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o produto da sua venda sera entregue na 
respectiva Recebedoria de Fazenda. 

§ 3.· Os C. T. T. instruirao as Esta~oes 
Postais no sentido de 0 produto de todos 
os selos vendidos the ser enviado, de modo 
a que fiquem centralizados na Reparti~ao 
Provincial toda a contabilidade relativa a 
tais valores. 

§ 4.· Os C. T. T. apresentarao aos Ser
vi~os de Fazenda e Contabilidade, contas 
trimestrais dos selos movimentados. 

Art. 11.· A falta ou insufici~ncia de se
los de assist~ncia nos documentos a eles 
sujeitos nos C. T. T., constitui transgressao 
e sera punida nos termos em que 0 sejam 
as transgressoes aos regulamentos postais, que 
a data vigorarem, por falta ou insufici~ncia 
de franquia postal. 

Art. 12.· A falta ou insufici~ncia de selo 
de assist~ncia em todos os casos nao previs
to~ no artigo anterior, constitui transgressao 
ao pr::~ente diploma sendo punida nos mes
mus termos em que 0 se;am as transgressoes 
ao regulamento e tabela do imposto do selo 
que a data vigorarem. 

§ unico. As receitas provenientes das 
multas aplicadas pOl' transgress:io a este di
ploma reverterao na sua totalhlade para a 
assist~ncia. 

Art. 13.° A responsabilidadl! pela falta 
ou insuficiencia do selo de ass; stencia nos 
termos deste diploma pertencer.i : 

a) As pessoas ou entidades que os re
gulamentos postais considerem responsaveis 
rei a falta ou insufici~ncia de franquia postal; 

b) Ao agente que tjv~ .. emitido ou pago 
o vale do corre~':;; 

c) Em todos os demais cas os, as pes· 
soas ou entidades consideradas pelos regula
mentos de imposto do selo e aduaneiros res
ponsaveis pel a falta ou insufici~ncia deste 
imposto. 

Art. 20.° Sao autorizados os Servi~os de 
Fazenda e Contabilidade a emitir os selo. 
de assistencia necessarios ao cumprimento 
do que neste diploma se dis poe, escolhendo 
as taxas mais convenientes e fixando as tira
gens e os prazos de circula~ao. 

§ 1.0 Na emissao dos selos deve ter-se 
em conta 0 papel que os mesmos sao cha
mados a desempenhar como elementos de 
propaganda da Provincia e no dominio da 
Filatelia. 

§ 2.° 0 plano de cada emissao sera 
fixado em Portaria do Governo da Provincia. 

Art. 21.° Ficam revogados a partir de 
1 de Dezembro os diplomas legislativds 

n.o 1125, de 3 de Fevereiro de 1941 e 1 397, 
dl" 24 de Novembro de 1947. 

Publique-se e curnpra-se c<!mo nele se 
contem. 

Resid~ncia do Governo, em Bissau, 11 de 
Novembro de 1967. - 0 Encarregado do Go
verno, Jose Manuel Marques Palmeirim, ins
pector administrativo. 

PORTARIA N." 1925 

Sob proposta dos Servi~os de Fazenda e 
Contabilidade; 

No uso da competencia que the e atri
buida pelo artigo 155.· da Constitui~ao, 0 

Encarregado do Governo da Guine manda: 
Artigo 1.0 Nos termos e ao abrigo do 

artigo 20.° do Diploma Legislativo n.O 1858, 
desta data e para atender as necessidades 
decorrentes do mesmo, sao emitidos novos 
selos de assistencia para circularem curnu
lativamente com os ja existentes, tendo como 
motivo as esculturas existentes no Museu da 
Guine, representativas da .arte dos povos da 
Provincia. 

Art. 2.· Os selos terao as dimensoes de 
35 mm X 25 mm, e 0 plano da emissao e 0 

seguinte: 

Taxa Motivo Tiragem 

S50 Piladora bijag6 . 1000000 
1$00 Arvore da vida-

arte nalu 400000 
2$00 Tocador de Bom-

bolon-arte bi-
jag6 .... 300000 

2550 Regedor - arte 
manjaca . 200000 

5$00 Assento bijag6 30000 
10$00 PeIicano estiIizado 

- arte nalu 30000 

Art. 3.° Serao igualmente em i tid 0 s 
10000 blocos contendo cada urn, urn selo 
de cad a taxa, e cujo valor facial sera de 
25$00. 

Art. 4.° 0 prazo de circula~ao sera de 
1 de Dezembro de 1967 a 31 de Dezembro 
de 1968. 

Cumpra-se. 

Residencia do Governo, em Bissau, 11 de 
Novembro de 1967. - 0 Encarregado do Go
verno, Jose Manuel Marques Palmeirim, ins
pector administrativo. 
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HUGO FRACCAROLI 
Vlo,·Prllld,nt. dD Club. Fllat6110D do Bra.1I 

As forc;as armadas e a Filatelia 
No ana de; 1967, foi intensa a coope

l'a~ao da nossa FiIatelia, nas principais fes
tas comemorativas das for~as ar!Iladas, por 
intermedio do Clube FiIatelico do Brasil. 

POl' ocasiao das comemora~oes da Se
mana da Asa, montamos e organizamos 
uma Nlostra de selos aereos e aerogramas, 
com a .exibi~ao de numerosas colec~oes espe
cializadas, colo cad as em 100 quadros. 

o Departamento dos Correios e Te16gra
fos instalou urna agencia postal no local, 
e nela deu inlcio a venda do selo e bloco 
comemorativo da Semana da Asa. Ravia 
tambem urn carimbo especial comemora
tivo. 

o mesmo se ~eu durante as festas co
memorativas da Semana da Marinha, e, 
finalmente, no Dia do Reservista, comemo
rado pelo Exercito. 

Nas tres comemora~oes, 0 Clube orga
nizou uma Mostra de selos especializados, 

scmpre em 100 quadros, com lan~amento do 
selo comemorativo, carimbos, etc., etc. 

A parte mais interessante foi 0 nu
meroso comparecimento da oficialidade nos 
dias da inaugura~ao, e depois os visitantes, 
que cram atraldos nao somente com a 
Mostra, mas tam bern com programas divers i
ficados, 0 que dava sempre urn aspecto fes
tivo nos grandiosos saloes em que se encon
travam as Mostras. 

A ultima manifesta~ao foi feita no sa
lao do Clube Militar. Belissima e muito 
interessante foi a inaugura~ao da Mostra. 
Centenas de oficiais estavam. presentes, e 
isto foi aproveitado pelo nosso presidente, 
General Mirabeau Pontes, que fez urna bri
Ihante palestra sobre a FiIatelia, e inte
ressante descri~ao das colec~oes especializa
da~ expostas. 

A repercussao foi enorme. As revistas 
das for~as armadas fizeram clogiosas re-
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DU A S C R 6 N I CAS D 0 

l)itirio 
T res medalhas e uma vice-presidencia para 

Portugal na HIfa Wi en 1968" 
Hi quem no~ acusc de darmos muitas 

noticias cm primcira mao . .. Mas nos nao 
as inventamos. N6s nao temos culpa de 
'}ue as recebamos. E a nossa obriga .. ao 
e transmiti-Ias, imediatamente, aos nossos 
Icitores. 

No domingo pass ado, escrevemos, em 
primeira mao, que 0 eminente Jose Gon
zale7. Garcia tinha alcan .. ado medalha de 
Duro com felicita .. oes do juri, na Exposi .. ao 
Aerofilatelica internacional, .IFA Wien-
1968.. Mantemos a nodcia, e mantemos 
quc e b mais alto galardao ate hoje con
qUistado, nesta requintada modaJidade fila
telica, ppr Portugal. Sendo de salientar 
ainda que, deste modo, 0 nos so querido 
Jose Gonzalez Garcia foi promovido dois 

ferencias sobre a utilidade, valor e impor
tdncia da FilateJia nas diversas actividades 
humana~. 

Quatro generais ingressaram no nosso 
quadro social, pelo que, no momento, con
tamos com cerca de 20 generais, soeios do 
Clube, numerosos almirantes e brigadeiros. 

Na nossa directoria temos do is gene
rais, urn almirante e urn comandante, como 
I.e ve, nossas for .. as armadas tern urna 
brilhante representac;ao na Filatelia brasi
leira, tomam parte activa no seu desenvol
vimento e progresso, e prestigiam toda~ as 
nossas iniciativas e realiza~oes. 

Tambem na parte tecnica do coleccio
nismo de selos, numerosos sao os filateJis
tas bern ad ian tad os, possuidores de magni
ficos conjuntos, e com actividades constan
tes em todos os sectores da Filatelia. 

Estc e urn dos motivos do intenso pro
gre~so do Clube Filatelico do Brasil. 

graus acima da medalha de prata com fe
Iicita .. oes do juri, pOI' ele alcan .. adll, em 
1966, na .Aeropex. de Nova Iorque. 

Mas hem os de complemental' a nodeia, 
e como sempl'e em primeira mao, mesmo 
que tenham que nos bater os nossos ter
riveis acusadores : Na mesma . IFA Wien 
- 1968», Dutro grande filatelista porlugues, 
o tambem nosso querido amigo cap. F. Le
mos da Silveira, 0 tal feJizardo que ro i 
a Milao gra .. as ao concurso deste jornal, 
- alcan .. ou, tambem, medalha de ouro, con
firmando, assim, a sua anterior medalha 
de ouro, na .Aerofila - 67. , em Budapestc. 

SaIienta-se, des de ja, que, dos 28 pa(
ses .representados, apenas quatro consegui
ram 2 medalhas de ouro: Alemanha Oci
dental, com 27 participantes, Belgic a, com 9, 
Gra-Bretanha, com 19, e Portugal, com 2. 
E nem vale a pena recapitular: Portugal, 
2 participantes, - e duas medalhas de ouro ... 

Ma~ houve uma classe oficial, com pt:
quena representac;ao da TAP, de 1946 a 
1967. E ral repre~enta .. ao portugue~a fo i 
altamente honrosa, porquanto 0 juri, de 
todas, di~tinguiu elipecialmente as quatro 
participa'f0e~ da~ TAP, Sabena, Swissair c 
AUA. 

Ma~ nao Hcamos por aqui: Na classc de 
literatura, 0 Boletim do GIl/be Filatillico de 
Portugal alcan .. ou urn do~ I>eus premios maio
res, nada menos do que medalha de prata, 
rarissima nesta classe, pOI' intermedio da 
sua .Pagina de AerofilateIia., da autoria 
daquele referido Cap. F. Lemos da Silveira. 

Em seguida a referida exposi .. ao, rea
lizou-se 0 Congresso da Federa .. ao Inter
nacional das Sociedadcs Aerofilatelicas. E n6s 
pedimo~ vema para repetir aqui 0 nome 
do Cap. F. Lemos da Silveira. E' que cle, 
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tivos do centcnario da aboIic;ao da pena de 
morte em Portugal, com as dimensoes de 
25mm X 35mm, denteado 13,5, na taxas, co
res e quantidades scguintes: 

1$00 - bistre - 9 000 000 
2$00 - tijolo - 1 500 OOG 
5$00 - verde - 500 000 

Ministerio das Comunicac;oes, 29 de Dc
zembro de 1967. - 0 Ministro das Comuni
caC;oes, Garlos Gomes da Silva Ribeiro. 

GOVERNO DA GUINE 

Diploma legislativo n. o I8S8 

A orientac;ao que vern sen do seguida pelo 
Governo da Nac;ao no campo socia/t 6 a de 
melhorar 0 nivel de vida da populatrao, do 
qual se destaca 0 sector assistencial. 

Nao podia 0 Governo da Provincia 
alhear-se dessa directriz e assim e que a 
Guine dis poe ja hoje de urn lar de velhos, 
dois asUos e urn orfanato, mas e preciso 
levar aos que nao podem ser recolhidos 0 

necessario para poderern viver. 
Isso obriga 0 Governo da Provincia a 

I'ever a legislayao reguladora do selo de 
assist!ncia, a unica fonte de receita que 
alimenta tais encargos, e, ao reve-Ia, per
mite aos Servic;os de Fazenda e ContabiJi
dade seleccionar motivos locais como ele
mentos de propaganda da Provincia, uma 
vez que tal selo entra em maior expansao 
no dominio da Filatelia. 

Nestes termos e sob proposta dos Ser
vi .. os de Fazenda e Contabilidade. 

Usando da competencia atribuida pelo 
artigo 151.0 da Constituic;ao, ouvido 0 Con-

• :--------.,.",.,.-.,.""..~------=ir. I 8alos Naclanals I Estrangalras I 
t Tod .. aa Dovldades tematica •• empre 1 veDda. t 
t Ataude Uatas de f.lta. de DES PORTO - ES. t I PACIAlS - FAUNA - FLORES - PINTURA I I - RltLIGlOSOS, etc. I 

I 
Sobre.crlto. I 0 DIA de Portugal" Ultramar, II 
alltigoa "recent".. TodD 0 material fUatelico t 
.ampre 1 veDda Ila 

I OA8A FILATELIOA I 
I Alfrodo Dlas I 
I CIIII POIlll, '8 LOUREI(OO MARQUES I 
~="""""~""''''''''''''''''''''-''''''~ ______ '''''IIIIII'''IIIHII~ 

selho do Governo, 0 Encarregado do Go
verno da Guine determina e seguinte: 

Art. 1." E obrigatoria a aposic;ao do 
selo de assistencia de $50 em toda a corres
pondencia postal e telegrMica de servi .. o in
terno excepto a oficial, n(;lS periodos de 
15 de Marc;a: a 15 de Abfril e de 15 de De
zembro a 15 de Janeiro de cada ano. 

Art. 2.· Sao permanentemente devidos 
os selos assistencia a seguir indicados no 
servic;o interno, exccptuando 0 Estado : 

1. ° - Nas encomendas postais . 
2.° - Nos vales provinciais, por 

cada 1 000$00 ou fracc;ao 
3.° - Nos valores declarados, por 

cada 1 000500 ou fracc;ao . 
4." - Pedido de revalida .. ao ou 

substituic;ao de vales do 
correio . . . . 

5." - Pedidos de rectificac;ao de 
enderetros ou de localida
des de pagamento de reem
bolsos . 

6.· - Avisos C. P. 34 
7.· - Nos recibos de taxa de 

radioreceptores 

1S00 

2500 

2$50 

2$50 

2$50 
2$50 

10$00 

Art. 5.· Considera - se correspondencia 
postal e telegrafica ou encomenda postal, 
para efeitos deste diploma, toda a con'es
pondeneia c encomendas que assim estejam 
legalmente classificadas. 

§ 1." Nos telegrama de res posta paga, 
o selo e devido em dobro. 

§ 2." Sao isentos os jomais e as revis· 
tas de caractel' noticioso, eientifico e cul
tural, quando expedidas pelas respectivas re
dac .. oes . 

Art. 10." Os selos de assistencia seriio 
vendidos em todas as recebedorias de Fa
zenda, esta .. oes postais e ainda nos estabe
lecimentos legalmente autorizados a venda 
de val ores selados ou postais. 

§ 1.0 A distribuic;ao para venda dos 
selos referidos neste diploma as estac;oes 
posta is e de competencia e responsabiJidade 
da Administrac;ao dos C. T . T . 

§ 2.° Os C. T . T . requisitarao a Repar
tlc;ao de Fazenda do concelho de Bissau, os 
selos de assist!ncia de que recessitarem e 
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MINISTERIO DAS COMUNICA<;X)ES 

Administra'riio-Geral dos Correios 

Telegrafos e Telefones 

Direc~iio dos Senic;os Tndustriais 

PORTARIA ~ .• 22 948 

Manda 0 Governo da Republica Por
tuguesa, pelo Mini °tro das Comunica'roes que, 
ao abrigo das disposil;oes do art. '27.· do 
Decreto-Lei n,· 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lan'rada em circulal;ao, cumula
tivamente com as que estao em vigor, uma 
emissao extraordinaria de selos comemora
tivos do VI Congresso Europeu de Reuma
tologia, com as dimensoes de 34,5 X 31,6 mm, 
nas taxas, coreSi " quantidades seguintes: 

1$00 -verde 

2$00- azul 

5$00 - bordeaux 

9000000 

1500000 

500000 

Ministerio das Comunical;oes, 6 de Ou
tubro de 1967. 0 Ministro das Comunica
s;oes. Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

PORTARIA N.D 22973 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro das Comunicarroes, que, 
ao abrigo das disposil;oes do art. 27.D do 
Decreto-Lei n.D 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanl;ada em circulal;ao, cumu
lativamente com as que estao em vigor, 
uma emissao extraordinaria de selos come
morativos do Estabelecimento da Area de 
Comercio Livre - EFTA, com as dimen
soes de 34,5 X 23,9 mm, denteado 13,5, nas 
taxas, core 'e quantidades seguintes : 

1$00 - amarelo-esverdeado 
3$50 - sepia-claro . 
4$30 - azul-acinzentado . 

10000000 
1000000 
1000000 

Ministerio das Comunical;oes, 24 de Ou
tubro de 1967. 0 Ministro das Comunica
l;oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

PORTARIA N.· 23115 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ming;tro das Comunicarroes, que, 
ao abrigo das disposis;oes do artigo 27.D do 
Decreto-Lei n." 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanl;ada em circulal;ao, cumulati
vamente com as que estao em vigor, uma 
~sao extraordinaria de selos comemora-

t 

f 
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em assembleia geral de 26 delegados de 
to do 0 mundo, foi eleito vice-presidente da
quela Federal;ao, para 0 trienio de 1968-
-1970. Ou seja 0 mais alto cargo hierar
quico ate hoje alcanl;ado por urn portu
gues, num organismo internacional! 

N6s nao aproveitamos a altura das 

marchas, para armarmos em arco... Mas 
temos todos que reconhecer que Portugal 
se sagrou, definitivamente, como uma das 
maiores potencias aerofilatelicas de todo 0 

mundo! 

A. ]. de U. C. 

2.a Exposi9aO Filatelica da Tematica 
da Propriedade Urbana 

Conforme jli aqui anunciamos, vai rea
lizar-se em Lisboa, antes do fim do ano, 
est a .2.a Exposirrao Filat6lica da Tematica 
da Propriedade Urbana •. 

Tao interessante exposil;ao, com 0 alto 
patrocInio dos nossos C. T. T., que pro
flcuamente vern aumentando de ana para 
ana 0 patrocinio de todas, tera lugar no 
,belissimo salao nobre da prestigiosa Asso
cial;ao Lisbonense de Proprietarios, na Rua 
de D. Pedro V, n.D 82, e da sua organiza-

l;ao, como da anterior, foi incumbido 0 

Clube Filatelico de Portugal. 
o respectivo regulamento, muito sim

ples e lato, como de costume, ja foi publi
cado no ultimo numero do Boletim do ClubI' 
Filatelico de Portugal, que sera enviado, 
gratuitamente, a quem 0 solicitar para a 
respectiva secretaria, Av. de Almirante 
Reis, n.D 70-3.D-Drt.D, em Lisboa. 

A tematica da pl"Opriedade urbana e, 
indubitavelmente, do maior interesse, e nao 

...... _,.."..... __________ ............... Ii"W ___ ,-,-W ______________ .. 

I .,' 

I ~.,,~'PAGAMOS BONS PRE~OS I 
I porI S~RIES, IIOLA~OS, MISTURAS, PACOTES, AO QUllO I 
II PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO, tambem desojamos comprar I 

quanUdados mals poquonas 0 solos om series, do pro~o medlo • mals 

I :olovado.. Como somos II malor casa matellca da America, ostamos cons· I 
I 

tantomonto a comprar grandos quanUdados do &olos do .todas as partes I 
do Mundo. Aetualmento, ostamoB parUcnlarmoato lntor.ss.doa om I comprar: I 

I - 8EL08 EIII 8EB.EIiI. D. valor baixo e medlo. Comple- I 
las ou Incomplolas, novas ou usadaa. 

, _ 8E .. 08 180 ..... 008. Variodados baralas 0 alracllvas. I I - P ... C:OTE8. Foltos enldadosamonlo, com solol perfoltos. I 
I -..-. GBANOE8 QUANT.0 ... OE8 E BEl!!IT08 DE 

c 8TOrK.S» do lodos 01 genoros. I I - 1II.8TII.... ( ... 0 QII.LO) sobro 0 papol. I 
I QUI;ra mandar-nos a sua Usta de ofertas, que mereclrd a nossa jronta e cuidadosa aten;ao I 
I 
I 

I 
I 
I 

Ga,{TI8, ... PBO.OO, a DOSS. DOYa II ••• de pre~o. I 

Os melbores pre~os por selo. do. Estado. IIDldos e C:.Dad4 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

~H. E. HARRIS & 

I I BOSTON, Mass. 102117 U. S. A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 
~----~"",.""....".", ........ 



BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 

Faca de dais gumes: AS TIRAS HAWID 
ja e tempo de se falar algurna coisa 

a respeito do uso do Hawid, - essa fita de 
fundo preto e frente transparente - que se 
tornou a coqueluche dos coleccionadores de 
selos de todos os paises. 

Para que serve realmente esse material? 

1) Para proteger 0 selo? 
2) Para evitar a ferrugem? 
3) Para dar melhor apresenta~ao Ii 

montagem de urna colec~ao ? 

Tentaremos a n a lis a r cada item, de 
acordo com a experiencia que adquirimos 
nos varios anos de observa~ao e pratica 
no emprego do Hawid: 

1) A sua protec~ao filatelica, embora 
limitada, e indiscutfvel. 0 seu uso eH
mina a charneira e conserva a goma do 
selo imaculada. Tambem protege 0 selo 
contra 0 atrito constante da folha de alburn, 
que com 0 correr do tempo of en de a tinta, 
til' a 0 seu brilho e influi negativamente 
na aparencia do selo. 

Porem, recomendamos cuidado na ma
neira de guardar as colec~6es montadas 
com Hawid. Os albuns nao devem ficar 

apenas no ponto de vista filatelico, pOl' ser 
tematica das mais originais, mas tambem 
no aspecto hist6rico, por documental' urna 
das maiores e mais importantes actividades 
humanas. 

Na verdade, nesta tematica cabem a!> 
habita~6es, desde as pre-hist6ricas ate as 
actuais, e, ainda, castelos, pra~as reais, pa
lacios, muse us, ediffcios escolares, de trans
portes, etc., etc. 

