidos tendo uma sobrecarga ou
perfura!;ao nao postal feita com urn fim
lucrativo. Emissoes impressas por particulares sem estatuto postal.
5 - Tiragem a parte das emissoes regulares, que nao sejam postas a venda
no correio.

,

...

no

.....-
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Catalogos, Material fllatelico, Pacotes, Sclos avulso, Series completas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre«os gratis

IiiIbDYUU.J

CASA FUNDADA EM 1922

ELADIO DE SANTOS
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725

LISBOA-1
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Aufomatica Electrica Porfuguesa
8. A. R. L.

•

I

I

FABRICANTES DE MATERBL TELEF()~lCO E SlNALlZA<;AO DE TRANSITO
ADMINISTRACio:
Av. Sldllnlo Pals. 18 ·1.0 - D.lo
Tllel. 57146

Apartado 1060
Telegramas PLESSEY

Associada do Grupo

Eseq lTIiiuos e FABRICA:
Av. Infante D. Hanrlque, SSS
Telel S87071

PLE:SS~Y

I

II

I

I

I

"GLATERRA

'~ ..................................~tfI/IIIIIW .......................................~"."."".~-----~--~- .......... --------~.

4703 - Eng." Torrado Silva - Av. Poeta Mistral, 17-3."-Esq.o - Lisboa.
4712 - Padre Joao Ferreira - Rua Silva Carvalho, 34 - Lisboa 2 - Compreendc
In. AI. T. V. C. N. 60. Tem:iticas
religiosas, fauna (especialmente aves).
Europa. 90.
4797 - Fernando Eduardo Marques SimoesAv. 28 de Maio - Predio C - Lote
ABC, 3."-Drt. - Lisboa - (P) T. C.
V. N. U. 60. 3. 90. 94.
4798 - Alfredo Gon!ralves Fernandes - Rua
Almeida e Sousa, 54-1."-Esq.o - Lisboa - (P) Po. T. C. V. N. U. 60.
3. 90. 94.
4884 - Eng." Carlos Alberto Pereira Ornelas
- Rua Ant6nio Bernardo, 196 Lage
- Oliveira de Azemeis - (P) Po. T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 3.
4890 - Prof. Joao Lopes Antunes GracioBanco Nacional Ultramarino - Nelas
- (P) Po. Fr. Es. T. C. V. N. U.
60. 1. 2. FDC. 67. Tem:hicas de
desportos; flora, astrofilatelia. 90.
Hevia. 94.
4944 - Coman dante Jose Tunon CorreiaAv. Guerra Junqueiro, 6-r/chao-Esq."

- Lisboa - (M) In. Fr. AI. Es. Finland~s. T . C. V. N. U. 60. 3. 90.
4945 - Alfredo Ant6nio Mota da CunhaRua Bombeiros Voluntarios, 16-r/ch.
- Amadora - (M) Po. Fr. In. T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. 90. 93.
4994 - Vitor Manuel Barroso Nogueira da
Silva - Pra!ra Luis de Camoes, 24Lisboa - (P) Carimbos comemorativas e de 1." dia, estes com series
completas.

"liF.C:~I-Br~'i
LlMITADA

I Apartado n.O 44

I

Telefone 22020

VIANA DO CASTELO

I

I Grande sortido de s~ries temlUicas de todo II

II

a Mundo. Selos c1As5ic08 de Portugal
e Ultramar

'!:. . . . . . . . ~~~---,........................................................~IJ'
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ANONCIOS ECON6MICOS
Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta it Secretaria do Clube, ao n.O 22.
CanjirOes anUgos e candeeiros e candeias de azcite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, a dobro do valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta it
Secretaria, ao n.O 22.
Compra e venda selos aos melhores
pre!;os. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Selos com erros, novos e usa dos, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas it Secreta ria, ao n.O 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou com pro, pagando bern.
Resposta it Secretaria do Clube, ao n.O 22.
Troeo e eompro selos Espanha. Dou
em troea bons selos Portugal e Ultramar
e outros paises. Troearia colec~ao adiantada
Portugal e Ultramar por equivalente Espanha.
Carta a Secretaria, ao n.O 101.
SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - etc.
Compro e vendo. (Troeas s6 fa¥o em base
Comereial 50 %). - A. DA COSTA - P. do
~luni dpio, 13-1.0-Esq.0 - SANTAR£M.

