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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-5 o_DI.° - LISBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Ter~as e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTIZAC;AO 

Contittettte, (exceplo LisDoa , cottcelnos limltrofes), flnas e Prov;,1c;as Ultramarinas.-

Correspondentes 
Juniores. • • . 

100$00 por ano 
50$00 por ano ou equivalentc em moeda local 

Brasil • Cr. 6., por ano 
Espatzna. . . . . .. 60 Pesetas, por ano 
Olltros pai'ses . . . . ., U. S 2,00., por ano 

LISBOA e Concelhos limitrofes - Efectivos • • . 15$00 por m~s; Juniores. • • 7$50, por mAs 

PAGAMENTO ADI. .. STADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELDS NOVOS EM CURSO 
SAO s6cIOS JUNIORE5 OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada. 

CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 
Silva - Avellida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MACAU - Guilherme Lopes da Silva - Pa
lacio do Governo -Macau, 

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

s. TOME - JOBO Paulo Rego Teixeira
S. Tome. 

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle 
18, N.D 7'37 - Apartado A~reo n.o 859, 
Santa Marta 

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

I 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o teleirafico: LUSITANA Telefone n.o 10 - VALEN<;:A 

DE 

JOSf G. GONZAL~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IUA DAS _'YIAS. 5$-57 • T • I • f _ 3400' 

PORTUGAL BAIRRO ALTO • LISIOA • 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD.-\ A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NI~HT 
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Des2j.:J selos. tern a Conquista do Es
pa!,!o. Ofere!,!o outros temas, novos. Rui 
Pais de Carvalho - Pampilhosa. 

Procuro coleccionador para trocas Eu
ropa - Portugal. 

Correspondencia em frances ou ingles. 
Bernh. KG,nm2l- Klugkiststr. 23. 

28 BREMEN - Alemanha. 

Interested in Yemen mint unhinged 
early iSSUeS Yvert Catalogue n.·· 1 to 24. 

Roumania nudes & blocks. M. Rech'iny 
118-16 84 th. Ave, KEW GARDENS, N. Y. 
1415. USA. 

Estou interessado em s elos nOV:lS sem 
charneira, d:J.S primeiras emissoes do Ye
men. Catalogo YVert n.·· 1 a 24. 

Da RomEmia, nus e blocos. M. R_
chany 118-16 84 tho Ave, Kew Gardens, 
N. Y. 11415. USA. 

ENSAIOS, PROV AS, pro vas de luxe e 
de artistas, FDC, postais maximos, etc., Por
tu~al e varios tern as, troco, com pro e vendo. 
Tenho para venda catalogo Yvert 69 e 
Maestros c/ 3 sup. - Felix da Costa llha 
- Bairro n.O 2 - Alcoentrc. 

·: .... """..,....-----"""..,.~-- ......... ---......... :i 
I A I I I I CENTRAL I 
I DA I 
I BAllA I 
I OPTllUO 8ER.V.~O DE I 
I pastetaria fina I 
I restaurante I 
I satao de chli I 
I AMBIENTE SELECCIONADO I I Reconhecida oficialmente I 
I 

de uti Ii dad e turistica I 
94, Rua Aurea, 98 - Lz'sboa-2 I 

I Telifones 320280 - 3 2 6674 I 
.. -----fl/llllllW-----........ --........ ----........ :r 

Philateliste franc;:ais donne tous timbres 
nouveaux de FRANCE (neufs) - cherche 
timbres anciens de FRANCE (1849-1900). 

Ecrire: DELAQUAIZE - 52, rue Gan
dillet - 78 Carrlere~ ~ur Seine - France. 

Si me cnvia 100 (, 150 ~ellos dc su pais, 
L'ecibini igual numero dc mi pais Espana. 
Marcelo Borrell - Edi ~on, 16-1.0 - Barce
lona (5) - Espana. 

Mande 200 selos diferentes do ~eu paf ~ 
e cu enviarei 200 selos difcL'cntes da Dina
marca e Roruega. 

Vagn Ovcrgaard-9631/Glerup- Ged~ tcd 
- Danmark. 

U. P. U. - quadra~ novas, seric complctn 
Ultramar e Continentc, idcm OT AN com 
cal' imbo 1.0 dia. Vendc-~c pela melhor 
orerta. R. Lynckc, Rua das Chaga, 16-1.0 -

-Esq.o, Lisboa. 