Tema vastfssimo, que permite todas as 
gamas Ii imagina~ao e aos conhecimentos 
filatelicos dos respectivos coleccionadores, 
pelo que, embora sabendo do falecimento 
de dois especialistas, um na metr6pole e 
outro em Mo~ambique, desejamos e espera
mos 0 maior exito a esta _2.a Exposi~ao 
Filatelica da Tematica da Propriedade Ur
bana., especialidade que nao coleccionamos, 
acentue-se, mas que, pOl' varios motivos, 
confessamos ser da nossa e~pecial simpatia. 

A. J. de TJ. C. 

Por-------
ANT6NIO SANT'ANNA SAADI 

em posi~ao horizontal, nem empilhados uns 
sobre os outros, para evitar 0 emba~amento 
da goma, ou que a mesma fique espe
Ihada ou vidrada. Em ambos os casos, a 
goroa perdera a sua originalidade e conse
sequente desvaloriza~ao da pe~a; 

2) 0 uso do Hawid nao protege 0 selo 
da ferrugem, que nada roais e do que urn 
fungo que ataca a goroa, quando em am
biente favoravel (humido). Podemos dizer 
que selo enferrujado e privil6gio dos pai
ses tropicais; 

3) Nao resta duvida de que 0 Hawid 
embeleza uma colec~ao, da maior destaque 
e contraste ao desenho e colorido dos se
los, e facilita a sua montagem. 

Apenas aconselhamos os cuidados ne
cessarios, acima referidos, para nao trans
formarmos esse novo acess6rio filatelico em 
. faca de dois gumes>. 

Ja que 0 assunto e de protec~ao fila
telica, devemos censurar 0 abuso pOl' parte 
de muitos coleccionadores no usa do talco. 
Este produto somente serve para evitar que 
os selos se grudem quando a goma fica 
hu.mida. Deve ser usado em pouca quanti
dade. Muitos filatelistas pensam que 0 

talco evita a ferrugem, e com isso aplicam 
o mesmo a vontade em seus selos, a ponto 
de torna-los irreconhedveis. 0 resultado 
de sa generosidade indevida e a altera~ao 
e destrui~ao quase com pi eta da goma do 
selo, pela hurnidade absorvida pelo talco. 

Como vemos, tambem podemos trans
formal' 0 talco em -faca de dois gumes». 

Estamos dando estes exemplos, em face 
do grande valor que possuem hoje em dia os 
selos antigos e modernos com goma ori
ginal, sem charneira e sem ferrugem. 

Esse valor sempre existiu, porem, 0 

advento do Hawid exagerou-o a ponto de 
provocar nao somente a desvaloriza~ao do 
selo com charneira e enferrujado, como 
tambem a recu a pOl' parte dos colecciona
dores em adquiri-Io para as suas colec~6es. 

Isto foi conseguido gra~as a urna cam
panha de publicidade sistematica e eficiente, 
feita peIos fabricantes alemaes. Hoje esse 

" 
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Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Csrtas II Secretaria, ao n.O 22. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagando bem. 
Resposta it Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

Vende-se urn grande stock de selos na
cionais, ultramarinos e estrangeiros. Satis
fazem-se listas de faltas com descontos apre
ciaveis, tanto de selos novos como usados. 
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a pre~os 
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro, 
24-1.0-D. - LISBOA. 

TEMATICOS 
Inscrevam-se no mt servi~o para receber 

lotes peri6dicos com as mais belas series dos 
temas preferidos, obliteradas ou novas. Pre
~os i rris6rios. Pol6nia: flores 12 val. obH
tel'. 15$00 (pre~o habitual 25$00). 

PACOTES 
Pre~os largamente inferiores aos do mer

cado e qualidade excepcional! 1.000 univ., 
60$00; 2.000, 150$00; 3.000, 260$00. 500 co
memorativos de alta qualidade, 110$00; 1.000 
idem, 240$00. 250 selos gig antes e poli
cromos dos temas flora, fauna, desportos e 
espa~o, 100S00. R. Afonso Jordao. Rua Mi
guel Lupi, 30-4.'-Drt.' - Lisboa-2. 

Colecciono selos de Espanha, Fran~a e 
tematicas de co~mo~, pintura, flora c fauna. 
Oou Cuba a partir de 1959 em serie~ com
pletas usadas. Atendo mancolista!>. Cor
respondencia em espanhol, france~ e ingle~. 
Carlos Lagos - Calle 16 n.' 355 - Apart. 65 
- Veda do - La Habana - Cuba. 

Com pro toO series Infante O. Henriquc 
a 62$50. R. Afonso Jordao. Rua Miguel 
Lupi, 30-4.'-Ort.' - Lisboa-2. 

Envie 10/30 FOC de seu pais e rece
bera igual quantidade do Brasil. Resposta 
garantida. V. J. Tambellini - Rua Carlos 
Gomes, 34 - Amparo (S. P.) - Brasil. 

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, docurnentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.D-EF - Lisboa-5. 

Desejo trocar selos novos e usados. S6 
em series com pIe t as. Frau Rosinski
Xl035 - BerIim - Rigaer St. 50/51. 

Oesejo troca de selos. Ernests Klavins 
- Kr. Barona str. 11 - Aluksne - R. S. S. 
de Let6nia. 

Desejo trocas. Estabelecer condi~5es 
previas. Fr. VorIovsky - Post. box, 54-
Plzen 1. - Checoslovaquia. 

VBNDO catalogo Yvert 1967 e suplemen
tos 6ptimo estado. Aceito ofertas. Ant6nio 
F. Serrano. Rua da Casquilha, 65 - Benfica 
-Lisboa-4. 

Desejo trocas de selos. Contactar com 
Lic. Reinaldo Sanchez Perez - Calle 23, 
n.' 1401, Apart. 3 - Vedado - Habana 4-
Cuba. 

Tematica botanica aplicada: A Floresta 
e as Madeiras. Com pro. Troco. Bnvio 
mancolista a quem solicitar. Eng.· A. Bello 
Oias. Rua Visconde de Seabra, 2-2.°_01'1.°, 
Lisboa-5. 

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

I CASA FILATELICA I 
I J. ELL I 
I I I NOVIDADES AOS MELHORES PRE~OS I 
I Ru. d. Pr.t., 184-2.0 -Elq. - Talar. 32360B I 
I LISBOA-2 I 
"~.-......-------~---...,."".".,,- ....... ". 

I ~::a::='em~~j:o::::~::~:: ~j~~:r~~ -, 
C fine Anzeige in dem BOLfTIM lohnt sich l 
t .. -It 
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land, New Guinea, C,anada, Mozambique 
Company and Nyassa. I request list 01 
offers without compromise. Noel de Vas
concellos - Cal!;ada Mem Ramires, 10-2.0 
- Santarem - Portugal. 

Vendo selos novos. Guine, of ide os 
1$50 e 2$50; S. Tome, uniformes 1$00; 
Timor, U . I . U. e 1$00 uniformes a 50 % 
Catlllogo Eladio. Pedidos com importimcta 
mesmo em selos correntes mais 2$50 para 
registo ao Apartado n.O 2393 - Lisboa-2. 

SELOS 
Compro em pequenos pu grandes quan

tidades, de Portugal, Ultramar e Sui!;a. 
Troco e vendo selos do Cont. e Ultr. 
NoVIllS e usados. Tenho stock destes ulti
mos e Alemanha. Compro selos antigos 
ou Blocos da Sui!;a sobre carta. Artur 
Real Bordado da Silva - Rua Penha de 
Fran!;a, 256-2.0-Esq.o-Telef. 833878-Lisboa. 

Por 190$00 venda 0 lore seguinte de selos 
u.fados: (Portugal- 363/64, 453, 552, 641/44, 
786/88, 804, 878, AvHio 9 e Angola 378) 
e de selos novos (Portugal - 257/272, 859/60, 
879/80). Pedidos c/ a quantia, a Ant. B. 
Cunha - Rua Bazilio Teles, 28-1." - LA
GOA-ALGARVE. 

Procura classic os de Fauna em ·sobres
crito. F I a m u la's com motivo Fauna. 
Fran!;a, N. Zelandia, Nova Guine, Canada, 
C.o de Mo!;ambique e Niassa. Solicita 
Pre!;arios sem compromisso. N. de Vas
concelos - Cal!;ada Mem Ramires, 10-2,0-
Santarem - Portugal. 
.",.,."1IIW/W.,.""..,#WIW#IIIIIIfV_......,."".., ____ .....-_______ .,,,..:. 

I '11 HENRIQUE MANTERO 

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

I CANTINHO FILA TELICO I 
Prq;a da Alegria,58-2.t'-A C 

I Tele/one .128176 II 
LISBOA 

Selos classicos * Modernos * Tematicos 

COMPRA E VENDE 

I 
I 

~ ........ .-.--.-"""".~----------... r. 

Com pro series novas completas de Por
tugal, sem charneira. desde 1934 a 1959. 
Eventualmente, ace ito tracas. Ofertas deta
Ihadas a Tabacaria Peterfil, Av. Almirante 
Reis, 62-A - Lisboa. 

Troco e compro selos de Portugal e 
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME 
SANTOS - Apartado 6 - Elvas. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou com pro, pagando bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

Canjiriles antigos e candeeiros e can
deias de azt'ite, desejo, pagando bern, em 
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.D 22. 

Com pro e vendo selos aos melhores 
pre!;os . . M. do Nascimento - Apartado 112 
-FARO. 

ANTONIO DE ARAO]O OGANDO-
C. P. 985 - Luanda - ANGOLA, pretende 
correspondentes em to do 0 Mundo para 
trocas filatelicas. DII preferencia aos tema
ticos de BARCOS e RELIGIAO, e todo 0 

Portugal e Ultramar. Responde sempre. 

Troco e compro selos Espanha. Dou 
em troca bons selos Portugal e Ultramar 
e outros paises. Trocaria coleclj:ao adiantada 
Portugal e Ultramar por equivalente Espanha. 
Carta a Secretaria, ao n.O 101. 

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - etc. 
Compro e vendo. (Trocas 56 falj:o em base 
Comercial 50 %). - A. DA COSTA - P. do 
Municipio, 13-1.o-Esq.o - SANT ARBM. 

For 20(: selos de grande formato .Ie 
Portugal e Ultramar, dou 200 selos tambem 
de grande formate da Belgica e Escandi
navia. Delneuvile - 62, Rue Cesar Franck 
- Liege - Belgica. 

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacic
nais e Estrangeiros. A. NEVES - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XmA. 

Compro, Troco e Vendo selos clas.3icos, 
todas as series Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
lllbuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREmO - Portugal - T'!le
fone 2272329. 

) 
f 
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produto esta difundidol e e llceite no mundo 
to do. 

Ate selos usados sao montados em Ha
wid! Actualmente, tudo que tenha cunho 
financeiro e feito na base de investimento, 
com a finalidade de preservar 0 futuro, 
e oa esperans:a de uma feliz aplicas:ao 
de fundos, e sua consequente valorizas:ao. 

A Filatelia, hoje, deixou de sel' prati
cada somente como hobby, e entrou no 
campo do investimento. 

Isto vem acontecendo em todos os pal
ses, em maior ou menor escala, de acordo 
com a cultura, mentalidade e poder aquisi
tivo de seus povos. 

Essa nova maneira de coleccionar selos, 
essa alianlj:a do util ao agrad:\vel, foi bc
nefica para a Filatclia. O~ ~e10 ~ se va
lorizaram mais em meno~ tempo, 0 que 
obrigou os coleccionadores a serem muito 
mais cuidadosos, a serem exigentes oa es
colha e compra de uma pes:a filatelica. 

Surgiu 0 requinte filatelicf,) : a prefe
rencia sempre e dada ao selo perfeito, 
aquele que possui margens maiores quando 
for do tipo cortado em Iinha; bem centrado 
quando for perfurado ou perce. 

Podemos ate dizer que 0 Hawid surgiu 
gralj:as a essas exigencias. 

Diante desta situalj:ao, os selos bern 
cotados, mas que estavam enferrujados com 
charneira ou sem goma, perderam um:! 
grande parte do seu valor. E como ele~ 
existiam e existem em todas as coleclj:6cs 
antigas, os seus possuidores comelj:aram a 
se preocupal' com este facto, antevendo urn 
prejulzo iminente. 

Nao tardou em aparecercm, ao lade de 
tecnicos em reparal' defeitos de selos (ta
par buracos, eliminar transparencia provo
cada pOl' raspadura, corrigir a perfuralj:ao, 
etc.), os regomadore de selos, que tam
bem podem ser considerados restauradores. 
Pois em nossa mane ira de ver, a regoma
gem nao passa de uma restauralj:ao do selo. 
Surgiram com bast ante publicidade, e tive
ram grande aceitalj:ao, conforme constata
mos pel os anuncios public ados em Revistas 
especializadas alemas. 

Como nao poderia deixar de er, essa 
nova pnitica provocou protestos por pane 
de alguns filatelistas intransigentes, mas a 
maioria dos coleccionadores e comerciantes, 
principalmente aqueles que estavam com 
suas colecs:6es desvalorizadas ou que tinham 

.. ------------~------"""..,,----------------:. 1 ~ 

1'1 I t'En nt' ... nn Dnnnt' I 
I Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com- I I pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis I 
I ~U;LU~ • "LgUUU~ I 
I I 
I CASA FUNDADA EM 1911 I 
I I 
I E LAD I 0 DES ANT OS I 
I I 
I I I Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 2S I 

I LISIOR-1 I 
I I 
~~-------------~---------~---------~ 
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~----------------------------------l 

, ~ I 
I ~ I 

I Aufomafica Eledrica Porfuguesa I I 8. A. R. L. II 
c FABRlCANTES DE MATERIAL TELEF6z.rICO E SINALlZA<;;AO DE TRANSITO 

I ADMINISTRAQAO: ESCRITORIOS a FABRICA: I 
I Av. Sldbnlo Pall, IB ·1.0' D.to Apartado 1080 Av. Infanta D. Henrlque, BBB t 
I Telaf. 5714B Talegramsa PLESSEY Telaf. 887071 I' 
C A\ociadas do Grupo PLESSEY 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I INGLATERRA I 
.. ,..-.....-_--------------------------------,' 
em estoque grande numero de se!o~ novo 
enferrujados, ou scm goma, go star am e 
aplaudiram a ideia. 

Neste caso, a situacrao de quem quer 
aconselhar e muito delicada. Se dissermo:> 
para 0 coleccionador nao comprar selo rc
gomado, au nao mandar rego~a~ os selo~ 
de sua colec!rao, estaremos preJudlcando lO
dos os filatelistas que possuem a grande 
maioria de selos com ferrugem ou sem 

.IJ~ ..... -----------------~ .. I Salos - Colacolas aV1Doadai I 
I VENOEM-SE ,I 
I De Portugal a Ultramar, Alamanha Austria, ' 

I
I B61110a, Braail, Cheeoalodqula, Dlnamarca, I 

Espanha, Eltados Unldol da America, Franos, 
Srl·Bretsnha, Griela, Holanda, Hungrla, 
Israel, Itl\lIa, Llohenateln!,. LuxemburgD, Mb· 

I naco, Noruega, Pol6nl'!l KUllla, S. Marino, I 
C Suiela, Suloa, valleano, eto. C I Tratar com Joeo Luis de Medeiros I 
I NO CLUBE F I L ATEL I CODE PORTUGAL I 
.. , ..... ------------------:" 

goma, e quc, face as exigencias moderna~ 
e in ternacionais, perderam quase todo 0 

seu valor comercial. 
A culpa disto tudo nao e do coleccio

nad~ r, nem tao-pouco de quem 0 aconse
Ihar, e sim do clima de nosso Pais. Nos 
nao e~tamos acusando nem defendendo a 
regomagem de ~elos. Estamo~ comentando 
de uma maneira objectiva urn facto que 
exi ~te, a fim de evi lar que, a guisa de de
fender os interesse da FilateIi a nacional, 
comoatendo em nosso Pai aquila que existe 
em na<;oes mai~ adiantadas, os nossos co
leccionadores sejam prejudicado~, em lugar 
de se senti rem protegidos. 

Como no caso das repara!roes e con\er
to~ , 0 que precisa ser feito e avisar a 
comprador de que a selo e~t:i regomado. 

POI' tanto, deixemos que a coleccionador 
tire tambem as suas pr6pria~ conclusoes. 

Como todos abem, ja faz tempo, foi 
proibida em Sao Paulo a Lotaria do Estado. 
Entretanto, essa proibi<;ao local nno impediu 
que outro. Estado~ e 0 Governo Federal 
\'ende;~em as suas lotarias em nossas cida
de~ . () resultado fo i que os paulistas con
tinual'am a comprar bilhete, de lotaria da 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Pretendo trocar selos universais 

coleccionadores de todo 0 mundo. 
nando Ferreira Alves - Caixa Postal, 
Salazar - Angola. 

com 
Fer-
65-

Exchange wanted, mints stamps of 
Portugal, Spain, Gibraltar, Andorre after 
1945 against Austria and CSSR. Feigerl, A 
- 4020 Linz, Am Lerchenfeld 38 - Austria. 

Desejo selos de Portugal ·e Ultramar, 
s6mente series completas novas de fauna, 

bulancias auto-postais (Sui<;a, cat.Hogo 
das edi<;oes Pen em Champery). 

4508 - De Plasse, Jacques - Chaussee Char
leroi, 143 - Bruxelles 6 - Fr. 60. 
1. 13. 

4625 - Jose Henin - Rue Jules Hen in, 46-
Farciennes. 

4626 - 01'. Andre L. Camps -19, Rue Au
dela de l'Eau - Cerfontaine - (A) 
T . C. Fr. Po. AI. FI. 1. 2. 13. 26 . 
90. 93. 97. 

5064 - Beyens Lodewijk - Ruggeveldlaan, 542 
- Deurme (Antw.) Fr. In. AI. HI. 
T . N. 60. 1. 19. Au tria. Grecia. Te
matica, musica e !Eut·opa. 

BULGARIA 

3778 - Stanko Antov Stankov - Bul. Kra
vl'a n." 15 - Pernik - Fr. Russe. 
Je Cherche: 8. 14. 18. 20. 22. 2. 3. 
N. U. Flora . Fauna. Sport. Je donne: 
65. T. Bulgarie. Russia. Base : 90. 
97/1955. Lipsia 1959 . 

4865 - Radomir Stefanof - rue Otez Paisi 
35 - Tolbuchin - Dobrwfsen -
Fr. In. AI. 60. 3. Tematicos de des
portos, fauna e flora. 64. N. 68. 
Caixas de fosfoms. Postai~ . F. D. C. 

5022 - Georges S. Kalineof - 4850, il. Stru
mitzor 1 b - Sofia. 

CANADA 

4072 - Delkar Napoleao Maia - 209, Augusta 
Av. - Toronto 23 Ontario - (M) 
Po. In. Es. It. T . C. V. N. U. 60. 
1. 2. 17. 91. 94. 

flora e arte. Dou selos novos ou usados 
da Polonia. Base Zumstein. Envios re
gistados. Enviar mancolista. - Edward 
Banas - ul. Raszynska 3~/44 m. 29 - Wars
zawa 65 - Polska. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novas au usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-Drt.o , 

telef. 784816 - Lisboa-4. 

I search classics of «Fauna,. on cover. 
Slogans of same topic. France, New Zea-

4399 - Helen Bialecki - 722 Borthwick Ave, 
Ottawa - Ontario. In. PI. Al. N. U. 
60. T. only. 64. N. Africa New Is
sues. 4. 91. 

4906 - E. Norman Senez - 1259 Rue Cartier 
Montreal 24 - Fr. In. Es. AI. It. 
T . N. U. 60. 3. 90. 91. 92. 

RO/HSNIA 

5185 - Prof. Simota Aut'el- str. Lenin, 1-
Radauti - Suceava - Fr. AI. Com
preende In. Es. It. Tematica~ de pin
~ura, barcos, fauna, flora, cosmos. 10. 
Federal. Mancolista. 90. 96. 

TURQ UIA 

5178 - Antula Kara~a1i - Fermeneciler Cad. 
No. 82 - Karak6y - Irtanbul - In. 
Fr. N. U. \eulement 60 de Exposi
tions. 90. 

... ",.",..".....--.----------.....",.",..,,--~~ 
I ADHEREZ A L'HELVETICA STAMPS CLUB I 

I DE SUISSE. REELLES POSSIBILITES I 
D'ECHANGE POUR COLLECTIONNEURS DU I 

I MONDE ENTlER. 4 PUBLICATIONS REMPLIES I 
C D'ANNONCES PAR ANNEES. ANNONCES GRA· 

I TUITES POUR NOS MEMBRES X CADEAUX II 
PHILATELIQUE8 ET DE NOMBREUX AVANTA· 

I GES. ABO •• EMEIIT A •• UEL I FRS. I 
SUISSES 10. - OU EQUIVALENT, OU IB I 

I COUPONS REPON8E. SPECIMEN CONTRE -2· 

I COUPON8 REPONSE. ECRIVEZ A: HELVE- I 
TICA STAMPS CLUB, POBOX lila 1700 I 

I FRIBOURG I SUISSE I 
~~-.....----------~--~---------," 
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1373 - Ludwig Gmpp - Am Lueg in\ Land 
2 - Augsburg - t\ I. T . C. \'. N. 
U. 60. 62. 

3277 - Otto Wendt - Hambut'g - Beckers
berguing 92 - Ulzburg bei Hamburg 
- Po. Fr. In. AI. 60. 2. 6. SuI Cen
tral. 90. 91. 97. 

4516 - Ing. Helmut Gregor - 5 Koln-Dell
briick Moosweg 4 - Fr. AI. In. T. 
60. 1. 2. 5. 90. 

4739 - Willi Banser - Windsteiner Weg 4 c 
- 1 Berlin 37 - AI. 

4824 - Ernst Matejeek - 6462 Meerholz -
Kr. Gelnhousen-Hessen In. Fr. AI. 
T. N. U. 60. 3. 61. 62. 

4848 - Hans Frillmann - Tannenhofweg 93 
- Dusseldorf - Po. Fr. In. AI. T. 60. 
Sobrescritos. 

4899 - Horst Roch - Uberlinger Str. 13-
77 Singen/Htwl. - Po. T. 60. 1. :i. 
10. Liechtenstein. 28. 94. 97. 