I-~~~;;;~~;;;;;~;~-l
I
I

I
I

!
(
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encontra-se sempre as ordens de todos
os filatelistas no seu

CANTINHO FILA TELICO
Profa da Alegria,58-2.0-A
Tell/one ]28176
LISBOA

Selos classicosl • Modernos • Tematicos
COMPRA E VENDE
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Emiss6es NOCIVAS, ABUSIVAS e INDESfJAVEIS

ANTONIO DE ARMIJO OGANDOC. P. 985 - Luanda - ANGOLA, pre ten de
eorrespondentes em todo 0 Mundo para
trocas filatelicas. Da preferencia aos tematicos de BARCOS e RELIGIAO, e todo 0
Portugal e Ultramar. Responde sempre.
VENDO MAIS BARATO: Selos Nadonais e Estrangelros. A. NEVES - Apartado 23 - VILA FRANCA DE XIRA.
Compro, Troco e Vendo selos clas.;icos,
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Venda
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - To:!lefone 2272329.
For 20r. selos de grande formate l!e
Portugal e Ultramar, dou 200 selos tambcm
de grande formato da Belgica e Escandinavia. Delneuvile - 62, Rue Cesar Franck
- Liege - B61e;ica.
CHERCHE - Plis Zeppelin des Pays suivants: Pologne (et Bureau Polonais a Dantzig), Turquie, Yougoslavie, Iran et Uruguay.
J'achete par bons prix.
SUCHE - Zeppelin-Post von Vertragsstaaten: Polen (und Polnische Post in Danzig),
Turkei, Jugoslawien, Iran und Uruguay.
Kaurt zu guten Preisen. - F. Lemos da Silveira - Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF. - Lisboa (5)
- Portugal.
Particular, est 0 u retalhando colec~iio
mundial, excepto Africa. Series novas, usadas e selos isolados principalmente: Hungria, Polania e Romenia. Boa ocasiao de
adiantar a vi colec¥ao. Pre¥os acessiveis.
Telef. 865853 ou ao Clube ao n.O 301.
Vende-se urn grande stock de selos nacionais, ultramarinos e estrangeiros. Satisfazem-se listas de faltas com descontos apreciaveis, tanto de selos novos como usados.
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a prerros
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro,
2-l-1.0-D. - LISBOA.
Compro pequenas colec!;oes, series
ccmpletas ou bloeos de Portugal, indicar
pre!;o e quantidades. Carta a Seerelaria
do Clube, ao n.O 120.

•

o que diz respeito ao combate as
emissoes nocivas, abusivas e inde ~ejaveis,
para a Filatelia, e uma das missoes mais
ingralas da Federa!;lio Internacional de
Filatelia.
Qualquer trabalho que encetar tern de
ser rodeado do mitximo cuidado, afim de
nao melindrar ninguem, fazendo prevaleeer a defeEa dos interesses dos coleccionadores. Desde as simples informa!;oes
aos filatelistas ate aos contactos a alto
nivel com entidades como a Uniao Postal
Universal, .UNESCO, Na!;Oes Unidas, etc.,
a Federa!;ao desenvolve um arduo trabalho, que nao e devidamente acarinhado
na maioria dos cas os.
Diz-se que a lista das emissoes nao e
perreita nem completa. Nas primeiras
edi!;oes que se fizeram, quisemos goshoje mantemos, mesmo que a custa de
algumas malqueren!;as, que nunca quisemos manter.
Passaram dezasseis anos, repetimos.
Durante eles, raras e pequenas interrup!;oes tivemos. Publicitmos cerca de mil
cr6nicas. E dezenas de milhar de noticias, quase todas em primeira mao. Fizemos a completa cobertura de todos os
aeontecimentos filatelieos, nacionais e internacionais. E, sobretudo, 0 Didrio de
Lisboa foi 0 unico jornal portugues que
publicou reportagens s{)bre todas as exposi!;oes filatelieas do continente, Madeira,
Angola, Mo!;ambique, Brasil, etc. (rnico,
repetimos e acentuamos, de exposi!;Oes
vistas e vivid as por n6s, quase todas com
o patrocfnio dos C. T. T., do Clube Filatelieo de Portugal e deste jornal.
No festiv~ dia do aniversitrio do Diario de Lisboa, que, desde os tempos do
grande e saudoso Joaquim Manso, sempre,
como leitor, como advogado e como colaborador, consideritmos 0 nosso jornal - ,
trazemos-lhe a prenda pequena de urn
homem pobre: a pena sem brilho, mas
desassombrada e odestemida, ·d e quem, proeurando servir a Filatelia Portuguesa, tambern procura nao trair a altura, a dignidade e a nobreza que sao timbre, conhecidos e reconhecidos, desta casa e desta
familia!