VENDEM-SE: EUROPA - C. E. P. T . 
Uma colecc;:ao completa. 10 anos. Todo~ 
os paises. .Selos novo~ e sobrescrito~ do 
1.0 dia. 

CcntemiL'ios dos Servic;:os Postais e do~ 
Correio~. Completa. 

Expo~ic;:ao Universal de Bruxelas 1968. 
Completa. 

Eduardo Doutel de Andrade - Mirandela. 

Coleccionador de Portugal e Ultramar, 
ha~tante avanc;:ado, procura outro em con
dic;:ocs iguais, para trocas. Disponho muito~ 
duplicados, tambem quadras. Resposta a: 
R. Lynckc, Rua das Chagas, 16-1.0-Esq.0, 
Lisboa. 

Em troca de series com pI etas novas de 
Portugal, oferec;:o selos da Romenia. POl' 
25 fl'. Yvert de selos de Portugal dou 35 it-. 
Yvert em ~elos da Romenia e Pol6nia. 
Prof. Justin Sanuceanu - Str. Lumea Noua, 19 
- Vatra Doma - Romenia. 

VENDO melhor oferta, em conjunto ou 
isolados - catalogo Eladio Continente e UI
tramar 1969 - impecivcl; 1966 - marcado; 
Simoes e Ferreira 1966 - impecivel; Yvert 
- 3 v. - 1961- born estado. Respostas il 
Secretaria n.O P. 142. 

Com pro selos nov os, carimbos comemo
rativos, FDC, provas, ensaios, f1amulas, ca
rimbos mecanicos e putras pe~as relacionadas 
com 0 tema PETROLEO. Carlos A. Car
doso Ribeiro, Pro Rainha Santa, 5-6.0-Fr., 
telef. 792281 - Lisboa-5 . 

, 

• 
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A nacional 
de um livro 

«Lisboa-60)) I atroves 
do malor roridode 

Sabem todos quantos nos leem que esti
vern os doente, pioramos e estamos completa
mente curado. Agora, and amos a por os 
nossos assuntos em dia, e a arrumar Iivros e 
papais. Ah, a tragedia destes quil6metros 
de Iivro; e papeisl .. . 

Ontem, 0 acaso trouxe-nos as maos urn 
volume da maior raridade: .. Album da V Ex
posi~ao Filatelica Nacional, Lisboa-60 .. . 

Foi uma ideia nossa, e, encadernado na 
cor verde, reune ele: papel timbrado da or
ganiza~ao, sobrescrito respectivo, Regula
mento. Pedido tie Inscri~iio Provisorla, car
taz d'1 propaganda, Boletim n.O 1, Boletim 
n.O 2, cartaz para colar nos automoveis, con
vite para a inauguratjiiio, catalogo da exposi
tjiao, cinco sobrescritos com os carimbos de 

1.° dia e comemorativo, convite para 0 al
mo~o da Imprensa, ementa deste almo~o, em 
forma de jornal, cardapio do banquete ofe
recido a Sir John Wilson, Bart. K. C. V. 0., 
carta prefilatelica portuguesa, oferecida a to
dos os convivas, convite para a inaugura~ao 
41a Classe de Honra da mesma exposi~iio, 
convite para 0 banquete de encerramento, 
luxuoso cardapio de oito paginas para este 
banquete de encerramento, Boletim n.O 3, 
contendo as classifica!ioes dos juris, Boletim 
do Clube Filatelico de Portugal, n.O 112, com 
112 paginas, publicado durante ' a Expositjiiio, 
e Boletim do Clube Filatelico de Portugal , 
n.O 113-114, contendo a reportagem litera ria 
e grcifica de todos os actos da Exposi~iio. 

Tanto estes Boletins como 0 catalogo, tres 
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mencionados boletins da exposi .. ao e outras 
pe .. as, sao de tiragens especiais em papel 
couche , enos, saudosos, voltamos a desfo
.har pagina a pagina, e recordamos: 

COMISSAO EXECUTIVA: Eduardo Cohen, 
Presidente; Dr. A. J. de Vasconcelos Car
Iho, Eng. Antonio Eladio de Santos, Prof. 
Dr. Carlos Trincao, Comandante Fernando de 
Barros, Dr. Jorge de Melo Vieira eManuel 
Marques Sena. 

JuRI: Sir John Wilson, Major Alexandre 
Guedes de Magalhaes, Dr. Antonio Fragoso, 
Prof. Dr. Carlos Trincao, Eduardo Cohen, 
Henrique Barbosa de Mendon .. a, Jose Gon
zalez Garcia e Manuel Marques Sena. 