ALEMANHA ORIENTAL 
ALLEMAGNE ORIENTALE 

992 - Kuno Kochniss - Bahnhefstr, 25 (15 
b) Sonneberg - (Thuringa) - Zona 
russa - (M) Po. Es. In. AI. 60. 
3. 61. 90. 97. 91. 97. Lipsia. 

5137 - Endrik Samolewicz - Zionskirchstr. 6 
- 1054 Berlim - (DDR). 

ANDORRA 

4864 - Casals - Encamp - Fr. Es. T. N. U. 
60. 90. 

ARGENTINA - ARGENTINE 

687 - Argentina Filatelica - Casilla Cor
reo Central 221 - Buenos Aires. 

-I: Selos de ~:~:a;:-U:::;;:~i 
trangeiros. Novidades. Tematicos. I 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 I 
= material filatelico - I 
BASTOS • CAMPOS, L.DA I 
R.MARIA ANDRADE,55-Te/ef.834108 I 
LISBOA (PORTUGAL) f 

".~~f/IIrIIIII# ___ ~ ....... ______________ .... :~ 

3457 - Carlo~ Alberto Viegas - General Jos6 
Artigas, n." 3553 - Buenos Aires -
Po. Es. T . 1. 2. 10. 12. 15. 20. 24. 
4. de 6. 

4069 - Osvaldo Nosenzo - Calle Ciudad de 
La Paz, 445 - Buenos Aires - Es. Po. 
T. 60. 3. 12. 15. 30. 

4643 - Asociacion Aerofilatelica Argentina
Casilla Correa 79 - Sucursal 26 -
Buenos Aires. 

4789 - Joao Bento Guerl'eiro - Calle Jose 
Felix Uribum, 962 - Villa Progreso 
- San Martin (Buenos Aires) - (P) 
Po. E. 60. 1. 2. 15. 

5021 - Horacia R. Tripoli - O'Higgins, 2860 
- Buenos Aires - Es. Fr. In. T. 60. 
5. 6. 90. 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 

802 - Koala Stamp & Hobby Cub - Cross 
Street-Toorak. S. E. 2. - Viet6ria. 

4657 - Virgllio da Silva Bernardo - Unit, 10 
- 574 Burrerong Road-Matraville-
2036. N. S. W. (P) Po. C. N. U. 60. 
Desportos. 90. 

AUSTRIA - AUTRICHE 

1706 - Oesterreiehischer Flug - c/ 0 Jo
han Bachalmait· - Wien, I1j27 Club 
Ot air mail eollcctol·s. AI. Fr. In. 
It. 90. 97. 99. 

2519 - Briefmarkensammler - Verein .Favori
ten. - Lascenburger str. 16 (Cafe 
Annarhorf - Wien X - T. N. U. 
60. 3. 90. 

5037 - Eng.· Petermann Josef - Vompcr
bach, 58 - 6130 Schawaz - Tirol-"7 
AI. Fr. Yougoslave. T. N. U. 60. 
3. 90. 96. 

BELGICA - BELGIQUE - BELGIUM 

4442 - Van Compernolle, R. - 192, Av. des 
Cerisiers - Bruxelles 15 - (A) Fr. 
In. HoI. 60. 4. 

4500 - Robert De Medt~ - 9, Avenue des 
Hannetons - W A TERMAEL - Fr. In. 
AI. Aerophiatelie uniquement plis de 
tous pals 90. 

4507 - Jean Foucart - 4A, Avenue du Ge!1i 
- Bruxelles-17 - Fr. In. 60. 4. 
aemphilatelie 9Q. Muller Sieger. Am-
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o Sr. Dr. Luis de Athayde, ilustr. 
Adminlstr.dor-Adjunto dos n0550' C. T. T., 
mais uma V81 despachou favoravelmente 
varios subsfdios para exposi~oes filatelicas, 
organizadas ou patrocinadas por este Clube 
Filatelico de Portugal. 

Profundamente inteligenfe e culto, acima 
de tudo excepcionalmente educado e hu
mano, 0 Sr. Dr Luis d. Athayd., que s6 
tem delxado saudades nos sectore, que vem 
dirigindo, .sta agora a cumprir, com 0 
mesmo espirito, 0 alto cargo de Adminis-

mesma maneira, porem, 0 Governo Esta
dual perdeu uma grande fonte de renda 
que poderia, pelo menos, ser destinada a 
Assist~ncia Social, como reforc;o de verba, 
para minOl'ar 0 sofrimento de milhares de 
necessitados. 

o que desejamos evitar e que 0 caso 
da Lotaria nao se repita desta vez na 
Filatelia nacional, isto e: - proibirmos no 
Brasil a regomagem de selos para colecC;ao, 
e depois comprarmos selos regomados de 
outros palses. 

Dizemos isto baseados no facto de que 
varios comerciantes estrangeiros que visi
taram ° Brasil, ultimamente, compraram a 
selo regomado, e reeusaram os selos enfer
rujados e sem goma. 

N. da R. - 0 presente artigo foi ex
traido da Revista Filatelica Brasileira, e a 
reproduc;ao devidamente autorizada pelo seu 
editor Sr. Adalberto Marcus, a quem teste
munhamos as nossos agradeeimentos. 

Por 
1- UNS & OUTROS L-__ ----l 

trador-Adjunto dOl C. T. T., design ada
mente no capitulo de protec~io is I=ilateha, 
que muito Ihe e,ta devendo ja, mas, esta
mos certos, muito mai, !he ficara devendo, 
pelo que, em nome de todos os filatelistas 
portuguese., aqui Ihe expressamos a nossa 
profunda gratidio. 

Fo; POl' oficin do Sr. Eng.· Malluel G. 
Grafa, que tivemos conhecimento daqueles 
SIlbsidios, cOllcedidos a este Cll/be Filate
lico de Portugal pelos nossas C. T. T., e 
nao sera di/lcil adivinhar a ifltluancia que, 
para tal, terti exercido a infol'mafao do 
Sr. Eng.· Manuel Grafa, ill/stre director dos 
Sel'vifos Industria is dos C. T. T. 

o Eng.· Manuel Grafa, mais do que 
11m Amigo, e 11m bellemerito deste Clube 

,,' ..... ---------~-----~ .. { { I INTENSIFIQUE AS SUAS I 
I TROGAS FILATELICAS I 
I servindo-se dos nossos I I Anuncios Econ6micos, a I I pre~os muito baratos I .. ~ ...... ______ ",--____ """", _____ ... ,r 
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Filatelico de Portugal, ollde, como 13113 bem 
sabe, SU cOllta amigos 13 admiradores da 
sua obra notavel nos servi~os releridos, 13 

mormente no que toea a toda a Pilatelia 
portuguesa, que 13113 sempre acarinbou de 
modo excepeional. 

Este boletim 13 a grande Clube Fila
telico de Portugal deixam aqui, 130 illlstre 
13 querido Ellg. Manuel Gra~a, 0 110SS0 
mais veemente agradecimento. 

E ia que est amos falando de altos 
funcionarios dos C. T. T., ocone-nos 0 
nome de outro, 0 Dr. Vale Guimaraes, 
ilustre Advogado e Director dos Servi~os 
Administrativos daqueles C. T. T. 

Individuo de excepcionais qualidades de 
inteligcncia, elegancia, educa~ao, etc., 0 
Dr. Vale Guimaraes e outro dos grandes 
Amigos deste Clube Filatelico de Portugal, 
que, nao 56 ao nosso cIube, como a ou
tros, tern prestado os mais relevantes ser
vi~os, pelo que, indubitavelmente, muito Ihe 
deve toda a Filatelia portuguesa. 

Ao nosso querido Amigo Dr. Vale Gui
maraes, aqui deixamo~ apertado abra~o de 
muita amizade e muita considera~ao. 

tBanqueie de Iw.~ 
emine n te rfJ P,;CJ,{fUUJ,CJ,P,; 

eap,;lCJ,(j t:;p,;inca(J 

Par delega~io da respectiva comlssio 
organizadora, 0 Sr. Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho eshi organizando 0 ban
quete de homenagem ao Sr. Prot. Doutor 
Carlol Trincio, eminente filatelista e presi
dente da ~edera~io Portuguesa de ~ila
telia, para eleitos da entrega da condeco
ra~io da Ordem do Inlante D. ~enrique, 
com que aquele nosso ilustre cons6cio loi 
recentemente agraciado. 

A data de tal banquete esta, neste 
mom en to, depend.nte da. rei postal de to-

do. os clube. Iilatelico, portuguese., b su
gestio apresentada, no cDierio delisboa., 
por aquele nOI.o Director, pare que, no 
melmo momento, todos 01 clubes liiatelicol 
portuguese. entreguem medal has de prate, 
.emelhantes, de homenllgem 110 emlnente 
Prot. Ooutor Carlos Trincio, figure dal 
mail glorioses da ~ilatelia Portuguese, e • 
cuja volta leria grato ver reunido., em 
ab.oluto pe de igualJade e irmandade, 
to do. a. nosso. clube., par vezes lio divi
didos, e par motivo. tio lutei.1 

Faleeeu a Dr. Amaldo Brazilo, ofieial 
do Exereito muito distinto, tambem for
mado em Direito, 13 qlle fOi numismata muito 
entllsiastieo, estudioso 13 sabedor. 

S6cio prestigioso do nosso Clube, aqui 
foi um dos organizadores de uma exposi~iio 
numismatiea verdadeiramente notavel, supo
mas que a ultima qlle se realizou em Lisboa. 

Autor da see~ilo IIIl1nismaticn desta 1'13-

vista, nela se guardam dezellas de artigos 
seilS, demollstrativos do seu interesse, da 
SIla investiga~iio e da slla cultura nllmis
matica. 

Do nosso velbo e querido amigo 
Dr. Amaldo Braziio, pode dizer-se qlle dei
xou 'Uma vaga dificil de preencber. E tanto 
pelo sell valor numismatico, como pela in
vulgar bondade da sua personalidade. 

+++ , 

o dis tin to fiIatelista Dr. Romano Cal
deira Camara, filatelista cIassico e tematico, 
e antigo director deste Clube, on de muito 
desejariamos voltar a vc-Io, e, actualmente, 
secretlirio da Direc~iio da Pedera~ao Por
tuguesa de Filatelia, cargo em que vern 
desenvolvendo relevante actividade, sempre 
com a seriedade e a objectividade que 
todos Ihe reconhecem, mas, sempre que 
possivel, sem deixar de acarinhar 0 seu 
clube, que ele bern sabe ser 0 maior cIube 
fiIatelico portugucs, felizmente a caminho 
de urn desenvolvimento carla vez maior. 

1 
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60. 1. 2. Carimbos de 1." dia e co
memorativos. 93 . 94. 

5203 - Jaime de Albuquerque Caldeira - Rua 
Falcao Trigoso, 6-2.·-Esq." - Lisboa 
(P) T. C. N. U. 1. 2. Tematicas de 
flora, desporto e fauna. 93. 96/1961. 

5204 - Jose Ant6nio Fernandes de Freitas
Arcos de S. Paio - Arcos de Valde
vez (M) T. C. N. 60. 1. 2. 

5208 - Luis de Almeida Oliveira - Trav. da 
Miseric6rdia - Miranda do Douro (M) 
C. N. 60. 1. 2. FDC. Tematica despor
tos. 90. 94. 

5209 - Jose Manuel Neto de Sousa Mendes 
- Freamunde (P) C. N. U. 60. 1. 
2. 93. 

5210 - Luisa Maria Fortunato Gama Reis 
(Miss Cork) - Rua Cecilio de Sousa, 
83-1." - Lisboa (P) Po. Fr. In. T. 
N. U. 60. 3. 90. 

5213 - Tome de Faria de Ban'o~ Queir6s
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 
94-7." - Lisboa. 

5214 - Manuela Maria Jus tin 0 Tome
Quinta Nova de Azeitao (M) Po. T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 3. 

5215 - Paulo Rui Barata - Rua Ricardo 
Jorge, 9-2."-Esq." - Li~boa-5 (P) Po. 
Fr. In. T . C. V. N. U. 60. 1. 3. 
93. 94. 

5216 - Joaquim Henriques - Pra~a da Fi
gueira, 18-2.o-Drt." - Emangola - Lis
boa (P) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
Tematica de f10res de 3. Fatima. 

ANGOLA 

5176 - Jorge Manuel Mendes da Cunha
Caixa Postal 3272 - Luanda (M) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. Tematicas 
de peixes e pintura 31. 90. 

5200 - Ant6nio Ventura Borges - Central 
E16ctrica do C. P. B. - C. P. 265-
Luso - (P) Po. T . C. N. U. 60. 1. 
2. 94. 

5201 - Helder Francisco Mo~o - Campo de 
Trabalho do Peu-Peu - Vila Ro~adas 
(P) Po. Fr. Es. T . U. 60. 1. 2. 94. 

5202 - Clube Filatelico de Angola - Largo 
Tristao da Cunha, 22-2." - Apartado 
5515 - Luanda. 

5211 - Ant6nio Manuel Pais Dinis - Caixa 
Postal 133 - Salazar (P) Po. Fr. Es. 
In. It. T . U. 60. 3. 

5212 - Fernando Ferreira Alves - C. P. 65-
Salazar (P) Po. Fl'. At. Es. In. T . 
N. U. 60. 1. 2. 3. 

BRASIL 

5175 - Dr. Renato de Pinho - Caixa Pos
tal 1960 - Belo Horizonte - M. G. 
- N. U. · 60. 1. 2. 7 da Comunidade 
Francesa. 

5180 - Fernando Vel'gne - Rua Sao Salva
dOl', 24 - Apt." 903 - FJamengo
R. J. - Po. T. 60. 3. Desportos. 90. 

5206 - Alfredo Jo~e Dia~ C. Souza - Rua 
Monte Alegre, 288 - Rio de Janeiro. 
Po. 60. 1. 15. Tematica de fauna. 

5207 - Anita Caldas Costa Moreira - Rua 
Gago Coutinho, 39 - Apt.· 502 - Rio 
de Janeiro - (M) Po. In. '60. Israel. 
Hong-Kong. Tematica desportos. 90. 

AFRICA DO SUL 

5198 - Manuel Agostinho Marques - 10 Leo
nardo Avenue Bonaero-Park - Kemp
ton-Park - (M) Po. Fr. Es. In. T . 
60. 3. 90. 94. 

A LEj\tlA :\,IHA - ALLEMAGNE 
-GERMANY 

362 - Arend Leyem-Wiedau - Mainzer Lan
dstr. 310/II - Frankfurt(M - (M) Po. 
In. Es. A!. PDC. T . ao facial . 

952 - Mohrmann Edgar - Spersot, 6 -
Hamburg - A!. In. 

.I ..... ,."".",..".".""..."",..".".---,..".".---~· , I S ( LOS iit!f.l~?;:mt~ 1 
I para COMPRA OU VENDA '.'1 I Con suIte a casa 

I H. SANTOS VIEGAS 

I
I R.1.·deDezembr045-3.O LlSBOA I 

T.lelone 35852 I 
'I ........ ~......-_......-"".,.,._~......- ...--.AJ1 
41' ........ _______ ~ ___ ~AII:a 

I A FILATELICA 1 
I SELOS PARA COLEC<;OESI 

I Ca/~ada do Carma, 25-s/L.EI I LIS. OR - re/efone 35207 1 ~: ____________________ '-'r 
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LIST A DE S6CIOS 
,DO 

CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 
LISlA DEL SOCI - MIBLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBftEi 

AL TERA;OES REINORESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

5173 - Jaime Gon!;alves da Silva Dinis
Avenida Garrett, 42 - Tortosendo 
(M) Po. Fl·. In. Es. T . N. U. 60. 1. 2. 
Tem:hica desportos. 90. 93. '14. Tor
ren . 

5174 - Fernando Jose Saturnino Silva
Guarda Nacional Republicana - Ponte 
de Sor - (M) Es. Fr. In. T . N. U. 
60. 1. 2. 93. 94. 

5177 - Silvino Magro de Sousa Ivo - Rua 
Filinto Elisio, 15-1.°-B - Lisboa (P) 
Po. In . T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 
91. 94. 

5179 - Paulo Guilherme Soromenho Nasci
mento - Rua Campos Rodrigues, 21 
- Setubal- (M) Po. Es. Fr. In. T . 
C. N. U. 60. 1. N. Angola, Mo!;am
bique. Desportos. 94. Hevia. 

5181 - Manuel Joaquim Teixeira da Concei
'tao - Rua Anselmo Braancamp, 220 
- POl·to - (P) Po. T. C. N. E. 60. 
L 2. '13. 94. 

5182 - Luis T e i x e ira Jacinto - Rua de 
D. Joao IV, 974 - Porto - Po. Es. Fr. 
T. C. V. N. U. 60. 3. 93. 94. 

-li-~ORTUQAL E UL TRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 

,.1 .. IIDI.dol nDYDI • uladol -110 % D'loontD 

I Para 'p~:I:e:::'A:c~t:O sO~;o:':::~:s em 
I Pedir tabel. dequ:~::i::i10 e condi~oes I 

I 
de TROCA I 

SANCHO OSORIO 
TelerODl' 3.08.. I 

I Apartado 13 I2 - LIS B 0 .~ - I 

I POBT~G~L I 
......... -----.-----.....-...... -.."".,.---..... I!' 

5183 - Henrique Jorge SegUl·ado Pavao -
Cal'tada do Galviio, 13-1.°-Drt.· 
Lisboa - (A) T . C. V. N. U. 60. 
t. 2. 93. 

5184 - Antonio Ferreira Loureiro - Rua Ca
pitiio Renato Baptista, 70-r/ch. - Lis
boa - (P) Po. Fr. T . C. V. 60. 1. 2. 

5186 - Francisco Fernandes da Silva Se
queira Alves - Rua Fonte do Choupo, 
2-3.0 -Esq.· - Tomar. 

5187 - Joao Dagoberto Cayolla Tierno -
Rua de M0'tambique, 1-4.·-Drt.o - Lis
boa - (M) Po. Fr. In. T . C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 

5188 - Luis Filipe Antunes Rodrigues da 
Costa - Rua Sousa Martins, 21-r/ch.
-Esq.o - Lisboa - (P) T . C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 

5189 - Rui Pais de Carvalho - Pampilhosa
(P) Po. Fr. T . N. E. 60. 1. 2. Te
matica de Astrofilatelia 93. 94. 

5190 - Ant6nio de Pina Madeira - Governo 
Civil de Setubal- Setubal - (M) Po. 
Fl·. T . N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

5191 - Luis Filipe Concei!;ao Castelo Branco 
- Rua Ferreira Borges, 173-3.·-Esq.· 
- Lisboa - (P). 

5192 - Carlos Camilo Oliu Gomes Biea
Largo Henrique Paiva Couceiro, 32 
- Oeiras - (P). 

5193 - Manuel Femando Tarola da Silva
Rua Martin~ Sarmento, 20-r/ch.-Esq.· 
- Lisboa - (M) T . C. N. U. 60. 3. 

5194 - Carlos Fernando Santos da Silva
Rua Martins Sarmento, 20-r/ch.-Esq.o 
- Lisboa - (P). 

5195 - Henrique Cipriano de Castro - Largo 
do Conde de Bonfim, 7-1.'-Esq.o
Lisboa - T . C. V. N. U. 60. t. 94. 

5196-Amadeu Pereira Leite - Run do 
Franco - Miranda do Douro - Po. C. 
N. 60. 1. 2. 3. 

5197 - Viriato M. Lameira - R. Josefa de 
Obidos, 22-1.·-Drt.· - Lisboa - (M) 

} 
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mostra filatelica do 
Dia 20 de Marr;o de 1968, fim da tarde. 

Atrio da sede da TAP, Rua Conde de Re
dondo. Enorme multidao. Operadores de 
cinema e telcvisiio. Jornalistas. 

Qual a causa de tao grande afluencia • 
de publico? 

A Filatelia! 
E' verdade. A Filatelia torna-se, dia 

a dia, uma for'ta cada vez mais poderosa. 
Cada vez mai~ importante. Uma for'ta a 
qual ja e necessario prestar a devida aten
r;ao, como uma da~ manifestar;oes culturai ~ 
de maior interesse geral. 

Verificando isso, a TAP, em boa hora, 
re~olveu dedicar-Ihe especial carinho. Soube 
compreender inteJigentemente que recolhe
ria benefleios publicitarios, ao mesmo tempo 
que prestaria bons servi'tos aos eolecciona
dores. E estes ficar-Ihe-iam agradecidos. 

Po de dizer-se, categoricamente, que ini
ciou a sua campanha filatelica com ehave 
de ouro. 

A Mostra Filat~lica do Ultramar Por
tugues foi resultante da COOpera!;aO entre 
aquela Companhia de "A via~ao e os Servi
'tos de Valores Postais do Ministerio do 
Ultramar. 

Nela 5e podiam apreciar varios quadros 
daquele Organismo Oficial, nos quais se 
admiravam urn as quantas series das varias 
Provincias Ultramarinas. Mas 0 fulcro das 
aten't0es eram aqueles em que se podia ve
rifiear a evolu~ao ou as fases do seu fa
brico. 

E nao nos lembramos de jamais tel" sido 
apresentado ao publico tao grande quanti
dade deste valioso material especializado. 

Centenario do Selo Postal Portugueh, 
Borboleta~ de Mo!;ambique, Ofidios da Guine, 
2.° Centenario do M uniC£pio da Cidade de · 
Mo~ambique, Embarca!J0es desta me sma 
Provincia, Igrejas de Angola, Centenario do 
Clube Militar Naval e Cinquentemirio das 
Apari!;oe~ de Fatima, eram as series ou 
selos que foram apresentadas em estudo, 
algumas delas ineditas. 

Como e logico, nao podia deixar de 
marcal· a hua presen'ta a AerofiIatelia. Em 
do is paineis, estavam expostas algumas pe
'tas que assinalavam (devidamente estuda
das) alguns dos passos mais importantes da 
expansao dos servi'tos ultramarinos da TAP, 
que come'ta com 0 ja arcaico bimotor de 

Ultramar Portugues 

I 
-------Palo 

DR. A. SILVA GAMA 

1946 - Dougla~ DC-3 (Dakota), ate ao aetua
Lissimo tri-reactor Boeing 727. 