I
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JOSE RODRIGO DlAS FERREIRA

I

tosamente colaborar, e assim contactitmos
com urn dos antigos responsaveis da FIP,
R. Lesuer, que prometeu um encontro
connosco no Estoril, para rever 0 problema, e actualizarmos essa lista.
Tal
naO aconteceu. Mais tarde, esse espinhoso cargo da Federa!;ao passou para
o detentor actual do cargo, Pierre Seguy,
do Sarre, que tem imprimido aoassunto
o melhor do seu saber, e promovido
uma luta itrdua e ing16ria.
Para um volume de cern milhoes de
coleccionadores, de que se uIana reunir
a Federa!;ao, no conjunto das suas trinta
e poucas federadas, achamos ridiculo que
a venda das listas das emissoes nocivas
atingisse um total de algumas centenas de
exemplares. Sabemos que ela e divulgada de muitas maneiras, mas nao chegar
a milhares a venda, e de facto pouco
animador, para urn problema tao transcendente na filatelia.
Para a difusao das ernissoes nocivas,
os coleecionadores slio 0 maior vefculo,
porque de uma maneira geral as compram. Essas emissoes, tradicionalmente
lindas, embelezam os albuns, e nao podendo ser apresentadasem exposi!;oes
internacionais, servem maravilhosamente
para mostrar nas exposi!;oes onde nlio
existem regulamentos rigidos.
As Administra~oes Postais, que no futuro VaG para 0 «Index», fazem urna
exaustiva propaganda das suas emissOes,
e a difusiio das suas noticias e tao intensa que os membros da Associa~ao Iaternacional dos Jornalistas Filatelicos, ao
referencia-Ias nas publiea!;oes da especialidade, concorrem, automaticamente, para
o seu conhecimento e sua venda. 0 facto
.e bastantc ins6lito. Fazem propaganda do
que reeebem e, automaticamente, ficam
comprometidos, para mais tarde terem de
vir desfazer to do 0 trabalho, divulgando
que muitos desses selos sao nocivos, abusivos ou indesejaveis a Filatelia.
Actualmente, a Comissao FIP contra as emissoes nocivas ve-se aflita com
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de V. C. E, de entao at6 ao presente, muito
perto de dezasseis anos, s6 muito raras vezes, por motivos de feriados ou de doen~as,
esta sec~ao deixou de ser publicada . ..
Mas vale a pen a come~ar pelo principio.
A cr6nica de abertura daquele dia 15 'de
Junho de 1952 dizia aquilo que hoje ignora
a grande maioria dos filatelistas portugueses, pelo que vale a pena fixar:
.Grande !xito de organiza~ao e de direc~ao, a reuniao filatclica realizada
em
Coimbra marcou tanto pela quantidade como
pela qualidade dos assistentes, entre os quais
alguns dos melhores coleccionadores portugueses, como 0 brigadeiro Cunha Lamas,
A. de Castro Brandao, A. J. Correia Junior, Dr. Montalvao, Dr. Vasconcelos Carvalho, Capitao Magalhaes, Dr. Ant6nio Fragoso, Vitorino Cesar D6ria, Dr. Carlos Mantero, Romariz, e "quase todos os comerciantes
filat6licos, como A. Molder, Artur de Vasconcelos, J. Ell, A. Schick, Armando Lima,
etc., etc. A reuniao, que foi presidida pelo
Sr. Governador Civil de Coimbra, Dr. Eugenio de Lemos, marcou ainda pela presen~a
de muitas senhoras, pelo excelente almo~o,
pelo ambiente em que foi servido, e, mais
ainda, pel as ideilfs e sugestoes, criticas e de-
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A. GAMA REIS I
(MR. CORK)
WELCOMES you at
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CASA DAS
CORTIC;AS I
(Cork House)