JuRI DA SECC;AO TEMATICA: Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, Dr. Antonio de Al
meida Figueiredo, Eng. Antonio Eladio de 
Santos, Tenente-coronel Francisco Cardoso 
Salgado e Dr. Jorge de Melo Vieira. 

Este nosso exemplar e pe .. a (mica, por
que nele se encontram intercaladas todas as 

fotografias em que ficamos, e nelas veem-se, 
entre muitos outros, os Srs. Presidente da 
Republica, Ministros das Comunica .. oes e do 
Ultramar, Secretario de Estado da Informac;ao, 
Presidente da CAmara Municipal de Lisboa, 
Correio-Mor, Director dos C. T. T. do U., Di
rector da Casa da Maeda, etc., alem de emi
nentes filatelistas como Sir John Wilson, 
Eduardo Cohen, Prof. Dr. Carlos Trinciio, Jose 
Gonzalez Garcia, Dr. Almeida Dias, 0 Direc
tor dos Servi .. os Industriais dos C. T. T., 
Eng. Manuel Gra .. a, Mestre Martins Barata, 
urn dos maiores comerciantes de selos de 
todo 0 Mundo, Robson Lorke, etc., etc. 

Exemplar unico, repetimos, este nosso, 
ele e urn dos 25 tirados, e na sua contra 
capa, impressa, le-se: ,,5. Oeste album, con
tendo todas as publica .. oes refe rentes a 
«V Exposi .. ao Filatelica Nacionai», algumas 
delas em tiragens especiais em papel couche, 
fizeram-se 25 unicos exemplares, nume
rados e rubricados. A Comissao Executiva 
(as.) Eduardo Cohen, Carlos Trincao, A. J. 
de Vasconcelos Carvalho». 

Dos tres, os dois primeiros ja faleceram. 
Que saudade delesl Que saudade de tudo 
isto! 

. =:----------------------------------1. ( l 

I Cala Filahilica l. ELL I 
I FUNDADA EM 1940 I 
I I I Novidades sempre aos melhores pre~os I 
I I 
I Material filatelico HAWIO, LEUCHTTURM e SAFE I 
I I I Em stock mais de 7.000 slries diferentes de todo a Mundo I 
I Series completas novas de Portugal e Ultramar I 
I I 
I I 
I Rua da Prata, IB4-2.o-Esq. I 
I T elefone 32 35 DB I 

I Lisboa 2 I 
I I '!:-------_______________ ~ ..... __ IIIIIW~ _____ =!f 
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-,---' I Domingo. do Sacramento 
I (Mercado Filatelico de lisboa) 
I Rua do Crucifixo, 26 
I Telefone 324891 

I LIS BOA 2 .... Portut;al I S.lo, N.cionai: • E,' .. ngei,o, ,I 

, Albuns e Material Filatelico 

I + I I Lista de ofertas em dbtrlbui 9ao 1 
~=-----------~--:!" 

Cambio serio tGdos l)s paises, series 
completas. Deseo corrE'sponsales cambiar 
novedades, doy Espan!l, Gibraltar, Marrue
cos y Provincias Espanolas. Espccialm ~ t1 te 
PGrtugal y Ultramar. Casa RUBIO. Sobe
rania Nacional n.o 32. CEUTA (Africa). 

Compro, Troco e Vendo selos cliissicos, 
todas as series. Temiiticas, novas ou usa
das. Pr0C'JrO selos d .:! pacotes. Vend::> 
albuns e material fil!lteIic0. A. Borg~s 
BritD - BARREIRO - Portugal - Tele
fone 2272329. 

Compro selos ao cent:>, comemorahv )s 
do Continente, eaves, animais. peixes e 
borboletas do Ultramar. Informe pre!;::>s e 
quantidades para M. do Nascime'1to 
Apartado 112 - FARO. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

PARA OS RETARDATARIOS - Sepa
rata PortugaljUltramar do Catiilogo de In
teiros Aeropostais, de Fran!;ois Godinas
Poucos exemplares disponiveis, s6 os pri
meiros pedidos poderao ser at en didos -
Pre!;o, 50$00 - Dirija-se imediat!lmente Ii 
«Sec!;ao Aerofilatelica» do Clube Filate
lico de Portugal, Apartado 2869, LISBOA. 