Excelente Mostra, a cuja i:1auguraifiio es
tiveram presente~, entre muitos outros, urn 
representante do Subsecretario do Estado da 
Aeronautica, Henrique Calheiros, Administra
dos dos CTT; 0 Director dos Servir;os de 
Valore~ Postais Ultramarinos, Luis Candido 
Taveira; Administradores da TAP, nomea
damente 0 Presidente do seu Conselho de 

OS,.. Cap. Jf'. Lemos da Silo,i,.a da"do expli
ca;6es. Em c;ma, 0 S,.. Eng. Va. Pinto. pre
sldente do Comelno de Adm",istrafiio da TAP 
e, em baiXO, 0 Sr. Dr. A. y. de Vasconcelos 
Ca1'Vallto, president, do Clube FilatlUco de 
Portugal. Em segundo plano, Administrador" 

dOl C. T. T. , da T. A. P. 
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Administra<;ao, Eng! Vaz Pinto. 0 Clube 
Filatelico de Portugal e~tc \'c rcpre~entado 
pelo seu Presidente, Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, e pOl' mais doi~ membros 
da Direc<;iio, Coronel Cat'do~o Salgado e Jose 
Castanheira .da Silveira, e este Boletim, 
pelo Director e pelo Editor. 

E' de salientar 0 excelente ambiente 
que aquela Mostra di~frutou. Toda a de
cora<;iio estava integrada no espirito ultra
marino de que 0 certame ~e revestiu, in
cIuindo trofeu~ de animais e planta~ afri
canas. 

Notaveis, tambem, pelo ~eu inediti~mo, 
o convite para a inaugura<;ao - semelhante 
a urn autentico cartii" de emharque - e Q 

catalogo, adaptado da capa do~ hodrios da 
Companhia. 

Chamamos a aten<;ao de que acertada
mente ~e pretendeu - e conseguiu - of ere
cer ao visitante urn enquadramento no qual 
ele se sentisse bern, tal como a caracteristica 
de divulga<;ao 0 exigia. Assim se logrou 
cap tar a aten~ao dos vi~itantes niio colecdo
nadores, po is que, se Ihes Fosse dado ape
nas selos e mais ~elos, depressa se fatiga
dam. 

No local da manife~ta~ao, funcionou urn 
posto de correios, provido de urn carimbo 
especial alusivo ao aconteeimento. 

A TAP editou 800 sobrescritos ilustra
dos, que foram distribuido~ gratuitamente, 
e que se esgotaram no dia da inaugura~iio. 
Sintomatico! 

Enfim, urn eJ.!ito pelo qual enderelj'amos 
a TAP, e aos seus dil'eetos organizadores, 
os nosso~ parabens. 

Todos os fiIatelistas ficam aguardando 
com justificada expectativa outra~ iniciati
vas especial mente de caracter aerofilatelico, 
como alias con vern e esta de acordo com 
as actividades dos Transportes Aereos Por
tugueses. 

Para quando a pr6xima ? 

Emissiio comemorativa do 30.0 Aniver
sario da Obra das Maes pela 

Educa~ao Nacional 

A Obl'a da~ Miies pel a Educalj'iio Na
eiooal (0. M. E. N. ) foi criada, em 15 de 
Agosto de 1936, como instituic;ao de utili
dade publica destinada a estimular a acc;iio 
edueativa da familia e a assegul'ar a coo
perac;ao entre esta e a e'>cola, nos termo dn 
Constitui<;iio. 

Os fins da O. M. E. N. , ao : 
Oriental' as miies portuguesa,>, pOl' uma 

activa dirusao das noc;oes fundamentais de 
higiene e puericultura, para bern criarem os 
rilho~ ; estimular e dirigir a habilita<;ao das 
maes para a educac;iio familiar, tendo em 
conta as divers as circun~tancia~ de vida e 
meio ; promover 0 embclezamento da vida 
I'ural e 0 conForto do lar como ambiente 
educativo, em relac;ao com os uso~ locais 

PORTUGAL 

UA OBHA DAS MAes PELA eDIJCA~AO NACIONAl 

(R,produ~ao autor;zada petos C T. T) 

e as boas tradic;oes portuguesa~, defendendo 
e estimulando as actividade~ e industrias 
ca eiras ; defender os bons costume~; pro
mover e as egurar em todo 0 Pais a edu
cac;ao infantil pre-escolal'; dispen~ar aos fi
lho dos pobres a assiMencia necessaria 
para que possam cumprir a obriga<;ao de 
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Carimbos de J. 0 dia de Circulafdo 

30." ANIVERSARIO DA OBRA DAS MAES 
PELA EDUCACAO NACIONAL - de 
26 de Maio de 1968 - Lisboa (S. I . R.), 
Rua de S. )o'>e, 20. Carimbo~ identicos 
em Coimbl'a, Porto (Batalha) e Funchal. 

Carimbo.r comemorativos 

I SALAO DE DIVULGACAO FILATELICA 
DO GRUPO DESPORTIVO DO BANCO 
TOTTA - ALIANCA DO PORTO -
Porto, 4 de .• Maio de 1968. Posto de cor
reio na Av, dos Aliados, 41-5.", 

I EXPOSICAO FILATELICA INTERNA
CIONAL DE TEMATICA MARIANA 
- Fatima, 12 de Maio de 1968. Posta 
de correio no Santuario de Nossa Se
nhora de Flitima. 

25 ANOS DO CLUBE DESPORTIVO DA 
POVOA DE VARZIM-P6voa de Var
zim, 25 de Maio de 1968. Posto de 
correio na ~ede do Clube Desportivo 
da P6voa de Varzim. 

ANGOLA 

II EXPOSICAO FILr\ TELlCA )UVENIL
Benguela, 17 de Maio de 1968. 

X ANIVERSARIO DO CLUBE FILATE
LICO DE ANGOLA - Luanda, 4 de )u
nho de 1968. 

MOr;AMBIQUE 

EXPOSICAO FILA TELICA DE MOTI
VOS NAUTICOS EM MOCAMBIQUE
Lourenc;o Marques, 25 de Maio de 1968. 

~'''''fII'IIIIIW''''''''''''''''-'-''''-''''''''' _______ --''' ________ ~ 

i Calenddrio para 1968 das I Exposicoes Filatelicas 
I Portuguesas 

FUNCHAL, 17 A 24 DE AGOSTO : 
II Exp08i~iio Filatelica Luso-Brasileira 
cLubrapex 1968». 

ESTORIL. 12 A 20 DE OUTUBRO: 
IJI Exposi\;iio Filatelica do Estoril. 

LISBOA, 27 DE OUTUBRO A 2 DE NOV.: 
II Exposi\;iio Filatelica da Tematica 
da Propriedade Urbana. 

LlSBOA, 1 DE DEZEMBRO : I 
14.- Dia do Selo. 

'~--.--...---------------w,-........ ;r 
.=.,.",.,.,.,.",.,.,-----------~---, 

t CASA A. MOLDER I 
I TUnO PARA FILA TELIA 

I COMPRA-VBNDB 

I Telef. :::5:'; de Dezem br~ ::IB 0 A 
~=""""'-~""""--~----'------II' 



14 BOLETIM DO CLUBE FILAT&LICO DE PORTUGAL 

que lhe for apresentado, a Juri orientar-se-a 
pelos princ1pios estabelecidos pela Federa
s:ao Portuguesa de Filatelia, e as suas de
cisoes, definitivas e sem apelo, serao to
madas por maio ria de votos, e registadas 
em acta especial. 

Art. 8.° - 0 Juri ~ed eonstituldo par 
tre~ membros, nome ados pelo Clube Fila
telieo de Portugal. 

Art. 9.° - As inscris:oes devem ser pe
didas em carta vulgar, pelo correia, a 
CASA DO CONCELHO DE ARGANIL, Ave
nida Almirante Reis, 2-1.°-dirt.o - LISBOA-1, 
devendo os demandantes descrever com 0 

posslvel detalhe a sua participayao, e de
c1arar que aceitam as condis:oes de~te Re
gulamento. Sendo omissos nesta declara
s:ao, subentende-se que aeeitam estas con
diyoes. 

As INSCRICOES, abertas desde 1 de 
}ulho de 1968, ENCERRAR-SE-AO, 0 rna is 
tardar, EM 10 DE AGOSTO DE 1968. 

o material a expor devera ser entre
gue pessoalmente (21,30 as 23 h.) ou en
via do pelo correio, sob registo, para a 
sede da organizayao, em LISBOA, ENTRE 
OS DIAS 19 e 25 DE AGOSTO DE 1968, 
ou, a partir desta data, a mesma entidade, 
mas para ARGANIL, onde devera ~er re
cebido 0 mais tardar em 2 de Setembro 
de 1968. 

Art. 10.° - Dar-se-ao facilidades a todos 
os expositores que desejarem montar pes
~oalmente as suas colec'roes, 0 que deverao 
fazer na vila de Arganil nos dial; 3 e 4 de 
Setembro de 1968. Neste ca~o, deverao 
manifestar tal desejo no pedido de inscri!rao. 

Art. 11.° - Embora faya quanto em si 
caiba pela sua guarda e conservayiio, a 
entidade organizadora nao se responsabiliza 
pelo material exposto, que podera ser se
gUl·O pel os seus proprietarios, ou pel a Casa 
do Concelho de Arganil, mediante pedido 
previo, por escrito, do interessados, sendo, 
neste caso, de conta de tes 0 rc~pectivo 
premio de seguro. 

Art. 12.° - Nos casos omissos ou afectos 
a interpretayao deste Regulamento, decidira 
a entidade organizadora. 

Correios de Portugal 
Do Boletim 0/icial dos C. T . T. extrai

mos dos .Estudos e relat6rios. - .Relat6rio 
provis6rio relativo ao ana de 1966. , as se
guintes passagens: 

De urn modo geral, a subida da receita 
tem-se alcanyado a custa do desenvoIvi
menta do trMego e com a expansao da 
Filatelia. 

Sobre esta ultima, podemos acrescentar 
os seguintes elementos significativos: 

Receita escriturada n. 
exactoria dos servi~os 
fllatelicos 14135 Ii 755 19490 

Numero de emissoes ex· 
traordinariss do ano .1 i 9 7 

i.",...",.*"""""""",--~.-...~~-------~ ... b 

I Domingo, do Sacramento I (Mercado filatelico de lisboa) 
I Rua do Crucifi:eo, 26 
C Telefone 3~8g1 

I LISBOA 2 ... Portolia1 
I + I SeioH Nacionais e Estrangeiros 

I, : c Albuns e Ma:rial Filatelico 

I Lista de olert.I em distribai9Ao ,a. 
1!1~"""""---~--~--~-~'-'-- ... 

~~~--~--~--------~--~-~~-~-~~~~ I PROPONHA NOVOS s6cIOS PARA 0 SEU I 
I Clube Filatelico de Portugal! 
~~-------~-------~-~-~~---~-~~~ 
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frequentar a escola, designadamentc peln 
instituiyao de cantin as, pelo fornecimento 
de uniformes e outros artigos de vestuario, 
pela distribuiyao de Iivros e pelo fortaleci
mento das caixas escolares; coadjuvar 0 

professor na organizayao do recenseamento 
escolar, na vigilAncia da compostura, da 
assiduidade e da apJicayao dos alunos, e 
na instituiyao de premios; dar ao professor 
uma cooperayao efectiva na educatrao mo
ral e dvica dos alunos, no ensino do canto 
coral, no exerdcio da ginastica rltmica e 
nas festas escolares; desenvolver 0 gosto 
peln cultura fisica, tendo em vista a saude 
de cada urn e 0 servitro da Patriaj organi-
7.ar a secyao feminina da Mocidade Portu
gucsa; de urn modo geral contribuir por 
todas as form as para a plena realizatrao da 
educayao nacionalista da juventude portu
guesa. 

lIara assinalar a passagem do 30." ani
ver&ario desta instituiyao, de inegavel utili
dade, do ponto de vista cultural e social, re
olveu a Administratrao-Geral dos CTT emi

tir a serie de selos que se apresenta. 

(Texto dos Serviyos Industl"iais 
dos CTT). 

o desenho deste selo procura u·aduzir 
a ternura maternal, simbolizando-a na mao 
adulta que se estende para a mao infantil. 

Os selos, cujo desenho e da autoria da 
pintora Maria Keil, tern as dimensoes de 
30 X 34,5.... compreendendo a serrilha, com 
o denteado 13,5. 

Os trabalho~ de impressao foram exe
cutados, em olf-set, . pela Casa da Maeda. 

o plano de emissao e 0 seguinte: 

1$00 tiro de 9000000 em fIs. de 100 selos 
2$00 tiro de 1000000 em fls. de 100 selos 
5$00 tiro de 500 000 em fIs. de 100 selos 

Foi marcada a data de 26 de Maio de 
1968 para 0 1.0 dia de circulatrao da nova 
emissilo. 

Organiza~io Mundial da Saude 

A pr6xima emissao comemorativa para 
o Continente sera a da Organizayao Mun
dial da Saude, com as seguintes taxas: 1$00, 
3550 e 4$30. Bsta marc ado 0 primeiro dia 
de circulayilo a 10 de Julho pr6ximo futuro. 

.:-~------------~--Ii. 1 I 

I A. G (~"MC~"K~ E I S I 
I WELCOMES you at II 

CASA D AS 

C ~O~k :~u:e)A S II 
METROPOLIS 
(Mrs_ Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Mlmber Df Poriullul .. 
Chlmber of Commerol RET A I L E R S 
4 - 8 - RUI III &coll Pollt6cnici - 8 -1D 

Tilifoni 32 68 68 
TIIIgrlmll: ISOlANTES 

l_ I S BON -. P 0 A TUG A L 
WONDERFUL COllECTION 
OF CORK »P E C I AL T I E8 

AMERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HillE 

.=~"""""---~---"'------""'I' 
f~--<#IItIJIW--_<#IItIJIW_<#IItIJIW_-----"" 

, SERVIC;O DE CIRCULAC;OES f 
II Inscreva-se neste s e r vi .. 0, que 

I 
presta 0 nOlso Clube, e verificara a 
sua utllidade. I Pec;a condic;6es de inscric;iio. 

.:..------."".,.,,---------............... .......-1' 

i-----:;;~~----~:~ 

I «Noticias Filatillco ,) 
I 
I :~,::~1.;;':;;' ~:;,~;~''.L::::: III 

Provlnol.. Ultramarlnal II outro. 
pal... . . . . . • . . .. 70.00 

Red"c~'o e AdminislraC;lio I 

I 
I 
I Ru. da Figusir. d. Foz, 128-3.0 I I tOIMBRA 
.:.-...---,."."",.",,~---------~---I!' 
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II A 1wuna e ad ~Pvi<uJ ~tuciani"ia" 
1J;i4/;a{} afha~ cia 1ilaklia 1/ 

A convitc da Liga PorLUguesa de Pro
filaxia Sc;>cial, rcalizou em 31 de Maio findo, 
no .Porto, 0 Sr. Dr. Romano Caldeira Ca
mara, secret:irio da Federa~ao Portuguesa 
de Filatelia, uma confer~ncia subordinada 
ao tema: . A FAUNA E AS TEORIAS EVO
LUCIONISTAS VISTAS ATRAVES DA FI
LATELlA •. 

o conferencista comec;ou por dizer que 
os mai~ fascinantes problema~ relacionados 
com 0 aparecimento do Homem na Terra, 
os mais rec6nditos misterios de evoluc;ao 
animal nos cinco continentes, podem 'ser 
tratadm na Filatelia, de uma maneira que, 
scm deixar de ~e(' aliciante, nao se alheia 
do cunho cientifico. E' e~sa a vantagem 
maiol' das chamadas colecc;oes tematica~, nas 
quais 0 coleccionador nao ~o deve apresen
tar os necessarios selos e pec;as filatelicas, 
como tambem demonstral' que est:! ciente 
da materia que trata, sem cair nos excessos 
do didactismo. Do equillbrio com que 0 

teJlla e tratado e da sua original idade, de
pen de 0 sucesso de uma colecc;ao tematica. 

Desde 1800 - continuou por afirmar 0 

Dr. Romano Caldeira Camara - que sabios 
como Cuvier, Lamark, Darwin, Hugo de 
Vries, se tern debruc;ado sobre os compli
cados problemas que estao ligados ao apa
recimento do Homem na Terra. A desco
berta de f6sseis, de seres que viveram nas 
rcmota~ eras do Quatemario, levaram a 
elaborac;ao de sucessivas hip6teses e teo-

rias sobre a origem do Homem. Desras, 
a Filatelia tem-se feito cco, e assim tern 
surgido selos e carimbos que tern repro
duzido nao so os f6sseis encontradps, como 
igualmente t~m reproduzido as tao famo
sas pintura~ rupestres, obra de desconheci
dos antepassados pre-historicos que demons
traram, assim, ter urn sentido de observa~ao 
apuradlssimo, conseguindo transmitir-nos, a 
nos, seus descendente, dezenas de milhal'es 
de anos depois, as suas preocupac;oes ('eli
giosas e os seus problemas do dia a dia, 
a sua alma em suma. 

Decl arou 0 conferencista noutro pas so: 
. A formac;ao dos Continen te~ , a teoria da 
sua deriva, o~ acidentes tect6nicos que pro
vocaram 0 aparecimento de cordilheiras, 
istmo~ c mal'e~, podem ser estudados atra
YeS da fauna, da sua· exi st~ncia ou inexis
t~ncia em determinadas regioes. Com efeito, 
as grande~ cadeias de montanhas, os istmos, 
os mare~ e os rios constituem barreil'as 
naturais ao avanc;o dos mamiferos e as 
suas emigrac;oes. 0 estudo da fauna e da 
flora nos varios contincntes tern conduzido 
a conclu~oes, alguma~ altamente especula
tivas, mas todas c!las muito interessantes. 
A Filatelia tem-se ocupado de uma ma
m'ira exaustiv.a da fauna de quasc todos 
os paises do Mundo. Ap roveitando os se
los emitidos att! hoje, e que somam milha
res, 0 filatelista tern possibilidade de or
ganizar uma co!ec~ao tematica sobre .Fauna. , 

d'-""""~"""""---"'----""'----------"'''''--------------'''''''''''''' I ' I I Selos de Portugal e Ultramar I 
I Sobrescritos de 1,0 dia (F. D. C.) e Postais Mitximos (C. M. ) J 
i de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro) I 

.l Roo d. ~~~~!..~D.to ~~~'t~~ '~9!~~'BOA.' I 
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REGULAMENTO 
DA 

I Exposi~ao Filafelica Provincial das Beiras 

e V de Arganil 
Art. 1." - A .1 Exposic;ao Filatelica Pro

vincial das Beit'as e V de Arganil. , da 
iniciativa e organizac;ao da CAS A DO CON
CELHO DE ARGANIL, com 0 alto pat/·o
dnio da Administrac;ao dos CTT e do 
Clube Filatelico de Portugal, e devidamcntc 
sancionada pela Federa~ao Portuguesa dc 
FiJateJia, tera lugar em Arganil, durante a 
antiga e famosa Feira do Mont' Alto e es
tara patente ao publico dc 6 a 9 de Se
tembro de 1968. 

Art. 2.· - Poderao concorrer quaisquer 
coleccionadores, avan~ados, medios ou sim
ples principiantes, naturais ou residentes nas 
antigas Beira Litoral, Beira Alta e Beira 
Babra. 

Art. 3.· - Os concorrentes poderao par
ticipar com selos de Portugal (Metropolc 
e Ultramar), selos estrangeiros, marcofiJia, 
colecc;oes tem:iticas, sobrescritos com carim
bos de 1.. dia ou comemorativos, postais 
maximos, ensaios, provas, erros e reimpres
soes filatelicas, devendo ser propriedade dos 
mesmos 0 material a expor. 

Art. 4.· - Nenhum expositor pod era re
tirar a sua participa~ao enquanto a exposi
c;ao estiver patente ao publico. 

fugindo a monotonia de uma colecc;ao ba
seada na dassificac;ao zooI6gica.. Poi esta 
a renova~ao - afirmou 0 Sr. Dr. Romano 
Caldeira Camara a conduir - que a Fila
tclia Tematica veio introduzir na coleccio
nac;iio, possibilitando aos coleccionadores a 
organizac;ao de colec!;oes estruturalmente di
ferentes urn as das outras, embora parado
xalmente feitas todas com selos id~nticos 
entre si. 

Pinda a sua conferencia, 0 Sr. Dr. Ro
mano Caldeira Camara roi muito aplaudido 
e cumprimentado. 

Art. 5.· - A entidade organizadora re
serva-se 0 direito de somente expor 0 ma
terial para que tenha espac;o disponiveJ, 
pelo que, no caso de rateio, devera ser 
indicado e seleccionado, de preferencia pclo 
expositor, 0 material a apresentar. No en
tanto, as colecc;oes enviadas serao todas 
prCben tes ao JUri. 

Art. 6.· - 0 material enviado sera apre
ciado por urn Juri idoneo, que atribuira o~ 
premios indicados no respectivo Cat:ilogo, 
premios que serao entrcgues em dia e lo
cal a anunciar, posterior e oportunamentc. 

POI'em, 0 Juri pod era deixar de atribuir 
algum ou alguns desses premios, quando 
nao 0 considere merecido. 

Art. 7." - Na classificac;ao do material 

ilF.c:'eii::&Fi:"a 
I LIMITAOA 

I Apartado n.o 44 T.I.'an. 22020 

I VIANA DO CASTELO I 
I Grande sortido de series tem'ticas de todo I 
I 0 Mundo. Solos ciusicol de Portugal 

!------~~:~------l 
-= ....... ~~ ____ #fwIIW.."."".,_-.......-.-......~ l1li' "1 I ETIQUETAS DE FOSFOROS 
I Reunioos para trocas todos 08 s'bados, I 
I das 17 lis 19 horas, na nossa sede I 
I 

Av. Almlrant. R.II, 70-I.o-Dt.o 
LIIIOA ,. .................... ~--------------..., 
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ferentes urn as das outras, embora parado
xalmente feitas todas com selos id~nticos 
entre si. 

Pinda a sua conferencia, 0 Sr. Dr. Ro
mano Caldeira Camara roi muito aplaudido 
e cumprimentado. 

Art. 5.· - A entidade organizadora re
serva-se 0 direito de somente expor 0 ma
terial para que tenha espac;o disponiveJ, 
pelo que, no caso de rateio, devera ser 
indicado e seleccionado, de preferencia pclo 
expositor, 0 material a apresentar. No en
tanto, as colecc;oes enviadas serao todas 
prCben tes ao JUri. 

Art. 6.· - 0 material enviado sera apre
ciado por urn Juri idoneo, que atribuira o~ 
premios indicados no respectivo Cat:ilogo, 
premios que serao entrcgues em dia e lo
cal a anunciar, posterior e oportunamentc. 

POI'em, 0 Juri pod era deixar de atribuir 
algum ou alguns desses premios, quando 
nao 0 considere merecido. 

Art. 7." - Na classificac;ao do material 

ilF.c:'eii::&Fi:"a 
I LIMITAOA 

I Apartado n.o 44 T.I.'an. 22020 

I VIANA DO CASTELO I 
I Grande sortido de series tem'ticas de todo I 
I 0 Mundo. Solos ciusicol de Portugal 

!------~~:~------l 
-= ....... ~~ ____ #fwIIW.."."".,_-.......-.-......~ l1li' "1 I ETIQUETAS DE FOSFOROS 
I Reunioos para trocas todos 08 s'bados, I 
I das 17 lis 19 horas, na nossa sede I 
I 

Av. Almlrant. R.II, 70-I.o-Dt.o 
LIIIOA ,. .................... ~--------------..., 
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que lhe for apresentado, a Juri orientar-se-a 
pelos princ1pios estabelecidos pela Federa
s:ao Portuguesa de Filatelia, e as suas de
cisoes, definitivas e sem apelo, serao to
madas por maio ria de votos, e registadas 
em acta especial. 

Art. 8.° - 0 Juri ~ed eonstituldo par 
tre~ membros, nome ados pelo Clube Fila
telieo de Portugal. 

Art. 9.° - As inscris:oes devem ser pe
didas em carta vulgar, pelo correia, a 
CASA DO CONCELHO DE ARGANIL, Ave
nida Almirante Reis, 2-1.°-dirt.o - LISBOA-1, 
devendo os demandantes descrever com 0 

posslvel detalhe a sua participayao, e de
c1arar que aceitam as condis:oes de~te Re
gulamento. Sendo omissos nesta declara
s:ao, subentende-se que aeeitam estas con
diyoes. 

As INSCRICOES, abertas desde 1 de 
}ulho de 1968, ENCERRAR-SE-AO, 0 rna is 
tardar, EM 10 DE AGOSTO DE 1968. 

o material a expor devera ser entre
gue pessoalmente (21,30 as 23 h.) ou en
via do pelo correio, sob registo, para a 
sede da organizayao, em LISBOA, ENTRE 
OS DIAS 19 e 25 DE AGOSTO DE 1968, 
ou, a partir desta data, a mesma entidade, 
mas para ARGANIL, onde devera ~er re
cebido 0 mais tardar em 2 de Setembro 
de 1968. 

Art. 10.° - Dar-se-ao facilidades a todos 
os expositores que desejarem montar pes
~oalmente as suas colec'roes, 0 que deverao 
fazer na vila de Arganil nos dial; 3 e 4 de 
Setembro de 1968. Neste ca~o, deverao 
manifestar tal desejo no pedido de inscri!rao. 

Art. 11.° - Embora faya quanto em si 
caiba pela sua guarda e conservayiio, a 
entidade organizadora nao se responsabiliza 
pelo material exposto, que podera ser se
gUl·O pel os seus proprietarios, ou pel a Casa 
do Concelho de Arganil, mediante pedido 
previo, por escrito, do interessados, sendo, 
neste caso, de conta de tes 0 rc~pectivo 
premio de seguro. 

Art. 12.° - Nos casos omissos ou afectos 
a interpretayao deste Regulamento, decidira 
a entidade organizadora. 

Correios de Portugal 
Do Boletim 0/icial dos C. T . T. extrai

mos dos .Estudos e relat6rios. - .Relat6rio 
provis6rio relativo ao ana de 1966. , as se
guintes passagens: 

De urn modo geral, a subida da receita 
tem-se alcanyado a custa do desenvoIvi
menta do trMego e com a expansao da 
Filatelia. 

Sobre esta ultima, podemos acrescentar 
os seguintes elementos significativos: 

Receita escriturada n. 
exactoria dos servi~os 
fllatelicos 14135 Ii 755 19490 

Numero de emissoes ex· 
traordinariss do ano .1 i 9 7 

i.",...",.*"""""""",--~.-...~~-------~ ... b 

I Domingo, do Sacramento I (Mercado filatelico de lisboa) 
I Rua do Crucifi:eo, 26 
C Telefone 3~8g1 

I LISBOA 2 ... Portolia1 
I + I SeioH Nacionais e Estrangeiros 

I, : c Albuns e Ma:rial Filatelico 

I Lista de olert.I em distribai9Ao ,a. 
1!1~"""""---~--~--~-~'-'-- ... 