M(:TROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS
RET A I L E R S
4 - 8 - Rue de Elcole Pollt6cnlee - 8.10
Tllefonl 32 68 68
lohmll.r of Partugul"
Chlm"'r of Camm.rOl
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TIIIgrlmel: ISOLANrE.

LISBON

PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK 'PECIAt TIES

AIIERICAN EXPRElI CREDIT CAROl HONOURED HERE
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cisoes tomadas na segunda parte dos trabalhos, sob a presid!ncia do Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Filatelico de Portugal.
Nao resta duvida de que se esta entrando
numa fase nova. Questao e, agora, que todos se apercebam disso', e se unam ao redor
dos dirigentes, para desenvolvimento, valoriza~ao e prestfgio da Filatelia Portuguesa •.
Come~ando pelo fim, de salientar sao
duas circunstancias: e uma, que as palavras
finais por n6s escritas em 15 de Junho
de 1952, .Desenvolvimento, valorizatyao e
prestlgio da Filatelia Portuguesa" tem sido
o disco que, durante dezasseis anos, aqui
mais temos repetido.
E e outra que, dando a Cesar 0 que e
de Cesar, nao fomos n6s 0 organizador
e orientador de tal reunHio, mas 0 saudo~o
Artur de Vasconcelos, comerciante filatclico
no Porto, que, mais tarde, num livro de sua
autoria, publicou uma gravura daquela notavel reunHio, com titulo que nao temos
presente, mas que, pouco mais ou menos,
diz assim : grupo do que deve ser considerado
o primeil"O Congresso Filatclico Portugues.
Saliente-se <Jue n6s, na cr6nica transcrita,
nao empregamos a palavra Congresso. Foi
o Artur de Vasconcelos quem a escreveu,
fixando-a para a Hist6ria da Filatelia Portuguesa.
Seguiram-se outras cr6nicas, sempre na
mesma linha de rumo: . 0 centenario do
selo portugu!s_, .Selos novos, selos veIhos .. ", .A Exposi~ao do Centenario •.,
.0 enigma de urn carimbo postal" .Um
coleccionador de selos-, . Um velho catalogo., .Marcas do correio>, . Destruityao de
selos estragados., .Um lote de petyas inteiras., .Correspondencia e trangeira de navios., .Coleccionamento do Bra il . , . Lityao
dos factos., .A quantidade de quadros nas
exposi~oes filatelicas internacionais., . Clube
Filatelico de Portugal., . Os selos classicos
e os outros. , . Sobrescritos brasil eiros" .Porque se coleccionam os selos., . Sobrescritos
censul'ados. , . Os catalogos e urn c:It:l!ogo •.
Foi ontem - , e passaram ja dezasseis
anos . . . Nao nos surpreende que continuemos a debater hoje os mesmos temas.
Surpreende-nos, sim, e muito, que
sendo n6s, entao, verdadeiro principiante,
empurrado a fortya para 0 lugar de presidente do Clube Filatelico de Portugal, pelos Coronel Cardoso Salgado, nessa altura
Capitao, Dias Ferreira, Valente, etc. - ,
ja entao defend!ssemos as ide i a s que
aqui apresentamos antes de ninguem, e
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EXCELEHTE MENSARIO DA ElPECIALIDADE

I

Assinaturas anuais:

II

Contlnlntl, IIh.. , Brasil I Espanha
ProvlnGlas Ultramarln.. , Dutro.
pal... • • • • • • • • ••

80"00
~

70'00

RedeCl;lo e Admlnl.treao I

RUI dl Figulirl dl FOl, 128·3.0

•

COIMBRA

I

I

I

S£RIES DO CONTINENTE NOV AS E
SEM CHARNEIRA - COMPRO.
Resposta aD n.O 300 do Clubc.
Com pro series novas com pi etas de Portugal, sem charneira, desde 1934 a 1959.
Eventualmente, aceho trocas. Ofcrt as detalhadas a Tllbncaria Peterfil, Av. Almiranle
Reis. 62-A - Lisboa.
COMPRO selos Portugal e Ultramar,
novos ou usados. TambCm vendo. SILVA
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.·-Drt. o ,
telef. 784816 - Lisboa-4.
Por 190$00 venda 0 lote seguinte de selos
uya(ios: (Portugal- 363/64, 453, 552, 641 /44,
786/88, 804, 878, Aviiio 9 e Angola 378)
e de selos novos (Portugal - 257/272, 859/60,
879/(0). Pedidos cl a quantia, a Ant. B.
Cunha - Rua Bazilio Teles, 28.1.· - LAGOA - ALGARVE.

Dou 50$00 em dinheiro ou selos novos
pelo livro Ctassifica~iio dos setos do tipo
Ceres, de Ant6nio Lopes Ribeiro. Prof.
Dr. Loforte - Rua C6nego Viana, 78 Porto Alegre - Rio Grande do SuI Brasil.
1 search classics of «Fauna,. on cover.
Slogans of same topic. France, New Zealand, New Guinea, C,anada, Mozambique
Company and Nyassa. I request list of
offers without compromise. Noel de Vasconcellos - Calc;ada Mem Ramires, 10-2.0
- Santarem - Portugal.

Troco selos isolados, series novas ou
usadas de Angola e MOI;ambique, par
selos das minhas faUas de Portugal. Artur A. Alves de Miranda - Casa da Pena
- Lufrei - Amarante.
Vendo selos novos.
Guine, ofideos
e 2$50; S. Tome, uniformes 1$00;
Timor U. 1. U. e 1$00 uniformes a 50 %
catal~go Eladio. Pedidos com importfmcia
mesmo em selos correntes mais 2$50 para
registo ao Apartado n.O 2393 - Lisboa-2.
1$50

rCA~AThIC~
I
I
I
J. ELL
I
II NOVIDADES AOS MELHORES PRE<;OS II

Rue d. Pret., 184-2.o-E.q. - rillf. 3236G8

II

_,. .". .,. __ ___

"~..-__

Com pro os seguintes ~obrescritos . de
l.u dia dos C. T. T . com serle : S. Marttnho
dl" Dume (carimbo do Porto). Automo"et
Clube de Portugal (carimbo do Porto), Princesa S. Joana (carimbos do Porto e Aveiro)
e Centcmirio do Selo (carimbos do Porto e
Lisboa) B~ T A NEVES - Apartado 26')0
- Lisboa-2.
Eduardo da Co.s~a Vaz - c/o Postma ~ tcr
Punjim. Goa. India. Deseia trocar loelos.
Deseja trocar selos de Portugal por
selo, de Romenlli.
CARDU Eugen stt. E. V"etga Nohr ~ Oravita - Rai. Oravita. Rell. Banet. -l'\omenia.
1

I
I
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~
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A aparlGlrl Malo dl 1968
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c Encyct..pidie des Izm res-posie (
de France

Ic
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l
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ACADEMIE DE PHILATELJE
Dol. grandll volumu no formato 21 x n.
Encadarnadal. Numlrala. gra.ura.
I reproduvi5ea
PrlVo 160 francal
TJraglm IImltada

CO\IP WIR DE" TI \1BRES
6,

RUI

Drauot - Pari' IXilml - Franva
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- Calle 41 n.D 8 entre 2 y 4 - VedadoHabana - Cuba.