I am looking for friends for <,xchange 
of the match box labels. Write english, 
german. FRANIK P A VOL. Karpatska 
ul 2. Bratislava. Czechoslovakia. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc:, 
relacionados com os temas,« Veiculos Moto
rizados», «Guerra» e «Refugiados:t . Enviar 
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do 
Sol, 162 - PORTO. 

Exchange with all the countries wanted. 
Mint, used. Base Yvert, Mich al. J. KATZ 
- Caracas, ApartadD 9508 (Carmelitas) -
Venezuela. 

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro 
e troco Corraio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. L emos da 
Silveira, Rua P edro Ivo, 3-3.o-EF - LIS
BOA-5. 

Cam biD sellos universales, cantidad por 
cantidad. Jose Gutierrez - Medico 
Sancti Spiiritus - Badajoz - Espanha. 

Coleccionador russo deseja tr')car selos 
com filatelistas de P ortug:il. Corresp'Jn
dencia em espanhol, ingles, alemao, ita
liano ou frances. Coleccio:J.a sel 'Js de to do 
o mundo. WLADIMIR BLAN KSTEIN 
Bosk P. o. Box, 14. N::Jvosibirsk-99 -
URSS (Russia) . 

.;.,..",.,.---------------:. 1 I I A. G (~RMc~ .. K~ E I S I 
I WELCOMES you at I I CASA DAS I 
I CORTIC;AS I 
I (Cork House) I 

I ~!~~,e,~~,:!~ I 
I shop) I 
I EXPORTERS I 
I Mlmber at Partugul.. RET A I L E R S I I Chamblr at Cammerci , 
I 4 - B - Ru. da Elcol. Pollt6cnlci - 8 -10 I 
c Talafona 32 58 58 I I TIIIgrlmll: ISOLANrES I' 
, LISBON-PORTUGAL 
I WONDERFUL COLLECTION I I OF CORK SPECIALTIES I 
, AMERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HERE , 

1!1............... ...-.....----~-.-.~:, 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Selos nacionais e estrangeiros 

Antes de comprar, veja os nossos pre
!;QS e compare. Enviamos lista de ofertas. 
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de 
Xira - Portugal. 

COMPRO AEROGRAMAS MILITARES. 
Ja circulados. Indicar precos it Secretaria 
do Clube ao n.D 100. 

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

Desejo trocar selos novos de Portugal 
- Ultramar - America do SuI, em series 
completas. Ofere!;o: MARRO COS - GI
BRALTAR - ESPANHA - IFNI - SA
HARA, comemorativos e Aereos. 

Francisco Rubio Cano, Soberania Na
cional n.D 32 - CEUTA (Norte de Africa). 

Estou interessado na troca de selos de 
Portugal e de outros paises. A. W. Kornienko 
- Str. Chernoglasowskaja 23 kv. 13 - Khar
kov-2 - U. S. S. R. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Cartas a Secretaria, ao n.o 22. 

-----,---
PROV AS, ENSAIOS E ERROS: Troco 

au compro, pagando bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.o 22. 

J' offre des timbres-poste neufs et obI. de 
Roumanie. Desire cartes-vues couleurs et 
timbres-poste neufs (mint) - Vladoianu Mir
cea-Cal Severinului - 59 Bl.I.3.ap.4-of-6 Pttr 
Craiova - Roumanie. 

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

Desejo correspondentes em Portugal, Es
panha, Inglaterra, Franca, ItMia, Dinamarca, 
Alemanha Oriental, Suica, Austria, Belgica, 
Suecia e FiHmdia, para troca de discos (pop
-music), etiquetas de caixas de f6sforos, se
los, FDC, revistas, postais e recordacoes. 
Victor Noodapera - Parnu - Lastepargi 11-6 
- EstOnia - U. S. S. R. 

ENSAIOS, PROV AS E £RROS DE 
PORTUGAL, pelras de muito interesse. En
contrani em BOLETIM FILAT£LICO - 13. 
Enviar-Iho-emos gratis, e com to do 0 pra
zed Sergio Simoes, Caldas da Rainha. 

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

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado, 
Rua do Sol, 162 - PORTO. 

o preco do catruogo YVERT-1970 e de 
Esc. 405$00, completo. No entanto, atraves da 
circular com ofertas especiais para aquisicao 
deste catruogo, remetida a simples pedido, 
V. pode consegui-lo por preco muito inferior 
ou ate completamente gratis. Solicite-a. 
SERGIO SIMoES - Selos e Material Filate
lico - CALDAS DA RAINHA. 