~~~--~--~--------~--~-~~-~-~~~~ I PROPONHA NOVOS s6cIOS PARA 0 SEU I 
I Clube Filatelico de Portugal! 
~~-------~-------~-~-~~---~-~~~ 
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frequentar a escola, designadamentc peln 
instituiyao de cantin as, pelo fornecimento 
de uniformes e outros artigos de vestuario, 
pela distribuiyao de Iivros e pelo fortaleci
mento das caixas escolares; coadjuvar 0 

professor na organizayao do recenseamento 
escolar, na vigilAncia da compostura, da 
assiduidade e da apJicayao dos alunos, e 
na instituiyao de premios; dar ao professor 
uma cooperayao efectiva na educatrao mo
ral e dvica dos alunos, no ensino do canto 
coral, no exerdcio da ginastica rltmica e 
nas festas escolares; desenvolver 0 gosto 
peln cultura fisica, tendo em vista a saude 
de cada urn e 0 servitro da Patriaj organi-
7.ar a secyao feminina da Mocidade Portu
gucsa; de urn modo geral contribuir por 
todas as form as para a plena realizatrao da 
educayao nacionalista da juventude portu
guesa. 

lIara assinalar a passagem do 30." ani
ver&ario desta instituiyao, de inegavel utili
dade, do ponto de vista cultural e social, re
olveu a Administratrao-Geral dos CTT emi

tir a serie de selos que se apresenta. 

(Texto dos Serviyos Industl"iais 
dos CTT). 

o desenho deste selo procura u·aduzir 
a ternura maternal, simbolizando-a na mao 
adulta que se estende para a mao infantil. 

Os selos, cujo desenho e da autoria da 
pintora Maria Keil, tern as dimensoes de 
30 X 34,5.... compreendendo a serrilha, com 
o denteado 13,5. 

Os trabalho~ de impressao foram exe
cutados, em olf-set, . pela Casa da Maeda. 

o plano de emissao e 0 seguinte: 

1$00 tiro de 9000000 em fIs. de 100 selos 
2$00 tiro de 1000000 em fls. de 100 selos 
5$00 tiro de 500 000 em fIs. de 100 selos 

Foi marcada a data de 26 de Maio de 
1968 para 0 1.0 dia de circulatrao da nova 
emissilo. 

Organiza~io Mundial da Saude 

A pr6xima emissao comemorativa para 
o Continente sera a da Organizayao Mun
dial da Saude, com as seguintes taxas: 1$00, 
3550 e 4$30. Bsta marc ado 0 primeiro dia 
de circulayilo a 10 de Julho pr6ximo futuro. 

.:-~------------~--Ii. 1 I 

I A. G (~"MC~"K~ E I S I 
I WELCOMES you at II 

CASA D AS 

C ~O~k :~u:e)A S II 
METROPOLIS 
(Mrs_ Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Mlmber Df Poriullul .. 
Chlmber of Commerol RET A I L E R S 
4 - 8 - RUI III &coll Pollt6cnici - 8 -1D 

Tilifoni 32 68 68 
TIIIgrlmll: ISOlANTES 

l_ I S BON -. P 0 A TUG A L 
WONDERFUL COllECTION 
OF CORK »P E C I AL T I E8 

AMERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HillE 

.=~"""""---~---"'------""'I' 
f~--<#IItIJIW--_<#IItIJIW_<#IItIJIW_-----"" 

, SERVIC;O DE CIRCULAC;OES f 
II Inscreva-se neste s e r vi .. 0, que 

I 
presta 0 nOlso Clube, e verificara a 
sua utllidade. I Pec;a condic;6es de inscric;iio. 

.:..------."".,.,,---------............... .......-1' 

i-----:;;~~----~:~ 

I «Noticias Filatillco ,) 
I 
I :~,::~1.;;':;;' ~:;,~;~''.L::::: III 

Provlnol.. Ultramarlnal II outro. 
pal... . . . . . • . . .. 70.00 

Red"c~'o e AdminislraC;lio I 

I 
I 
I Ru. da Figusir. d. Foz, 128-3.0 I I tOIMBRA 
.:.-...---,."."",.",,~---------~---I!' 
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Administra<;ao, Eng! Vaz Pinto. 0 Clube 
Filatelico de Portugal e~tc \'c rcpre~entado 
pelo seu Presidente, Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, e pOl' mais doi~ membros 
da Direc<;iio, Coronel Cat'do~o Salgado e Jose 
Castanheira .da Silveira, e este Boletim, 
pelo Director e pelo Editor. 

E' de salientar 0 excelente ambiente 
que aquela Mostra di~frutou. Toda a de
cora<;iio estava integrada no espirito ultra
marino de que 0 certame ~e revestiu, in
cIuindo trofeu~ de animais e planta~ afri
canas. 

Notaveis, tambem, pelo ~eu inediti~mo, 
o convite para a inaugura<;ao - semelhante 
a urn autentico cartii" de emharque - e Q 

catalogo, adaptado da capa do~ hodrios da 
Companhia. 

Chamamos a aten<;ao de que acertada
mente ~e pretendeu - e conseguiu - of ere
cer ao visitante urn enquadramento no qual 
ele se sentisse bern, tal como a caracteristica 
de divulga<;ao 0 exigia. Assim se logrou 
cap tar a aten~ao dos vi~itantes niio colecdo
nadores, po is que, se Ihes Fosse dado ape
nas selos e mais ~elos, depressa se fatiga
dam. 

No local da manife~ta~ao, funcionou urn 
posto de correios, provido de urn carimbo 
especial alusivo ao aconteeimento. 

A TAP editou 800 sobrescritos ilustra
dos, que foram distribuido~ gratuitamente, 
e que se esgotaram no dia da inaugura~iio. 
Sintomatico! 

Enfim, urn eJ.!ito pelo qual enderelj'amos 
a TAP, e aos seus dil'eetos organizadores, 
os nosso~ parabens. 

Todos os fiIatelistas ficam aguardando 
com justificada expectativa outra~ iniciati
vas especial mente de caracter aerofilatelico, 
como alias con vern e esta de acordo com 
as actividades dos Transportes Aereos Por
tugueses. 

Para quando a pr6xima ? 

Emissiio comemorativa do 30.0 Aniver
sario da Obra das Maes pela 

Educa~ao Nacional 

A Obl'a da~ Miies pel a Educalj'iio Na
eiooal (0. M. E. N. ) foi criada, em 15 de 
Agosto de 1936, como instituic;ao de utili
dade publica destinada a estimular a acc;iio 
edueativa da familia e a assegul'ar a coo
perac;ao entre esta e a e'>cola, nos termo dn 
Constitui<;iio. 

Os fins da O. M. E. N. , ao : 
Oriental' as miies portuguesa,>, pOl' uma 

activa dirusao das noc;oes fundamentais de 
higiene e puericultura, para bern criarem os 
rilho~ ; estimular e dirigir a habilita<;ao das 
maes para a educac;iio familiar, tendo em 
conta as divers as circun~tancia~ de vida e 
meio ; promover 0 embclezamento da vida 
I'ural e 0 conForto do lar como ambiente 
educativo, em relac;ao com os uso~ locais 

PORTUGAL 

UA OBHA DAS MAes PELA eDIJCA~AO NACIONAl 

(R,produ~ao autor;zada petos C T. T) 

e as boas tradic;oes portuguesa~, defendendo 
e estimulando as actividade~ e industrias 
ca eiras ; defender os bons costume~; pro
mover e as egurar em todo 0 Pais a edu
cac;ao infantil pre-escolal'; dispen~ar aos fi
lho dos pobres a assiMencia necessaria 
para que possam cumprir a obriga<;ao de 
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, - , 
~lMARCOFILIAJ~~ 

PORTUGAL 

Carimbos de J. 0 dia de Circulafdo 

30." ANIVERSARIO DA OBRA DAS MAES 
PELA EDUCACAO NACIONAL - de 
26 de Maio de 1968 - Lisboa (S. I . R.), 
Rua de S. )o'>e, 20. Carimbo~ identicos 
em Coimbl'a, Porto (Batalha) e Funchal. 

Carimbo.r comemorativos 

I SALAO DE DIVULGACAO FILATELICA 
DO GRUPO DESPORTIVO DO BANCO 
TOTTA - ALIANCA DO PORTO -
Porto, 4 de .• Maio de 1968. Posto de cor
reio na Av, dos Aliados, 41-5.", 

I EXPOSICAO FILATELICA INTERNA
CIONAL DE TEMATICA MARIANA 
- Fatima, 12 de Maio de 1968. Posta 
de correio no Santuario de Nossa Se
nhora de Flitima. 

25 ANOS DO CLUBE DESPORTIVO DA 
POVOA DE VARZIM-P6voa de Var
zim, 25 de Maio de 1968. Posto de 
correio na ~ede do Clube Desportivo 
da P6voa de Varzim. 

ANGOLA 

II EXPOSICAO FILr\ TELlCA )UVENIL
Benguela, 17 de Maio de 1968. 

X ANIVERSARIO DO CLUBE FILATE
LICO DE ANGOLA - Luanda, 4 de )u
nho de 1968. 

MOr;AMBIQUE 

EXPOSICAO FILA TELICA DE MOTI
VOS NAUTICOS EM MOCAMBIQUE
Lourenc;o Marques, 25 de Maio de 1968. 

~'''''fII'IIIIIW''''''''''''''''-'-''''-''''''''' _______ --''' ________ ~ 

i Calenddrio para 1968 das I Exposicoes Filatelicas 
I Portuguesas 

FUNCHAL, 17 A 24 DE AGOSTO : 
II Exp08i~iio Filatelica Luso-Brasileira 
cLubrapex 1968». 

ESTORIL. 12 A 20 DE OUTUBRO: 
IJI Exposi\;iio Filatelica do Estoril. 

LISBOA, 27 DE OUTUBRO A 2 DE NOV.: 
II Exposi\;iio Filatelica da Tematica 
da Propriedade Urbana. 

LlSBOA, 1 DE DEZEMBRO : I 
14.- Dia do Selo. 

'~--.--...---------------w,-........ ;r 
.=.,.",.,.,.,.",.,.,-----------~---, 

t CASA A. MOLDER I 
I TUnO PARA FILA TELIA 

I COMPRA-VBNDB 

I Telef. :::5:'; de Dezem br~ ::IB 0 A 
~=""""'-~""""--~----'------II' 
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LIST A DE S6CIOS 
,DO 

CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 
LISlA DEL SOCI - MIBLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBftEi 

AL TERA;OES REINORESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

5173 - Jaime Gon!;alves da Silva Dinis
Avenida Garrett, 42 - Tortosendo 
(M) Po. Fl·. In. Es. T . N. U. 60. 1. 2. 
Tem:hica desportos. 90. 93. '14. Tor
ren . 

5174 - Fernando Jose Saturnino Silva
Guarda Nacional Republicana - Ponte 
de Sor - (M) Es. Fr. In. T . N. U. 
60. 1. 2. 93. 94. 

5177 - Silvino Magro de Sousa Ivo - Rua 
Filinto Elisio, 15-1.°-B - Lisboa (P) 
Po. In . T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 
91. 94. 

5179 - Paulo Guilherme Soromenho Nasci
mento - Rua Campos Rodrigues, 21 
- Setubal- (M) Po. Es. Fr. In. T . 
C. N. U. 60. 1. N. Angola, Mo!;am
bique. Desportos. 94. Hevia. 

5181 - Manuel Joaquim Teixeira da Concei
'tao - Rua Anselmo Braancamp, 220 
- POl·to - (P) Po. T. C. N. E. 60. 
L 2. '13. 94. 

5182 - Luis T e i x e ira Jacinto - Rua de 
D. Joao IV, 974 - Porto - Po. Es. Fr. 
T. C. V. N. U. 60. 3. 93. 94. 

-li-~ORTUQAL E UL TRAMAR 
REMESSAS A ESCOLHA 

,.1 .. IIDI.dol nDYDI • uladol -110 % D'loontD 

I Para 'p~:I:e:::'A:c~t:O sO~;o:':::~:s em 
I Pedir tabel. dequ:~::i::i10 e condi~oes I 

I 
de TROCA I 

SANCHO OSORIO 
TelerODl' 3.08.. I 

I Apartado 13 I2 - LIS B 0 .~ - I 

I POBT~G~L I 
......... -----.-----.....-...... -.."".,.---..... I!' 

5183 - Henrique Jorge SegUl·ado Pavao -
Cal'tada do Galviio, 13-1.°-Drt.· 
Lisboa - (A) T . C. V. N. U. 60. 
t. 2. 93. 

5184 - Antonio Ferreira Loureiro - Rua Ca
pitiio Renato Baptista, 70-r/ch. - Lis
boa - (P) Po. Fr. T . C. V. 60. 1. 2. 

5186 - Francisco Fernandes da Silva Se
queira Alves - Rua Fonte do Choupo, 
2-3.0 -Esq.· - Tomar. 

5187 - Joao Dagoberto Cayolla Tierno -
Rua de M0'tambique, 1-4.·-Drt.o - Lis
boa - (M) Po. Fr. In. T . C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 

5188 - Luis Filipe Antunes Rodrigues da 
Costa - Rua Sousa Martins, 21-r/ch.
-Esq.o - Lisboa - (P) T . C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 

5189 - Rui Pais de Carvalho - Pampilhosa
(P) Po. Fr. T . N. E. 60. 1. 2. Te
matica de Astrofilatelia 93. 94. 

5190 - Ant6nio de Pina Madeira - Governo 
Civil de Setubal- Setubal - (M) Po. 
Fl·. T . N. U. 60. 1. 2. 93. 94. 

5191 - Luis Filipe Concei!;ao Castelo Branco 
- Rua Ferreira Borges, 173-3.·-Esq.· 
- Lisboa - (P). 

5192 - Carlos Camilo Oliu Gomes Biea
Largo Henrique Paiva Couceiro, 32 
- Oeiras - (P). 

5193 - Manuel Femando Tarola da Silva
Rua Martin~ Sarmento, 20-r/ch.-Esq.· 
- Lisboa - (M) T . C. N. U. 60. 3. 

5194 - Carlos Fernando Santos da Silva
Rua Martins Sarmento, 20-r/ch.-Esq.o 
- Lisboa - (P). 

5195 - Henrique Cipriano de Castro - Largo 
do Conde de Bonfim, 7-1.'-Esq.o
Lisboa - T . C. V. N. U. 60. t. 94. 

5196-Amadeu Pereira Leite - Run do 
Franco - Miranda do Douro - Po. C. 
N. 60. 1. 2. 3. 

5197 - Viriato M. Lameira - R. Josefa de 
Obidos, 22-1.·-Drt.· - Lisboa - (M) 

} 
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mostra filatelica do 
Dia 20 de Marr;o de 1968, fim da tarde. 

Atrio da sede da TAP, Rua Conde de Re
dondo. Enorme multidao. Operadores de 
cinema e telcvisiio. Jornalistas. 

Qual a causa de tao grande afluencia • 
de publico? 

A Filatelia! 
E' verdade. A Filatelia torna-se, dia 

a dia, uma for'ta cada vez mais poderosa. 
Cada vez mai~ importante. Uma for'ta a 
qual ja e necessario prestar a devida aten
r;ao, como uma da~ manifestar;oes culturai ~ 
de maior interesse geral. 

Verificando isso, a TAP, em boa hora, 
re~olveu dedicar-Ihe especial carinho. Soube 
compreender inteJigentemente que recolhe
ria benefleios publicitarios, ao mesmo tempo 
que prestaria bons servi'tos aos eolecciona
dores. E estes ficar-Ihe-iam agradecidos. 

Po de dizer-se, categoricamente, que ini
ciou a sua campanha filatelica com ehave 
de ouro. 

A Mostra Filat~lica do Ultramar Por
tugues foi resultante da COOpera!;aO entre 
aquela Companhia de "A via~ao e os Servi
'tos de Valores Postais do Ministerio do 
Ultramar. 

Nela 5e podiam apreciar varios quadros 
daquele Organismo Oficial, nos quais se 
admiravam urn as quantas series das varias 
Provincias Ultramarinas. Mas 0 fulcro das 
aten't0es eram aqueles em que se podia ve
rifiear a evolu~ao ou as fases do seu fa
brico. 

E nao nos lembramos de jamais tel" sido 
apresentado ao publico tao grande quanti
dade deste valioso material especializado. 

Centenario do Selo Postal Portugueh, 
Borboleta~ de Mo!;ambique, Ofidios da Guine, 
2.° Centenario do M uniC£pio da Cidade de · 
Mo~ambique, Embarca!J0es desta me sma 
Provincia, Igrejas de Angola, Centenario do 
Clube Militar Naval e Cinquentemirio das 
Apari!;oe~ de Fatima, eram as series ou 
selos que foram apresentadas em estudo, 
algumas delas ineditas. 

Como e logico, nao podia deixar de 
marcal· a hua presen'ta a AerofiIatelia. Em 
do is paineis, estavam expostas algumas pe
'tas que assinalavam (devidamente estuda
das) alguns dos passos mais importantes da 
expansao dos servi'tos ultramarinos da TAP, 
que come'ta com 0 ja arcaico bimotor de 

Ultramar Portugues 

I 
-------Palo 

DR. A. SILVA GAMA 

1946 - Dougla~ DC-3 (Dakota), ate ao aetua
Lissimo tri-reactor Boeing 727. 