Todas as Dovldades lomitlca. sompre l veDd ••
AloDde listas de f.ltas de DES PORTO - ES.
PACIAlS _FAUNA - FLORES - PINTURA
- RELIGIOSOS, etc.

Desejo selos de Portugal - ·e Ultramar,
!,!omente series completas novas de fauna,
TIora e arte. Dou selos novos ou us ados
da Pol6nia. Base Zumstein. Envios registados.
Enviar mancolista. - Edward
Banas - ul. Raszynska 3~/44 m. 29 - Warszawa 65 - Polska.

Sobre.alto. z

0

DJA de PortD~al • Ullramar.
Todo 0 material f1lat6l1co

.DtI~oS e recentes.

I ~m;e~ ~lldaF"'1
I
t

L ATE Lie A

Alfredo Dla.
Clln POltal, 18

'1 ........-

LOURENQO MAROUES

I
J
I

I
I

......:'

PORTUGAL - Series novas s/ charneira. Cat. Eladio - n.D 299/329, Esc. 210$00,
n.D 334/64, Esc. 850$00, n.D 770/73, Esc. 119$00,
n.D 793/4, Esc. 56$00, n.D 795/6, Esc. 105$00,
n.· 797/804, Esc. 500$00, n.· 817/25, Esc. 75$00,
n.D 831/34, Esc. 40$00, n.D 845/8, Esc. 45$00,
n.D 853/56, Esc. 24$50.
SERIES NOVAS E FDC DAS ILHAS
DAV AAR SANDA - Emissoes do Presidente Kennedy e ChurchH, Natal de 1966
(Plntura), e tambem da nha de Pabay,
cj as mesmas efigies, em selos de cartolina dour ada, muito originais. Pedidos
a 'l;abacaria Peterfil, Av. Almirante Reis,
62-A, tel. 531819 - Lisboa-l.
Exchange wanted, mints stamps of
Portugal, Spain, Gibraltar, Andorre after
1[j4~ against Austria and CSSR. Feigerl, A
- 4020 Linz, Am Lerchenfeld 38 - Austria.

ABRIL DE 1988

ANO XXII

N.D 201

I

SELOS
Compro em pequenos pu grandes quantidades, de Portugal, Ultramar e Suf!;a.
Troco e vendo sel-os do Cont. e Ultr.
NoVOiS e usados. Tenho stock destes Ulti.mos e Alemanha. Compro selos antigos
ou Bloeos da Suf!;a sabre carta. Artur
Real Bordado da Silva - Rua Penha de
Franl:a, 256-2.D-Esq.D- Telef. 833878-Lisboa.

~rC;'endar;o -;;r~'968 da-;~~

I
c

Exposic oes Filatelicas
Portuguesas
FUNCHAL, '7 A 24 DE AGOSTO:
II Exposic;ao Filatelica Luso-Brasileira
cLubrapex 1968 ••
ESTORIL, 12 A 20 DE OUTUBRO :
III Exposicrio Filatelica do Estoril.
LIS BOA, 27 DR OUTUBRO A z DE NOV:
11 I!:xposi~o Filatelica da Teml\tica ,
da Propriedade Urbana.
t
L1SBOA, , DE DEZEMBRO :
14·a Oia do Selo.
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Procura t:lAssicos de Fauna em sobrescrito.
F lam u las com motivo Fauna.
Fran!;a, N. Zelandia, Nova Guine, Canada,
C.B de Mo!;ambique e Niassa .
Solicita
Pre!;arios sem compromisso. N. de Vasconcelos - Cal~ada Mem Ramires, 10-2.0 Santarem - Portugal.