Excelente Mostra, a cuja i:1auguraifiio es
tiveram presente~, entre muitos outros, urn 
representante do Subsecretario do Estado da 
Aeronautica, Henrique Calheiros, Administra
dos dos CTT; 0 Director dos Servir;os de 
Valore~ Postais Ultramarinos, Luis Candido 
Taveira; Administradores da TAP, nomea
damente 0 Presidente do seu Conselho de 

OS,.. Cap. Jf'. Lemos da Silo,i,.a da"do expli
ca;6es. Em c;ma, 0 S,.. Eng. Va. Pinto. pre
sldente do Comelno de Adm",istrafiio da TAP 
e, em baiXO, 0 Sr. Dr. A. y. de Vasconcelos 
Ca1'Vallto, president, do Clube FilatlUco de 
Portugal. Em segundo plano, Administrador" 

dOl C. T. T. , da T. A. P. 
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Filatelico de Portugal, ollde, como 13113 bem 
sabe, SU cOllta amigos 13 admiradores da 
sua obra notavel nos servi~os releridos, 13 

mormente no que toea a toda a Pilatelia 
portuguesa, que 13113 sempre acarinbou de 
modo excepeional. 

Este boletim 13 a grande Clube Fila
telico de Portugal deixam aqui, 130 illlstre 
13 querido Ellg. Manuel Gra~a, 0 110SS0 
mais veemente agradecimento. 

E ia que est amos falando de altos 
funcionarios dos C. T. T., ocone-nos 0 
nome de outro, 0 Dr. Vale Guimaraes, 
ilustre Advogado e Director dos Servi~os 
Administrativos daqueles C. T. T. 

Individuo de excepcionais qualidades de 
inteligcncia, elegancia, educa~ao, etc., 0 
Dr. Vale Guimaraes e outro dos grandes 
Amigos deste Clube Filatelico de Portugal, 
que, nao 56 ao nosso cIube, como a ou
tros, tern prestado os mais relevantes ser
vi~os, pelo que, indubitavelmente, muito Ihe 
deve toda a Filatelia portuguesa. 

Ao nosso querido Amigo Dr. Vale Gui
maraes, aqui deixamo~ apertado abra~o de 
muita amizade e muita considera~ao. 

tBanqueie de Iw.~ 
emine n te rfJ P,;CJ,{fUUJ,CJ,P,; 

eap,;lCJ,(j t:;p,;inca(J 

Par delega~io da respectiva comlssio 
organizadora, 0 Sr. Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho eshi organizando 0 ban
quete de homenagem ao Sr. Prot. Doutor 
Carlol Trincio, eminente filatelista e presi
dente da ~edera~io Portuguesa de ~ila
telia, para eleitos da entrega da condeco
ra~io da Ordem do Inlante D. ~enrique, 
com que aquele nosso ilustre cons6cio loi 
recentemente agraciado. 

A data de tal banquete esta, neste 
mom en to, depend.nte da. rei postal de to-

do. os clube. Iilatelico, portuguese., b su
gestio apresentada, no cDierio delisboa., 
por aquele nOI.o Director, pare que, no 
melmo momento, todos 01 clubes liiatelicol 
portuguese. entreguem medal has de prate, 
.emelhantes, de homenllgem 110 emlnente 
Prot. Ooutor Carlos Trincio, figure dal 
mail glorioses da ~ilatelia Portuguese, e • 
cuja volta leria grato ver reunido., em 
ab.oluto pe de igualJade e irmandade, 
to do. a. nosso. clube., par vezes lio divi
didos, e par motivo. tio lutei.1 

Faleeeu a Dr. Amaldo Brazilo, ofieial 
do Exereito muito distinto, tambem for
mado em Direito, 13 qlle fOi numismata muito 
entllsiastieo, estudioso 13 sabedor. 

S6cio prestigioso do nosso Clube, aqui 
foi um dos organizadores de uma exposi~iio 
numismatiea verdadeiramente notavel, supo
mas que a ultima qlle se realizou em Lisboa. 

Autor da see~ilo IIIl1nismaticn desta 1'13-

vista, nela se guardam dezellas de artigos 
seilS, demollstrativos do seu interesse, da 
SIla investiga~iio e da slla cultura nllmis
matica. 

Do nosso velbo e querido amigo 
Dr. Amaldo Braziio, pode dizer-se qlle dei
xou 'Uma vaga dificil de preencber. E tanto 
pelo sell valor numismatico, como pela in
vulgar bondade da sua personalidade. 

+++ , 

o dis tin to fiIatelista Dr. Romano Cal
deira Camara, filatelista cIassico e tematico, 
e antigo director deste Clube, on de muito 
desejariamos voltar a vc-Io, e, actualmente, 
secretlirio da Direc~iio da Pedera~ao Por
tuguesa de Filatelia, cargo em que vern 
desenvolvendo relevante actividade, sempre 
com a seriedade e a objectividade que 
todos Ihe reconhecem, mas, sempre que 
possivel, sem deixar de acarinhar 0 seu 
clube, que ele bern sabe ser 0 maior cIube 
fiIatelico portugucs, felizmente a caminho 
de urn desenvolvimento carla vez maior. 

1 
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60. 1. 2. Carimbos de 1." dia e co
memorativos. 93 . 94. 

5203 - Jaime de Albuquerque Caldeira - Rua 
Falcao Trigoso, 6-2.·-Esq." - Lisboa 
(P) T. C. N. U. 1. 2. Tematicas de 
flora, desporto e fauna. 93. 96/1961. 

5204 - Jose Ant6nio Fernandes de Freitas
Arcos de S. Paio - Arcos de Valde
vez (M) T. C. N. 60. 1. 2. 

5208 - Luis de Almeida Oliveira - Trav. da 
Miseric6rdia - Miranda do Douro (M) 
C. N. 60. 1. 2. FDC. Tematica despor
tos. 90. 94. 

5209 - Jose Manuel Neto de Sousa Mendes 
- Freamunde (P) C. N. U. 60. 1. 
2. 93. 

5210 - Luisa Maria Fortunato Gama Reis 
(Miss Cork) - Rua Cecilio de Sousa, 
83-1." - Lisboa (P) Po. Fr. In. T. 
N. U. 60. 3. 90. 

5213 - Tome de Faria de Ban'o~ Queir6s
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 
94-7." - Lisboa. 

5214 - Manuela Maria Jus tin 0 Tome
Quinta Nova de Azeitao (M) Po. T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 3. 

5215 - Paulo Rui Barata - Rua Ricardo 
Jorge, 9-2."-Esq." - Li~boa-5 (P) Po. 
Fr. In. T . C. V. N. U. 60. 1. 3. 
93. 94. 

5216 - Joaquim Henriques - Pra~a da Fi
gueira, 18-2.o-Drt." - Emangola - Lis
boa (P) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 
Tematica de f10res de 3. Fatima. 

ANGOLA 

5176 - Jorge Manuel Mendes da Cunha
Caixa Postal 3272 - Luanda (M) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. Tematicas 
de peixes e pintura 31. 90. 

5200 - Ant6nio Ventura Borges - Central 
E16ctrica do C. P. B. - C. P. 265-
Luso - (P) Po. T . C. N. U. 60. 1. 
2. 94. 

5201 - Helder Francisco Mo~o - Campo de 
Trabalho do Peu-Peu - Vila Ro~adas 
(P) Po. Fr. Es. T . U. 60. 1. 2. 94. 

5202 - Clube Filatelico de Angola - Largo 
Tristao da Cunha, 22-2." - Apartado 
5515 - Luanda. 

5211 - Ant6nio Manuel Pais Dinis - Caixa 
Postal 133 - Salazar (P) Po. Fr. Es. 
In. It. T . U. 60. 3. 

5212 - Fernando Ferreira Alves - C. P. 65-
Salazar (P) Po. Fl'. At. Es. In. T . 
N. U. 60. 1. 2. 3. 

BRASIL 

5175 - Dr. Renato de Pinho - Caixa Pos
tal 1960 - Belo Horizonte - M. G. 
- N. U. · 60. 1. 2. 7 da Comunidade 
Francesa. 

5180 - Fernando Vel'gne - Rua Sao Salva
dOl', 24 - Apt." 903 - FJamengo
R. J. - Po. T. 60. 3. Desportos. 90. 

5206 - Alfredo Jo~e Dia~ C. Souza - Rua 
Monte Alegre, 288 - Rio de Janeiro. 
Po. 60. 1. 15. Tematica de fauna. 

5207 - Anita Caldas Costa Moreira - Rua 
Gago Coutinho, 39 - Apt.· 502 - Rio 
de Janeiro - (M) Po. In. '60. Israel. 
Hong-Kong. Tematica desportos. 90. 

AFRICA DO SUL 

5198 - Manuel Agostinho Marques - 10 Leo
nardo Avenue Bonaero-Park - Kemp
ton-Park - (M) Po. Fr. Es. In. T . 
60. 3. 90. 94. 

A LEj\tlA :\,IHA - ALLEMAGNE 
-GERMANY 

362 - Arend Leyem-Wiedau - Mainzer Lan
dstr. 310/II - Frankfurt(M - (M) Po. 
In. Es. A!. PDC. T . ao facial . 

952 - Mohrmann Edgar - Spersot, 6 -
Hamburg - A!. In. 

.I ..... ,."".",..".".""..."",..".".---,..".".---~· , I S ( LOS iit!f.l~?;:mt~ 1 
I para COMPRA OU VENDA '.'1 I Con suIte a casa 

I H. SANTOS VIEGAS 

I
I R.1.·deDezembr045-3.O LlSBOA I 

T.lelone 35852 I 
'I ........ ~......-_......-"".,.,._~......- ...--.AJ1 
41' ........ _______ ~ ___ ~AII:a 

I A FILATELICA 1 
I SELOS PARA COLEC<;OESI 

I Ca/~ada do Carma, 25-s/L.EI I LIS. OR - re/efone 35207 1 ~: ____________________ '-'r 
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1373 - Ludwig Gmpp - Am Lueg in\ Land 
2 - Augsburg - t\ I. T . C. \'. N. 
U. 60. 62. 

3277 - Otto Wendt - Hambut'g - Beckers
berguing 92 - Ulzburg bei Hamburg 
- Po. Fr. In. AI. 60. 2. 6. SuI Cen
tral. 90. 91. 97. 

4516 - Ing. Helmut Gregor - 5 Koln-Dell
briick Moosweg 4 - Fr. AI. In. T. 
60. 1. 2. 5. 90. 

4739 - Willi Banser - Windsteiner Weg 4 c 
- 1 Berlin 37 - AI. 

4824 - Ernst Matejeek - 6462 Meerholz -
Kr. Gelnhousen-Hessen In. Fr. AI. 
T. N. U. 60. 3. 61. 62. 

4848 - Hans Frillmann - Tannenhofweg 93 
- Dusseldorf - Po. Fr. In. AI. T. 60. 
Sobrescritos. 

4899 - Horst Roch - Uberlinger Str. 13-
77 Singen/Htwl. - Po. T. 60. 1. :i. 
10. Liechtenstein. 28. 94. 97. 

ALEMANHA ORIENTAL 
ALLEMAGNE ORIENTALE 

992 - Kuno Kochniss - Bahnhefstr, 25 (15 
b) Sonneberg - (Thuringa) - Zona 
russa - (M) Po. Es. In. AI. 60. 
3. 61. 90. 97. 91. 97. Lipsia. 

5137 - Endrik Samolewicz - Zionskirchstr. 6 
- 1054 Berlim - (DDR). 

ANDORRA 

4864 - Casals - Encamp - Fr. Es. T. N. U. 
60. 90. 

ARGENTINA - ARGENTINE 

687 - Argentina Filatelica - Casilla Cor
reo Central 221 - Buenos Aires. 

-I: Selos de ~:~:a;:-U:::;;:~i 
trangeiros. Novidades. Tematicos. I 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 I 
= material filatelico - I 
BASTOS • CAMPOS, L.DA I 
R.MARIA ANDRADE,55-Te/ef.834108 I 
LISBOA (PORTUGAL) f 

".~~f/IIrIIIII# ___ ~ ....... ______________ .... :~ 

3457 - Carlo~ Alberto Viegas - General Jos6 
Artigas, n." 3553 - Buenos Aires -
Po. Es. T . 1. 2. 10. 12. 15. 20. 24. 
4. de 6. 

4069 - Osvaldo Nosenzo - Calle Ciudad de 
La Paz, 445 - Buenos Aires - Es. Po. 
T. 60. 3. 12. 15. 30. 

4643 - Asociacion Aerofilatelica Argentina
Casilla Correa 79 - Sucursal 26 -
Buenos Aires. 

4789 - Joao Bento Guerl'eiro - Calle Jose 
Felix Uribum, 962 - Villa Progreso 
- San Martin (Buenos Aires) - (P) 
Po. E. 60. 1. 2. 15. 

5021 - Horacia R. Tripoli - O'Higgins, 2860 
- Buenos Aires - Es. Fr. In. T. 60. 
5. 6. 90. 

AUSTRALIA - AUSTRALIE 

802 - Koala Stamp & Hobby Cub - Cross 
Street-Toorak. S. E. 2. - Viet6ria. 

4657 - Virgllio da Silva Bernardo - Unit, 10 
- 574 Burrerong Road-Matraville-
2036. N. S. W. (P) Po. C. N. U. 60. 
Desportos. 90. 

AUSTRIA - AUTRICHE 

1706 - Oesterreiehischer Flug - c/ 0 Jo
han Bachalmait· - Wien, I1j27 Club 
Ot air mail eollcctol·s. AI. Fr. In. 
It. 90. 97. 99. 

2519 - Briefmarkensammler - Verein .Favori
ten. - Lascenburger str. 16 (Cafe 
Annarhorf - Wien X - T. N. U. 
60. 3. 90. 

5037 - Eng.· Petermann Josef - Vompcr
bach, 58 - 6130 Schawaz - Tirol-"7 
AI. Fr. Yougoslave. T. N. U. 60. 
3. 90. 96. 

BELGICA - BELGIQUE - BELGIUM 

4442 - Van Compernolle, R. - 192, Av. des 
Cerisiers - Bruxelles 15 - (A) Fr. 
In. HoI. 60. 4. 

4500 - Robert De Medt~ - 9, Avenue des 
Hannetons - W A TERMAEL - Fr. In. 
AI. Aerophiatelie uniquement plis de 
tous pals 90. 

4507 - Jean Foucart - 4A, Avenue du Ge!1i 
- Bruxelles-17 - Fr. In. 60. 4. 
aemphilatelie 9Q. Muller Sieger. Am-
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o Sr. Dr. Luis de Athayde, ilustr. 
Adminlstr.dor-Adjunto dos n0550' C. T. T., 
mais uma V81 despachou favoravelmente 
varios subsfdios para exposi~oes filatelicas, 
organizadas ou patrocinadas por este Clube 
Filatelico de Portugal. 

Profundamente inteligenfe e culto, acima 
de tudo excepcionalmente educado e hu
mano, 0 Sr. Dr Luis d. Athayd., que s6 
tem delxado saudades nos sectore, que vem 
dirigindo, .sta agora a cumprir, com 0 
mesmo espirito, 0 alto cargo de Adminis-

mesma maneira, porem, 0 Governo Esta
dual perdeu uma grande fonte de renda 
que poderia, pelo menos, ser destinada a 
Assist~ncia Social, como reforc;o de verba, 
para minOl'ar 0 sofrimento de milhares de 
necessitados. 

o que desejamos evitar e que 0 caso 
da Lotaria nao se repita desta vez na 
Filatelia nacional, isto e: - proibirmos no 
Brasil a regomagem de selos para colecC;ao, 
e depois comprarmos selos regomados de 
outros palses. 

Dizemos isto baseados no facto de que 
varios comerciantes estrangeiros que visi
taram ° Brasil, ultimamente, compraram a 
selo regomado, e reeusaram os selos enfer
rujados e sem goma. 

N. da R. - 0 presente artigo foi ex
traido da Revista Filatelica Brasileira, e a 
reproduc;ao devidamente autorizada pelo seu 
editor Sr. Adalberto Marcus, a quem teste
munhamos as nossos agradeeimentos. 

Por 
1- UNS & OUTROS L-__ ----l 

trador-Adjunto dOl C. T. T., design ada
mente no capitulo de protec~io is I=ilateha, 
que muito Ihe e,ta devendo ja, mas, esta
mos certos, muito mai, !he ficara devendo, 
pelo que, em nome de todos os filatelistas 
portuguese., aqui Ihe expressamos a nossa 
profunda gratidio. 

Fo; POl' oficin do Sr. Eng.· Malluel G. 
Grafa, que tivemos conhecimento daqueles 
SIlbsidios, cOllcedidos a este Cll/be Filate
lico de Portugal pelos nossas C. T. T., e 
nao sera di/lcil adivinhar a ifltluancia que, 
para tal, terti exercido a infol'mafao do 
Sr. Eng.· Manuel Grafa, ill/stre director dos 
Sel'vifos Industria is dos C. T. T. 

o Eng.· Manuel Grafa, mais do que 
11m Amigo, e 11m bellemerito deste Clube 

,,' ..... ---------~-----~ .. { { I INTENSIFIQUE AS SUAS I 
I TROGAS FILATELICAS I 
I servindo-se dos nossos I I Anuncios Econ6micos, a I I pre~os muito baratos I .. ~ ...... ______ ",--____ """", _____ ... ,r 
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, ~ I 
I ~ I 

I Aufomafica Eledrica Porfuguesa I I 8. A. R. L. II 
c FABRlCANTES DE MATERIAL TELEF6z.rICO E SINALlZA<;;AO DE TRANSITO 

I ADMINISTRAQAO: ESCRITORIOS a FABRICA: I 
I Av. Sldbnlo Pall, IB ·1.0' D.to Apartado 1080 Av. Infanta D. Henrlque, BBB t 
I Telaf. 5714B Talegramsa PLESSEY Telaf. 887071 I' 
C A\ociadas do Grupo PLESSEY 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I INGLATERRA I 
.. ,..-.....-_--------------------------------,' 
em estoque grande numero de se!o~ novo 
enferrujados, ou scm goma, go star am e 
aplaudiram a ideia. 

Neste caso, a situacrao de quem quer 
aconselhar e muito delicada. Se dissermo:> 
para 0 coleccionador nao comprar selo rc
gomado, au nao mandar rego~a~ os selo~ 
de sua colec!rao, estaremos preJudlcando lO
dos os filatelistas que possuem a grande 
maioria de selos com ferrugem ou sem 

.IJ~ ..... -----------------~ .. I Salos - Colacolas aV1Doadai I 
I VENOEM-SE ,I 
I De Portugal a Ultramar, Alamanha Austria, ' 

I
I B61110a, Braail, Cheeoalodqula, Dlnamarca, I 

Espanha, Eltados Unldol da America, Franos, 
Srl·Bretsnha, Griela, Holanda, Hungrla, 
Israel, Itl\lIa, Llohenateln!,. LuxemburgD, Mb· 

I naco, Noruega, Pol6nl'!l KUllla, S. Marino, I 
C Suiela, Suloa, valleano, eto. C I Tratar com Joeo Luis de Medeiros I 
I NO CLUBE F I L ATEL I CODE PORTUGAL I 
.. , ..... ------------------:" 

goma, e quc, face as exigencias moderna~ 
e in ternacionais, perderam quase todo 0 

seu valor comercial. 
A culpa disto tudo nao e do coleccio

nad~ r, nem tao-pouco de quem 0 aconse
Ihar, e sim do clima de nosso Pais. Nos 
nao e~tamos acusando nem defendendo a 
regomagem de ~elos. Estamo~ comentando 
de uma maneira objectiva urn facto que 
exi ~te, a fim de evi lar que, a guisa de de
fender os interesse da FilateIi a nacional, 
comoatendo em nosso Pai aquila que existe 
em na<;oes mai~ adiantadas, os nossos co
leccionadores sejam prejudicado~, em lugar 
de se senti rem protegidos. 

Como no caso das repara!roes e con\er
to~ , 0 que precisa ser feito e avisar a 
comprador de que a selo e~t:i regomado. 

POI' tanto, deixemos que a coleccionador 
tire tambem as suas pr6pria~ conclusoes. 

Como todos abem, ja faz tempo, foi 
proibida em Sao Paulo a Lotaria do Estado. 
Entretanto, essa proibi<;ao local nno impediu 
que outro. Estado~ e 0 Governo Federal 
\'ende;~em as suas lotarias em nossas cida
de~ . () resultado fo i que os paulistas con
tinual'am a comprar bilhete, de lotaria da 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Pretendo trocar selos universais 

coleccionadores de todo 0 mundo. 
nando Ferreira Alves - Caixa Postal, 
Salazar - Angola. 

com 
Fer-
65-

Exchange wanted, mints stamps of 
Portugal, Spain, Gibraltar, Andorre after 
1945 against Austria and CSSR. Feigerl, A 
- 4020 Linz, Am Lerchenfeld 38 - Austria. 

Desejo selos de Portugal ·e Ultramar, 
s6mente series completas novas de fauna, 

bulancias auto-postais (Sui<;a, cat.Hogo 
das edi<;oes Pen em Champery). 

4508 - De Plasse, Jacques - Chaussee Char
leroi, 143 - Bruxelles 6 - Fr. 60. 
1. 13. 

4625 - Jose Henin - Rue Jules Hen in, 46-
Farciennes. 

4626 - 01'. Andre L. Camps -19, Rue Au
dela de l'Eau - Cerfontaine - (A) 
T . C. Fr. Po. AI. FI. 1. 2. 13. 26 . 
90. 93. 97. 

5064 - Beyens Lodewijk - Ruggeveldlaan, 542 
- Deurme (Antw.) Fr. In. AI. HI. 
T . N. 60. 1. 19. Au tria. Grecia. Te
matica, musica e !Eut·opa. 

BULGARIA 

3778 - Stanko Antov Stankov - Bul. Kra
vl'a n." 15 - Pernik - Fr. Russe. 
Je Cherche: 8. 14. 18. 20. 22. 2. 3. 
N. U. Flora . Fauna. Sport. Je donne: 
65. T. Bulgarie. Russia. Base : 90. 
97/1955. Lipsia 1959 . 

4865 - Radomir Stefanof - rue Otez Paisi 
35 - Tolbuchin - Dobrwfsen -
Fr. In. AI. 60. 3. Tematicos de des
portos, fauna e flora. 64. N. 68. 
Caixas de fosfoms. Postai~ . F. D. C. 

5022 - Georges S. Kalineof - 4850, il. Stru
mitzor 1 b - Sofia. 

CANADA 

4072 - Delkar Napoleao Maia - 209, Augusta 
Av. - Toronto 23 Ontario - (M) 
Po. In. Es. It. T . C. V. N. U. 60. 
1. 2. 17. 91. 94. 

flora e arte. Dou selos novos ou usados 
da Polonia. Base Zumstein. Envios re
gistados. Enviar mancolista. - Edward 
Banas - ul. Raszynska 3~/44 m. 29 - Wars
zawa 65 - Polska. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novas au usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-Drt.o , 

telef. 784816 - Lisboa-4. 

I search classics of «Fauna,. on cover. 
Slogans of same topic. France, New Zea-

4399 - Helen Bialecki - 722 Borthwick Ave, 
Ottawa - Ontario. In. PI. Al. N. U. 
60. T. only. 64. N. Africa New Is
sues. 4. 91. 

4906 - E. Norman Senez - 1259 Rue Cartier 
Montreal 24 - Fr. In. Es. AI. It. 
T . N. U. 60. 3. 90. 91. 92. 

RO/HSNIA 

5185 - Prof. Simota Aut'el- str. Lenin, 1-
Radauti - Suceava - Fr. AI. Com
preende In. Es. It. Tematica~ de pin
~ura, barcos, fauna, flora, cosmos. 10. 
Federal. Mancolista. 90. 96. 

TURQ UIA 

5178 - Antula Kara~a1i - Fermeneciler Cad. 
No. 82 - Karak6y - Irtanbul - In. 
Fr. N. U. \eulement 60 de Exposi
tions. 90. 

... ",.",..".....--.----------.....",.",..,,--~~ 
I ADHEREZ A L'HELVETICA STAMPS CLUB I 

I DE SUISSE. REELLES POSSIBILITES I 
D'ECHANGE POUR COLLECTIONNEURS DU I 

I MONDE ENTlER. 4 PUBLICATIONS REMPLIES I 
C D'ANNONCES PAR ANNEES. ANNONCES GRA· 

I TUITES POUR NOS MEMBRES X CADEAUX II 
PHILATELIQUE8 ET DE NOMBREUX AVANTA· 

I GES. ABO •• EMEIIT A •• UEL I FRS. I 
SUISSES 10. - OU EQUIVALENT, OU IB I 

I COUPONS REPON8E. SPECIMEN CONTRE -2· 

I COUPON8 REPONSE. ECRIVEZ A: HELVE- I 
TICA STAMPS CLUB, POBOX lila 1700 I 

I FRIBOURG I SUISSE I 
~~-.....----------~--~---------," 
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land, New Guinea, C,anada, Mozambique 
Company and Nyassa. I request list 01 
offers without compromise. Noel de Vas
concellos - Cal!;ada Mem Ramires, 10-2.0 
- Santarem - Portugal. 

Vendo selos novos. Guine, of ide os 
1$50 e 2$50; S. Tome, uniformes 1$00; 
Timor, U . I . U. e 1$00 uniformes a 50 % 
Catlllogo Eladio. Pedidos com importimcta 
mesmo em selos correntes mais 2$50 para 
registo ao Apartado n.O 2393 - Lisboa-2. 

SELOS 
Compro em pequenos pu grandes quan

tidades, de Portugal, Ultramar e Sui!;a. 
Troco e vendo selos do Cont. e Ultr. 
NoVIllS e usados. Tenho stock destes ulti
mos e Alemanha. Compro selos antigos 
ou Blocos da Sui!;a sobre carta. Artur 
Real Bordado da Silva - Rua Penha de 
Fran!;a, 256-2.0-Esq.o-Telef. 833878-Lisboa. 

Por 190$00 venda 0 lore seguinte de selos 
u.fados: (Portugal- 363/64, 453, 552, 641/44, 
786/88, 804, 878, AvHio 9 e Angola 378) 
e de selos novos (Portugal - 257/272, 859/60, 
879/80). Pedidos c/ a quantia, a Ant. B. 
Cunha - Rua Bazilio Teles, 28-1." - LA
GOA-ALGARVE. 

Procura classic os de Fauna em ·sobres
crito. F I a m u la's com motivo Fauna. 
Fran!;a, N. Zelandia, Nova Guine, Canada, 
C.o de Mo!;ambique e Niassa. Solicita 
Pre!;arios sem compromisso. N. de Vas
concelos - Cal!;ada Mem Ramires, 10-2,0-
Santarem - Portugal. 
.",.,."1IIW/W.,.""..,#WIW#IIIIIIfV_......,."".., ____ .....-_______ .,,,..:. 

I '11 HENRIQUE MANTERO 

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

I CANTINHO FILA TELICO I 
Prq;a da Alegria,58-2.t'-A C 

I Tele/one .128176 II 
LISBOA 

Selos classicos * Modernos * Tematicos 

COMPRA E VENDE 

I 
I 

~ ........ .-.--.-"""".~----------... r. 

Com pro series novas completas de Por
tugal, sem charneira. desde 1934 a 1959. 
Eventualmente, ace ito tracas. Ofertas deta
Ihadas a Tabacaria Peterfil, Av. Almirante 
Reis, 62-A - Lisboa. 

Troco e compro selos de Portugal e 
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME 
SANTOS - Apartado 6 - Elvas. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, 
ou com pro, pagando bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.O 22. 

Canjiriles antigos e candeeiros e can
deias de azt'ite, desejo, pagando bern, em 
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.D 22. 

Com pro e vendo selos aos melhores 
pre!;os . . M. do Nascimento - Apartado 112 
-FARO. 

ANTONIO DE ARAO]O OGANDO-
C. P. 985 - Luanda - ANGOLA, pretende 
correspondentes em to do 0 Mundo para 
trocas filatelicas. DII preferencia aos tema
ticos de BARCOS e RELIGIAO, e todo 0 

Portugal e Ultramar. Responde sempre. 

Troco e compro selos Espanha. Dou 
em troca bons selos Portugal e Ultramar 
e outros paises. Trocaria coleclj:ao adiantada 
Portugal e Ultramar por equivalente Espanha. 
Carta a Secretaria, ao n.O 101. 

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - etc. 
Compro e vendo. (Trocas 56 falj:o em base 
Comercial 50 %). - A. DA COSTA - P. do 
Municipio, 13-1.o-Esq.o - SANT ARBM. 

For 20(: selos de grande formato .Ie 
Portugal e Ultramar, dou 200 selos tambem 
de grande formate da Belgica e Escandi
navia. Delneuvile - 62, Rue Cesar Franck 
- Liege - Belgica. 

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacic
nais e Estrangeiros. A. NEVES - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XmA. 

Compro, Troco e Vendo selos clas.3icos, 
todas as series Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
lllbuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREmO - Portugal - T'!le
fone 2272329. 

) 
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produto esta difundidol e e llceite no mundo 
to do. 

Ate selos usados sao montados em Ha
wid! Actualmente, tudo que tenha cunho 
financeiro e feito na base de investimento, 
com a finalidade de preservar 0 futuro, 
e oa esperans:a de uma feliz aplicas:ao 
de fundos, e sua consequente valorizas:ao. 

A Filatelia, hoje, deixou de sel' prati
cada somente como hobby, e entrou no 
campo do investimento. 

Isto vem acontecendo em todos os pal
ses, em maior ou menor escala, de acordo 
com a cultura, mentalidade e poder aquisi
tivo de seus povos. 

Essa nova maneira de coleccionar selos, 
essa alianlj:a do util ao agrad:\vel, foi bc
nefica para a Filatclia. O~ ~e10 ~ se va
lorizaram mais em meno~ tempo, 0 que 
obrigou os coleccionadores a serem muito 
mais cuidadosos, a serem exigentes oa es
colha e compra de uma pes:a filatelica. 

Surgiu 0 requinte filatelicf,) : a prefe
rencia sempre e dada ao selo perfeito, 
aquele que possui margens maiores quando 
for do tipo cortado em Iinha; bem centrado 
quando for perfurado ou perce. 

Podemos ate dizer que 0 Hawid surgiu 
gralj:as a essas exigencias. 

Diante desta situalj:ao, os selos bern 
cotados, mas que estavam enferrujados com 
charneira ou sem goma, perderam um:! 
grande parte do seu valor. E como ele~ 
existiam e existem em todas as coleclj:6cs 
antigas, os seus possuidores comelj:aram a 
se preocupal' com este facto, antevendo urn 
prejulzo iminente. 

Nao tardou em aparecercm, ao lade de 
tecnicos em reparal' defeitos de selos (ta
par buracos, eliminar transparencia provo
cada pOl' raspadura, corrigir a perfuralj:ao, 
etc.), os regomadore de selos, que tam
bem podem ser considerados restauradores. 
Pois em nossa mane ira de ver, a regoma
gem nao passa de uma restauralj:ao do selo. 
Surgiram com bast ante publicidade, e tive
ram grande aceitalj:ao, conforme constata
mos pel os anuncios public ados em Revistas 
especializadas alemas. 

Como nao poderia deixar de er, essa 
nova pnitica provocou protestos por pane 
de alguns filatelistas intransigentes, mas a 
maioria dos coleccionadores e comerciantes, 
principalmente aqueles que estavam com 
suas colecs:6es desvalorizadas ou que tinham 

.. ------------~------"""..,,----------------:. 1 ~ 

1'1 I t'En nt' ... nn Dnnnt' I 
I Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com- I I pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis I 
I ~U;LU~ • "LgUUU~ I 
I I 
I CASA FUNDADA EM 1911 I 
I I 
I E LAD I 0 DES ANT OS I 
I I 
I I I Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 2S I 

I LISIOR-1 I 
I I 
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Faca de dais gumes: AS TIRAS HAWID 
ja e tempo de se falar algurna coisa 

a respeito do uso do Hawid, - essa fita de 
fundo preto e frente transparente - que se 
tornou a coqueluche dos coleccionadores de 
selos de todos os paises. 

Para que serve realmente esse material? 

1) Para proteger 0 selo? 
2) Para evitar a ferrugem? 
3) Para dar melhor apresenta~ao Ii 

montagem de urna colec~ao ? 

Tentaremos a n a lis a r cada item, de 
acordo com a experiencia que adquirimos 
nos varios anos de observa~ao e pratica 
no emprego do Hawid: 

1) A sua protec~ao filatelica, embora 
limitada, e indiscutfvel. 0 seu uso eH
mina a charneira e conserva a goma do 
selo imaculada. Tambem protege 0 selo 
contra 0 atrito constante da folha de alburn, 
que com 0 correr do tempo of en de a tinta, 
til' a 0 seu brilho e influi negativamente 
na aparencia do selo. 

Porem, recomendamos cuidado na ma
neira de guardar as colec~6es montadas 
com Hawid. Os albuns nao devem ficar 

apenas no ponto de vista filatelico, pOl' ser 
tematica das mais originais, mas tambem 
no aspecto hist6rico, por documental' urna 
das maiores e mais importantes actividades 
humanas. 

Na verdade, nesta tematica cabem a!> 
habita~6es, desde as pre-hist6ricas ate as 
actuais, e, ainda, castelos, pra~as reais, pa
lacios, muse us, ediffcios escolares, de trans
portes, etc., etc. 

Tema vastfssimo, que permite todas as 
gamas Ii imagina~ao e aos conhecimentos 
filatelicos dos respectivos coleccionadores, 
pelo que, embora sabendo do falecimento 
de dois especialistas, um na metr6pole e 
outro em Mo~ambique, desejamos e espera
mos 0 maior exito a esta _2.a Exposi~ao 
Filatelica da Tematica da Propriedade Ur
bana., especialidade que nao coleccionamos, 
acentue-se, mas que, pOl' varios motivos, 
confessamos ser da nossa e~pecial simpatia. 

A. J. de TJ. C. 

Por-------
ANT6NIO SANT'ANNA SAADI 

em posi~ao horizontal, nem empilhados uns 
sobre os outros, para evitar 0 emba~amento 
da goma, ou que a mesma fique espe
Ihada ou vidrada. Em ambos os casos, a 
goroa perdera a sua originalidade e conse
sequente desvaloriza~ao da pe~a; 

2) 0 uso do Hawid nao protege 0 selo 
da ferrugem, que nada roais e do que urn 
fungo que ataca a goroa, quando em am
biente favoravel (humido). Podemos dizer 
que selo enferrujado e privil6gio dos pai
ses tropicais; 

3) Nao resta duvida de que 0 Hawid 
embeleza uma colec~ao, da maior destaque 
e contraste ao desenho e colorido dos se
los, e facilita a sua montagem. 

Apenas aconselhamos os cuidados ne
cessarios, acima referidos, para nao trans
formarmos esse novo acess6rio filatelico em 
. faca de dois gumes>. 

Ja que 0 assunto e de protec~ao fila
telica, devemos censurar 0 abuso pOl' parte 
de muitos coleccionadores no usa do talco. 
Este produto somente serve para evitar que 
os selos se grudem quando a goma fica 
hu.mida. Deve ser usado em pouca quanti
dade. Muitos filatelistas pensam que 0 

talco evita a ferrugem, e com isso aplicam 
o mesmo a vontade em seus selos, a ponto 
de torna-los irreconhedveis. 0 resultado 
de sa generosidade indevida e a altera~ao 
e destrui~ao quase com pi eta da goma do 
selo, pela hurnidade absorvida pelo talco. 

Como vemos, tambem podemos trans
formal' 0 talco em -faca de dois gumes». 

Estamos dando estes exemplos, em face 
do grande valor que possuem hoje em dia os 
selos antigos e modernos com goma ori
ginal, sem charneira e sem ferrugem. 

Esse valor sempre existiu, porem, 0 

advento do Hawid exagerou-o a ponto de 
provocar nao somente a desvaloriza~ao do 
selo com charneira e enferrujado, como 
tambem a recu a pOl' parte dos colecciona
dores em adquiri-Io para as suas colec~6es. 

Isto foi conseguido gra~as a urna cam
panha de publicidade sistematica e eficiente, 
feita peIos fabricantes alemaes. Hoje esse 

" 
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Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Csrtas II Secretaria, ao n.O 22. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagando bem. 
Resposta it Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

Vende-se urn grande stock de selos na
cionais, ultramarinos e estrangeiros. Satis
fazem-se listas de faltas com descontos apre
ciaveis, tanto de selos novos como usados. 
Pacotes, feitos ha bastantes anos, a pre~os 
de inegavel interesse. Av. Rio de Janeiro, 
24-1.0-D. - LISBOA. 

TEMATICOS 
Inscrevam-se no mt servi~o para receber 

lotes peri6dicos com as mais belas series dos 
temas preferidos, obliteradas ou novas. Pre
~os i rris6rios. Pol6nia: flores 12 val. obH
tel'. 15$00 (pre~o habitual 25$00). 

PACOTES 
Pre~os largamente inferiores aos do mer

cado e qualidade excepcional! 1.000 univ., 
60$00; 2.000, 150$00; 3.000, 260$00. 500 co
memorativos de alta qualidade, 110$00; 1.000 
idem, 240$00. 250 selos gig antes e poli
cromos dos temas flora, fauna, desportos e 
espa~o, 100S00. R. Afonso Jordao. Rua Mi
guel Lupi, 30-4.'-Drt.' - Lisboa-2. 

Colecciono selos de Espanha, Fran~a e 
tematicas de co~mo~, pintura, flora c fauna. 
Oou Cuba a partir de 1959 em serie~ com
pletas usadas. Atendo mancolista!>. Cor
respondencia em espanhol, france~ e ingle~. 
Carlos Lagos - Calle 16 n.' 355 - Apart. 65 
- Veda do - La Habana - Cuba. 

Com pro toO series Infante O. Henriquc 
a 62$50. R. Afonso Jordao. Rua Miguel 
Lupi, 30-4.'-Ort.' - Lisboa-2. 

Envie 10/30 FOC de seu pais e rece
bera igual quantidade do Brasil. Resposta 
garantida. V. J. Tambellini - Rua Carlos 
Gomes, 34 - Amparo (S. P.) - Brasil. 

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, docurnentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.D-EF - Lisboa-5. 

Desejo trocar selos novos e usados. S6 
em series com pIe t as. Frau Rosinski
Xl035 - BerIim - Rigaer St. 50/51. 

Oesejo troca de selos. Ernests Klavins 
- Kr. Barona str. 11 - Aluksne - R. S. S. 
de Let6nia. 

Desejo trocas. Estabelecer condi~5es 
previas. Fr. VorIovsky - Post. box, 54-
Plzen 1. - Checoslovaquia. 

VBNDO catalogo Yvert 1967 e suplemen
tos 6ptimo estado. Aceito ofertas. Ant6nio 
F. Serrano. Rua da Casquilha, 65 - Benfica 
-Lisboa-4. 

Desejo trocas de selos. Contactar com 
Lic. Reinaldo Sanchez Perez - Calle 23, 
n.' 1401, Apart. 3 - Vedado - Habana 4-
Cuba. 

Tematica botanica aplicada: A Floresta 
e as Madeiras. Com pro. Troco. Bnvio 
mancolista a quem solicitar. Eng.· A. Bello 
Oias. Rua Visconde de Seabra, 2-2.°_01'1.°, 
Lisboa-5. 

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

I CASA FILATELICA I 
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MINISTERIO DAS COMUNICA<;X)ES 

Administra'riio-Geral dos Correios 

Telegrafos e Telefones 

Direc~iio dos Senic;os Tndustriais 

PORTARIA ~ .• 22 948 

Manda 0 Governo da Republica Por
tuguesa, pelo Mini °tro das Comunica'roes que, 
ao abrigo das disposil;oes do art. '27.· do 
Decreto-Lei n,· 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lan'rada em circulal;ao, cumula
tivamente com as que estao em vigor, uma 
emissao extraordinaria de selos comemora
tivos do VI Congresso Europeu de Reuma
tologia, com as dimensoes de 34,5 X 31,6 mm, 
nas taxas, coreSi " quantidades seguintes: 

1$00 -verde 

2$00- azul 

5$00 - bordeaux 

9000000 

1500000 

500000 

Ministerio das Comunical;oes, 6 de Ou
tubro de 1967. 0 Ministro das Comunica
s;oes. Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

PORTARIA N.D 22973 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro das Comunicarroes, que, 
ao abrigo das disposil;oes do art. 27.D do 
Decreto-Lei n.D 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanl;ada em circulal;ao, cumu
lativamente com as que estao em vigor, 
uma emissao extraordinaria de selos come
morativos do Estabelecimento da Area de 
Comercio Livre - EFTA, com as dimen
soes de 34,5 X 23,9 mm, denteado 13,5, nas 
taxas, core 'e quantidades seguintes : 

1$00 - amarelo-esverdeado 
3$50 - sepia-claro . 
4$30 - azul-acinzentado . 

10000000 
1000000 
1000000 

Ministerio das Comunical;oes, 24 de Ou
tubro de 1967. 0 Ministro das Comunica
l;oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

PORTARIA N.· 23115 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ming;tro das Comunicarroes, que, 
ao abrigo das disposis;oes do artigo 27.D do 
Decreto-Lei n." 42417, de 27 de Julho de 
1959, seja lanl;ada em circulal;ao, cumulati
vamente com as que estao em vigor, uma 
~sao extraordinaria de selos comemora-

t 
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em assembleia geral de 26 delegados de 
to do 0 mundo, foi eleito vice-presidente da
quela Federal;ao, para 0 trienio de 1968-
-1970. Ou seja 0 mais alto cargo hierar
quico ate hoje alcanl;ado por urn portu
gues, num organismo internacional! 

N6s nao aproveitamos a altura das 

marchas, para armarmos em arco... Mas 
temos todos que reconhecer que Portugal 
se sagrou, definitivamente, como uma das 
maiores potencias aerofilatelicas de todo 0 

mundo! 

A. ]. de U. C. 

2.a Exposi9aO Filatelica da Tematica 
da Propriedade Urbana 

Conforme jli aqui anunciamos, vai rea
lizar-se em Lisboa, antes do fim do ano, 
est a .2.a Exposirrao Filat6lica da Tematica 
da Propriedade Urbana •. 

Tao interessante exposil;ao, com 0 alto 
patrocInio dos nossos C. T. T., que pro
flcuamente vern aumentando de ana para 
ana 0 patrocinio de todas, tera lugar no 
,belissimo salao nobre da prestigiosa Asso
cial;ao Lisbonense de Proprietarios, na Rua 
de D. Pedro V, n.D 82, e da sua organiza-

l;ao, como da anterior, foi incumbido 0 

Clube Filatelico de Portugal. 
o respectivo regulamento, muito sim

ples e lato, como de costume, ja foi publi
cado no ultimo numero do Boletim do ClubI' 
Filatelico de Portugal, que sera enviado, 
gratuitamente, a quem 0 solicitar para a 
respectiva secretaria, Av. de Almirante 
Reis, n.D 70-3.D-Drt.D, em Lisboa. 

A tematica da pl"Opriedade urbana e, 
indubitavelmente, do maior interesse, e nao 

...... _,.."..... __________ ............... Ii"W ___ ,-,-W ______________ .. 

I .,' 

I ~.,,~'PAGAMOS BONS PRE~OS I 
I porI S~RIES, IIOLA~OS, MISTURAS, PACOTES, AO QUllO I 
II PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO, tambem desojamos comprar I 

quanUdados mals poquonas 0 solos om series, do pro~o medlo • mals 

I :olovado.. Como somos II malor casa matellca da America, ostamos cons· I 
I 

tantomonto a comprar grandos quanUdados do &olos do .todas as partes I 
do Mundo. Aetualmento, ostamoB parUcnlarmoato lntor.ss.doa om I comprar: I 

I - 8EL08 EIII 8EB.EIiI. D. valor baixo e medlo. Comple- I 
las ou Incomplolas, novas ou usadaa. 