Pretendo trocar selos universais com
coleccionadores de todo 0 mundo. Fernando Ferreira Alves - Caixa Postal, 65Salazar - Angola.
Tenho 19 anos e sou estudan teo Desejo trocar selos tematicos de desportos,
fauna e flora. Ofere!;o Cuba desde 1962.
Base Yvert ou mancolista - Rafael Pue'lte
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An advertisement in our B.QLfTIM will pay
fine Anzeige in dem BOLETIM lohnt sich
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Diorio de Lisboa" e a filatelia

Houvc a gcntileza, como nos anos aritedol'es, de atempadamente lembl'al' ao autol'
de~ta seG~ao que a sempre jovem Diario
de £isboa eomemorava mais urn anivers:i.rio,
e que a signat:irio, como autol' da mesma,
nao como advogado da empl'esa, tern lugar
marcado na mesa que amanha
noite
l'eunira a grande familia deste jorna!.
Removido determinado 6bice de ordem
pessoal, c claro que Iii estaremos dentro
de poucas horas, c preocupado temos estad a em saber que prenda levar ao aniversariante. . . Sam os muito pobre de quase
tudo, mas a sabedoria dos povos diz que
cada urn da 0 que pode, peIo que aeabarnos
optando pela dlidiva de uma cr6niea filatellca.
Para n6s, sai-nos barata - mas,
vao vel', c-nos muito cara ...
Somos urn vicioso de muitos Vl~10S,
entre as quais,. a cabe~a, 0 das colec~oes.
CoJec~oes de 'livros, de selos, de candei~

a

Por------------~

A. J. VASCONCELOS CARVALHO
c eandeeiros de azeite, canjiroes e canecas
com figuras humanas, rel6gios, moedas, medalhas, etc., etc., colec~oes muitas e demasiadas, que n6s come~:imos e fizemos
apaixonadamente, e agora, venda-as demasiadas, nao somos capaz de fazer parar ...
Mas ainda possuimos outl'a colec~ao. Sabemos nao ser (mica, mas deve ser ral'a: luxuomentj: encadernada em volumes anuais, temas, da nossa autoria: cFiIatelia - Urn ana
da sec~ao fiIatelica do Diario de £isboa •.
E eis aqui a nossa pl'enda: a pl'imeil'a
cl'6nica desta scc~ao, e primeil'a de toda a
Jmprensa diiria portuguesa, foi aqui pub licada em 15 de Junho de 1952, assinacla
pOI' A. B. C. A partir de 12 do mes seguinte,
passou a sec assinada pelas nossas iniciais
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COLECC10.VADORES PARA COLECClO.YADORES

Ter~as

e s.xta~ - reiras, das 21
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ontilltllle (exceplo Lishoa). 1IIIos e l'I"oJv;ncios Ultramarinar:
Eredivos . . .
Juniures . . .

60$00 por ano
30$00 pur ano

BrusH
LlSBOA .- Ereclivlls . • .

RUA

DAS

GJ. VEAS.

BAIRRO ALTO

au equivalenle em moeda local

55·57

•

USBOA

•

T .. let.34006

•

PORTUGAL

Cr. 3 ('00, pllr ano
10$00,

par

m~s ;

juniores. . . . . .

2$ 50, pur mts

ltESTAURANTE T1PICO

PAG I\MENTO .b,DIANTAOO, POR CHEQUE, VALE. 111NHEIRO OU SELClS NOVOS EM CURSO .
SAO s6clos JUNIORES OS MENOHES DE ~I ANOS

RESTAUltANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

AGENTES DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
TO~IE S. Tome.

AC;ORES -

S

CABO VERDI-: - JUBO de Deus I.opes da
Silva - Avenida Andrade ClIrvu. 42 Cidade do Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angel" - Clli:l.a
Po~tal 143 1\·lacau.
MADEIRA - Funchal - M. M. louren~1J de
Gou\'eia - Caixa Postal 456

COUJI\IBIA - Luis Alberto E-rad H . CalleIS. N.o 7'37 - Apartado A~reo n.o 859,
Santa MaTla

Dr. Victor M.1chado de Faria e
Moia - Pua Castilho, 57 - Ponla DelJ.(ada.

J080 Paulo Rego Teixeira-

U. S. A. - l\IRlIuel L. Gouvt'ia - 4911 , 15 th
Avenue, GL 5-2144, Sacramento. 20, CaIir6rnia.

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO ."

A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NI~HT
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