, _ 8E .. 08 180 ..... 008. Variodados baralas 0 alracllvas. I I - P ... C:OTE8. Foltos enldadosamonlo, com solol perfoltos. I 
I -..-. GBANOE8 QUANT.0 ... OE8 E BEl!!IT08 DE 

c 8TOrK.S» do lodos 01 genoros. I I - 1II.8TII.... ( ... 0 QII.LO) sobro 0 papol. I 
I QUI;ra mandar-nos a sua Usta de ofertas, que mereclrd a nossa jronta e cuidadosa aten;ao I 
I 
I 

I 
I 
I 

Ga,{TI8, ... PBO.OO, a DOSS. DOYa II ••• de pre~o. I 

Os melbores pre~os por selo. do. Estado. IIDldos e C:.Dad4 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

~H. E. HARRIS & 

I I BOSTON, Mass. 102117 U. S. A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 
~----~"",.""....".", ........ 
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DU A S C R 6 N I CAS D 0 

l)itirio 
T res medalhas e uma vice-presidencia para 

Portugal na HIfa Wi en 1968" 
Hi quem no~ acusc de darmos muitas 

noticias cm primcira mao . .. Mas nos nao 
as inventamos. N6s nao temos culpa de 
'}ue as recebamos. E a nossa obriga .. ao 
e transmiti-Ias, imediatamente, aos nossos 
Icitores. 

No domingo pass ado, escrevemos, em 
primeira mao, que 0 eminente Jose Gon
zale7. Garcia tinha alcan .. ado medalha de 
Duro com felicita .. oes do juri, na Exposi .. ao 
Aerofilatelica internacional, .IFA Wien-
1968.. Mantemos a nodcia, e mantemos 
quc e b mais alto galardao ate hoje con
qUistado, nesta requintada modaJidade fila
telica, ppr Portugal. Sendo de salientar 
ainda que, deste modo, 0 nos so querido 
Jose Gonzalez Garcia foi promovido dois 

ferencias sobre a utilidade, valor e impor
tdncia da FilateJia nas diversas actividades 
humana~. 

Quatro generais ingressaram no nosso 
quadro social, pelo que, no momento, con
tamos com cerca de 20 generais, soeios do 
Clube, numerosos almirantes e brigadeiros. 

Na nossa directoria temos do is gene
rais, urn almirante e urn comandante, como 
I.e ve, nossas for .. as armadas tern urna 
brilhante representac;ao na Filatelia brasi
leira, tomam parte activa no seu desenvol
vimento e progresso, e prestigiam toda~ as 
nossas iniciativas e realiza~oes. 

Tambem na parte tecnica do coleccio
nismo de selos, numerosos sao os filateJis
tas bern ad ian tad os, possuidores de magni
ficos conjuntos, e com actividades constan
tes em todos os sectores da Filatelia. 

Estc e urn dos motivos do intenso pro
gre~so do Clube Filatelico do Brasil. 

graus acima da medalha de prata com fe
Iicita .. oes do juri, pOI' ele alcan .. adll, em 
1966, na .Aeropex. de Nova Iorque. 

Mas hem os de complemental' a nodeia, 
e como sempl'e em primeira mao, mesmo 
que tenham que nos bater os nossos ter
riveis acusadores : Na mesma . IFA Wien 
- 1968», Dutro grande filatelista porlugues, 
o tambem nosso querido amigo cap. F. Le
mos da Silveira, 0 tal feJizardo que ro i 
a Milao gra .. as ao concurso deste jornal, 
- alcan .. ou, tambem, medalha de ouro, con
firmando, assim, a sua anterior medalha 
de ouro, na .Aerofila - 67. , em Budapestc. 

SaIienta-se, des de ja, que, dos 28 pa(
ses .representados, apenas quatro consegui
ram 2 medalhas de ouro: Alemanha Oci
dental, com 27 participantes, Belgic a, com 9, 
Gra-Bretanha, com 19, e Portugal, com 2. 
E nem vale a pena recapitular: Portugal, 
2 participantes, - e duas medalhas de ouro ... 

Ma~ houve uma classe oficial, com pt:
quena representac;ao da TAP, de 1946 a 
1967. E ral repre~enta .. ao portugue~a fo i 
altamente honrosa, porquanto 0 juri, de 
todas, di~tinguiu elipecialmente as quatro 
participa'f0e~ da~ TAP, Sabena, Swissair c 
AUA. 

Ma~ nao Hcamos por aqui: Na classc de 
literatura, 0 Boletim do GIl/be Filatillico de 
Portugal alcan .. ou urn do~ I>eus premios maio
res, nada menos do que medalha de prata, 
rarissima nesta classe, pOI' intermedio da 
sua .Pagina de AerofilateIia., da autoria 
daquele referido Cap. F. Lemos da Silveira. 

Em seguida a referida exposi .. ao, rea
lizou-se 0 Congresso da Federa .. ao Inter
nacional das Sociedadcs Aerofilatelicas. E n6s 
pedimo~ vema para repetir aqui 0 nome 
do Cap. F. Lemos da Silveira. E' que cle, 
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tivos do centcnario da aboIic;ao da pena de 
morte em Portugal, com as dimensoes de 
25mm X 35mm, denteado 13,5, na taxas, co
res e quantidades scguintes: 

1$00 - bistre - 9 000 000 
2$00 - tijolo - 1 500 OOG 
5$00 - verde - 500 000 

Ministerio das Comunicac;oes, 29 de Dc
zembro de 1967. - 0 Ministro das Comuni
caC;oes, Garlos Gomes da Silva Ribeiro. 

GOVERNO DA GUINE 

Diploma legislativo n. o I8S8 

A orientac;ao que vern sen do seguida pelo 
Governo da Nac;ao no campo socia/t 6 a de 
melhorar 0 nivel de vida da populatrao, do 
qual se destaca 0 sector assistencial. 

Nao podia 0 Governo da Provincia 
alhear-se dessa directriz e assim e que a 
Guine dis poe ja hoje de urn lar de velhos, 
dois asUos e urn orfanato, mas e preciso 
levar aos que nao podem ser recolhidos 0 

necessario para poderern viver. 
Isso obriga 0 Governo da Provincia a 

I'ever a legislayao reguladora do selo de 
assist!ncia, a unica fonte de receita que 
alimenta tais encargos, e, ao reve-Ia, per
mite aos Servic;os de Fazenda e ContabiJi
dade seleccionar motivos locais como ele
mentos de propaganda da Provincia, uma 
vez que tal selo entra em maior expansao 
no dominio da Filatelia. 

Nestes termos e sob proposta dos Ser
vi .. os de Fazenda e Contabilidade. 

Usando da competencia atribuida pelo 
artigo 151.0 da Constituic;ao, ouvido 0 Con-

• :--------.,.",.,.-.,.""..~------=ir. I 8alos Naclanals I Estrangalras I 
t Tod .. aa Dovldades tematica •• empre 1 veDda. t 
t Ataude Uatas de f.lta. de DES PORTO - ES. t I PACIAlS - FAUNA - FLORES - PINTURA I I - RltLIGlOSOS, etc. I 

I 
Sobre.crlto. I 0 DIA de Portugal" Ultramar, II 
alltigoa "recent".. TodD 0 material fUatelico t 
.ampre 1 veDda Ila 

I OA8A FILATELIOA I 
I Alfrodo Dlas I 
I CIIII POIlll, '8 LOUREI(OO MARQUES I 
~="""""~""''''''''''''''''''''-''''''~ ______ '''''IIIIII'''IIIHII~ 

selho do Governo, 0 Encarregado do Go
verno da Guine determina e seguinte: 

Art. 1." E obrigatoria a aposic;ao do 
selo de assistencia de $50 em toda a corres
pondencia postal e telegrMica de servi .. o in
terno excepto a oficial, n(;lS periodos de 
15 de Marc;a: a 15 de Abfril e de 15 de De
zembro a 15 de Janeiro de cada ano. 

Art. 2.· Sao permanentemente devidos 
os selos assistencia a seguir indicados no 
servic;o interno, exccptuando 0 Estado : 

1. ° - Nas encomendas postais . 
2.° - Nos vales provinciais, por 

cada 1 000$00 ou fracc;ao 
3.° - Nos valores declarados, por 

cada 1 000500 ou fracc;ao . 
4." - Pedido de revalida .. ao ou 

substituic;ao de vales do 
correio . . . . 

5." - Pedidos de rectificac;ao de 
enderetros ou de localida
des de pagamento de reem
bolsos . 

6.· - Avisos C. P. 34 
7.· - Nos recibos de taxa de 

radioreceptores 

1S00 

2500 

2$50 

2$50 

2$50 
2$50 

10$00 

Art. 5.· Considera - se correspondencia 
postal e telegrafica ou encomenda postal, 
para efeitos deste diploma, toda a con'es
pondeneia c encomendas que assim estejam 
legalmente classificadas. 

§ 1." Nos telegrama de res posta paga, 
o selo e devido em dobro. 

§ 2." Sao isentos os jomais e as revis· 
tas de caractel' noticioso, eientifico e cul
tural, quando expedidas pelas respectivas re
dac .. oes . 

Art. 10." Os selos de assistencia seriio 
vendidos em todas as recebedorias de Fa
zenda, esta .. oes postais e ainda nos estabe
lecimentos legalmente autorizados a venda 
de val ores selados ou postais. 

§ 1.0 A distribuic;ao para venda dos 
selos referidos neste diploma as estac;oes 
posta is e de competencia e responsabiJidade 
da Administrac;ao dos C. T . T . 

§ 2.° Os C. T . T . requisitarao a Repar
tlc;ao de Fazenda do concelho de Bissau, os 
selos de assist!ncia de que recessitarem e 
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o produto da sua venda sera entregue na 
respectiva Recebedoria de Fazenda. 

§ 3.· Os C. T. T. instruirao as Esta~oes 
Postais no sentido de 0 produto de todos 
os selos vendidos the ser enviado, de modo 
a que fiquem centralizados na Reparti~ao 
Provincial toda a contabilidade relativa a 
tais valores. 

§ 4.· Os C. T. T. apresentarao aos Ser
vi~os de Fazenda e Contabilidade, contas 
trimestrais dos selos movimentados. 

Art. 11.· A falta ou insufici~ncia de se
los de assist~ncia nos documentos a eles 
sujeitos nos C. T. T., constitui transgressao 
e sera punida nos termos em que 0 sejam 
as transgressoes aos regulamentos postais, que 
a data vigorarem, por falta ou insufici~ncia 
de franquia postal. 

Art. 12.· A falta ou insufici~ncia de selo 
de assist~ncia em todos os casos nao previs
to~ no artigo anterior, constitui transgressao 
ao pr::~ente diploma sendo punida nos mes
mus termos em que 0 se;am as transgressoes 
ao regulamento e tabela do imposto do selo 
que a data vigorarem. 

§ unico. As receitas provenientes das 
multas aplicadas pOl' transgress:io a este di
ploma reverterao na sua totalhlade para a 
assist~ncia. 

Art. 13.° A responsabilidadl! pela falta 
ou insuficiencia do selo de ass; stencia nos 
termos deste diploma pertencer.i : 

a) As pessoas ou entidades que os re
gulamentos postais considerem responsaveis 
rei a falta ou insufici~ncia de franquia postal; 

b) Ao agente que tjv~ .. emitido ou pago 
o vale do corre~':;; 

c) Em todos os demais cas os, as pes· 
soas ou entidades consideradas pelos regula
mentos de imposto do selo e aduaneiros res
ponsaveis pel a falta ou insufici~ncia deste 
imposto. 

Art. 20.° Sao autorizados os Servi~os de 
Fazenda e Contabilidade a emitir os selo. 
de assistencia necessarios ao cumprimento 
do que neste diploma se dis poe, escolhendo 
as taxas mais convenientes e fixando as tira
gens e os prazos de circula~ao. 

§ 1.0 Na emissao dos selos deve ter-se 
em conta 0 papel que os mesmos sao cha
mados a desempenhar como elementos de 
propaganda da Provincia e no dominio da 
Filatelia. 

§ 2.° 0 plano de cada emissao sera 
fixado em Portaria do Governo da Provincia. 

Art. 21.° Ficam revogados a partir de 
1 de Dezembro os diplomas legislativds 

n.o 1125, de 3 de Fevereiro de 1941 e 1 397, 
dl" 24 de Novembro de 1947. 

Publique-se e curnpra-se c<!mo nele se 
contem. 

Resid~ncia do Governo, em Bissau, 11 de 
Novembro de 1967. - 0 Encarregado do Go
verno, Jose Manuel Marques Palmeirim, ins
pector administrativo. 

PORTARIA N." 1925 

Sob proposta dos Servi~os de Fazenda e 
Contabilidade; 

No uso da competencia que the e atri
buida pelo artigo 155.· da Constitui~ao, 0 

Encarregado do Governo da Guine manda: 
Artigo 1.0 Nos termos e ao abrigo do 

artigo 20.° do Diploma Legislativo n.O 1858, 
desta data e para atender as necessidades 
decorrentes do mesmo, sao emitidos novos 
selos de assistencia para circularem curnu
lativamente com os ja existentes, tendo como 
motivo as esculturas existentes no Museu da 
Guine, representativas da .arte dos povos da 
Provincia. 

Art. 2.· Os selos terao as dimensoes de 
35 mm X 25 mm, e 0 plano da emissao e 0 

seguinte: 

Taxa Motivo Tiragem 

S50 Piladora bijag6 . 1000000 
1$00 Arvore da vida-

arte nalu 400000 
2$00 Tocador de Bom-

bolon-arte bi-
jag6 .... 300000 

2550 Regedor - arte 
manjaca . 200000 

5$00 Assento bijag6 30000 
10$00 PeIicano estiIizado 

- arte nalu 30000 

Art. 3.° Serao igualmente em i tid 0 s 
10000 blocos contendo cada urn, urn selo 
de cad a taxa, e cujo valor facial sera de 
25$00. 

Art. 4.° 0 prazo de circula~ao sera de 
1 de Dezembro de 1967 a 31 de Dezembro 
de 1968. 

Cumpra-se. 

Residencia do Governo, em Bissau, 11 de 
Novembro de 1967. - 0 Encarregado do Go
verno, Jose Manuel Marques Palmeirim, ins
pector administrativo. 
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HUGO FRACCAROLI 
Vlo,·Prllld,nt. dD Club. Fllat6110D do Bra.1I 

As forc;as armadas e a Filatelia 
No ana de; 1967, foi intensa a coope

l'a~ao da nossa FiIatelia, nas principais fes
tas comemorativas das for~as ar!Iladas, por 
intermedio do Clube FiIatelico do Brasil. 

POl' ocasiao das comemora~oes da Se
mana da Asa, montamos e organizamos 
uma Nlostra de selos aereos e aerogramas, 
com a .exibi~ao de numerosas colec~oes espe
cializadas, colo cad as em 100 quadros. 

o Departamento dos Correios e Te16gra
fos instalou urna agencia postal no local, 
e nela deu inlcio a venda do selo e bloco 
comemorativo da Semana da Asa. Ravia 
tambem urn carimbo especial comemora
tivo. 

o mesmo se ~eu durante as festas co
memorativas da Semana da Marinha, e, 
finalmente, no Dia do Reservista, comemo
rado pelo Exercito. 

Nas tres comemora~oes, 0 Clube orga
nizou uma Mostra de selos especializados, 

scmpre em 100 quadros, com lan~amento do 
selo comemorativo, carimbos, etc., etc. 

A parte mais interessante foi 0 nu
meroso comparecimento da oficialidade nos 
dias da inaugura~ao, e depois os visitantes, 
que cram atraldos nao somente com a 
Mostra, mas tam bern com programas divers i
ficados, 0 que dava sempre urn aspecto fes
tivo nos grandiosos saloes em que se encon
travam as Mostras. 

A ultima manifesta~ao foi feita no sa
lao do Clube Militar. Belissima e muito 
interessante foi a inaugura~ao da Mostra. 
Centenas de oficiais estavam. presentes, e 
isto foi aproveitado pelo nosso presidente, 
General Mirabeau Pontes, que fez urna bri
Ihante palestra sobre a FiIatelia, e inte
ressante descri~ao das colec~oes especializa
da~ expostas. 

A repercussao foi enorme. As revistas 
das for~as armadas fizeram clogiosas re-



BOLETIM DO CLUBE FILAT~LlCO DE PORTUGAL 
Redecc;lio e Admlnlslrec;Ao: Av. Almlrente Rell, 70·3.0·01.0 - LlSBO" - Telel. 54936 
Compo e Imp.: Centro Grafico, Av. Bario de Trovisquel.e, 327 - V. N. FAMALICAo 

DIRECTOR: 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

A.dmintstrador: 

Jose Rodrigo Dias Ferreira 

Editor: 

Dr. Antonio Silva Garoa 

Conselho Direcfivo: 

Prof. Doutor Carlos Trinciio 

Jose Gonzalez Garcia 

Brigadeiro J. da Cunha Lamas 

Revista mensal, enviada a todos os socios do Clube Pilailltco de Portugal 
Oilpensede d. Censure 

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

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3 o-DLo - LISBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LISBllA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Terl;as e sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGOIUA DJ!: S6CIOS E RESPECTlVA COTlZA<;Ao 

ontinent, (excepto Lisboa), ftltas e Provinciar Ultramarinar,' 

Efectivos • . . . 
Juniores . . . . 

6,,$00 por ano . 
30$00 por ano ou equlvalente em moeda local 

Brasil. Cr. 3 000, pur ano 

LISBOA - Efectivus . . . . 10$00, por m~s; j uniores. . • . . . 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO. 
sAo S6CIOS JUNIORES os MENORES DE :tl ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

A<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - Pua Castilho, 57 - Ponta Delgada. 

CABO VERDE - Jolio de Deus Lopes da 
Silva - Av~nida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa 
Po, tal 143 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenl;o de 
Gouveia - Caixa Postal 456 

S TOME - Jolio Paulo Rego Teixeira
S. Tome. 

CULOMBIA - Luis Alberto Enad H. Calle-
18, N.O 7'37 - Apartado Aereo n.O 859. 
Santa Marta. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 491 I, IS th 
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Ca
lif6rnia. 

6 . 

1 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACFrlA 'i 
'tI •• ;: t 

Endere~o telegrafico: LUSITANA Telefone n.o 10 - VALEN<;A ' 

DE 

JOSE G. GONZAL~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;A 

(pORTUGAL) 

Especializada em cllllfado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
RUA DAS GAnAS. 55· 57 • T. I • f. 3A006 

PORTUGAL BAIRRO ALTO • LlSiOA • 

HESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD:\ A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 

• 

.. 



PRIMEIRO VOO 

--),,~ 

NEW YORK LlSBOA 

MEIRO voo 

33 -__ <9: 
ONDON 

BOEING 727 .. 
1-A' TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES 

PRIMEIROS VOOS DA TAP 

I ANO XXII 

A E V 

(Ver nolfcia no interior) 

MAIO DE 1968 

. 
S T A MEN SAL 



C/ube Filafelico de Portugal 
Correspondencio 

Ifiliedo ne federoc;:ao Portuguese de Fileleli" - F. P. F.) 

Expedlente Sede 

ALMIRANTE REIS. 70, 
Telefone 54936 

LISBOA 

APARTADO N . o 

II S B 0 A- Porlugol 

CIRCULAR M.o 136 

V611dll 016 10/8/68 

2869 Terc;:as e 8extas-feiras - das 21 As 24 horas 

8abados-das 16 as 20 horas 

EMISSAO COMEMORATIVA 

AV. 3.°-0. 

Lisboa, 27 de Julho de 1968 

I Exposi~ao Filalelica Luso-Brasileira "LUBRAPEX 1968;' 
e VI Exposi~ao Filalelica Nacional 

Prezado Cons6cio: 

No dia 17 de Agosto proximo futuro sera. posta a circular esta emissao. 

As taxas e tiragens desta emissao sao as seguintes : 

$50 
lS00 
1$50 
2$80 

9.000 000 
9 000.000 
1.500 000 
1 000 000 

3$50 
4$30 

20$00 

1.000.000 
500 000 
500 000 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
A OIRECc;:10 

------------- DES T A CAR PO R 1ST A LIM H A -------------
EMlsslo : lUBRA ~EX 

SOIIlIRA I L1110A PORro 
Serla DOfl' I 

FUNCHlL r'ToT"iC"" , abUterad .. I 

:::::::::] ::::: ....... ] :::::::.·:.J:::::::::::I· ... · ... · .... ::::. QUid,., oblll.ra~1I a 
Sobrascrltos C. T. T. D/ 16rll .Im •• derlOD 

, , 1$00 .Im .adlrqo • 
E.I;lo do C. F. P. SIll In.'1110 

PortH a IIIlIto 
Tatal. 

Nlo PODEMOS ENCARREGAR-NOS 
DE OUTRAS VARIEDADES 

MUlTO IMPORTANTE 

l.° - Pagamento por cheque, vale ou dinheiro Mao ac:eltamos se105. 

Encomenda N.o 

33$80 ............ .... ......• .... .... 

38$80 ......................• ......... 

134$40 ... .... ......... ......... ..... . 

85$80 ......... ..... ................ . 

3$00 ....... ....... ... ....• ......... 

2$50 ..............•. ..... $ ........ . 

.....................• ......... 

....... ..... .. .......• ......... 

•• • u ••• • •• • •• ••• ~ . 'tt" ... ,. 

2.°_ Todas as encomendas serio expedidas registadas, pela ordem de recepc;ilo, e sujeitas a demora. Nilo esquecer juntar 
a import~ncia dos portes. 

3.0 - Nao serio atendidas as requisic;:oes depois do dia 10 de Agosto. 
4.° - 86 obliteramos selos e sobrescritos da propria emissio com as marcas do dia: Lisboa (8. I. R.), Porto (Batalha), 

Coimbra, funchal. 
5.o - Nio fazer requisic;oes de outros selos para irem juntamente com os desta emissAo. 
6.0 -Quaisquer outros assuntos a tratar, estranhos a este servic;:o, devem $~-lo em separado, a fim de facilitar a expedic;:ao. 

o 66cio n.·, 

Morador ........................................ ................................. ........................................ ... ..... .... _ .......... N.o ...... ....... Localidade ...... ....... .............................. . 

junta ON envia por eheque, vale, elc •.... ....................................................... N.o ....................... 6/ ..... ...... ...... ..... ... .......................................... a quantiD 

d6 Ese ...................... $ ......... , para pagamenlo da s/ encomenda Assineture 

Data ......... ..!. ......... .! 1968 

LUBRAPEX A preenc:her na sede Encomenda M.o 

o 66cio n.· ..................... , .................................................................................. ............ ............................. .......................... .......................................... _ 

dlPD6itolt Esc •........ .............. , ....... ,." para paganunlD da s/ enconunda. Lisboa, ......... ..!. ......... l 1968 