Com pro e venda selos de Portugal e 
Ultramar. Novos e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando Silva - Telef. 56994 - Santo TIde
fonso, 444 - Porto. 

lNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
dodo post-invasao (1962), com selos in
dianos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obliterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quan
tidade, ou troco por material a escolha 
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.D-EF - LISBOA (5). 

AEROGRAMAS DE ANGOLA - Emi
tidGS em Janeiro 1957, com sobrecarga 1$00 
(Cat. Godinas n.D' 20 e 22/26), compro qual
quer quantidade. F. Lem0s da Silveira 
Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - Lisboa (5) - Te
lefone 726179. 

~~----------------, .. 
'Ie Tl~~:o~.Ld<; :;:~;.t --;:' :: ~~::IOD , 

lran~als. I 
JJ" EdiFdO I97° J60 Pdgi"as I 

, f're~o 6 Frs. 

'

H. THIAUDE I, 
24, RUB 4 Slptlmbra Paris 2 B Franoa 

'III'-----------...----~---" 

• 

• 

• 
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A nava sede do Club. Filatelico de Portugal 

O. primeiro. re.ultado. 
Conforme ja noticiamos, desde 1 de 

Maio passado que 0 nosso Clube Fila
telico de Portugal se encontra sober
bamente instalado na sua nova sede: 
o mesmo ediflcio, n.O 70, da Avenida 
de Almirante Reis, mas agora no 5.° an
dar, Dt.o, com elevador, e com com
partimenta~ao feita de propos ito, de 
acordo com as nossas necessidades, 
incluindo uma grande sala, em subs
titui~ao de quatro anteriores, a qual, 
alem das reunioes de socios, permitira 
assembleias-gerais, confer€mcias. fes
tas, etc., incluindo exposi~oes filate
cas, numismMicas ou outras. 

Sede (mica entre todos os clubes 
ou nucleos filatelicos portugueses, 
nem mesmo no estrangeiro sera facil 
encontrar melhor, 0 que muito deve 
orgulhar os nossos associados, de mui
tos dos quais temos ouvido elogios 
muito desvanecedores. 

AUXfLiO DOS S6CIOS 

Mas esta melhoria extraordinaria 
trouxe ao nosso Clube encargos enor
mes com 0 aumento da renda, na or
dem de cerca de duzentos por cento, 
alem dos das mobilias, que estamos 
adquirindo a medida das possibili
dades. 

Pelo que se torna indispensavel a 
ajuda de todos os nossos queridos 
soc lOS, 0 qual pode traduzir-se pelas 
formas seguintes: 

a) Subsldios para a nova sede e 
seus mobiliarios. 
. b) Aumento voluntario das cotas. 

c) Angariamento de novos asso
dados. 

Neste sentido, aqui deixamos vee
mente apelo, a toda a nossa massa 
associativa. 

ANUNCIOS DOS COMERCIANTES 

Mais uma vez, apelamos tambem 
para todos os comerciantes de selos: 
os seus anuncios sao-nos absoluta
mente indispensaveis. 

Sendo a nossa revista a publica~ao 
filatelica portuguesa de maior tiragem 
e expansao - os nossos socios vao a 
caminho dos cinco mil e quinhentos, e 
espalhados por todo 0 Portugal e todo 
o Mundo! - e claro que os nossos 
anuncios sao da maior utilidade para 
todos os comerciantes de selos. 

Ora acontece que os nossos maio
res anuncios de comerciantes filateli
cos sao ... um espanhol e outr~ ameri
cano ... 

Pelo que esperamos que os co
merciantes filatelicos portugueses que 
ainda nao anunciam na nossa revista, 
o fa~am urgentemente; e que aqueles 
que ja no-los dao, fa~am aumentar 0 

seu espa~o. 
Ajudando-nos, claro, mas tambem, 

e indiscutivelmente, no seu interesse. 

..~----------------~ .. 

I A Filatelica I 
I Selos para colect;.6es I 
I COMPRAt E VENDE I 
I Aportodo 13 - Telefone 856 - ElVAS , 
) J 

.. ~----------------" 
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-SUBSIDIOS PARA A SEDE E MOBI- ANuNCIOS DE MEIA PAGINA 
LlARIOS 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Coronel Cardoso Salgado. . . 
Cap. Joaquim Furtado Leote. . 
Reparti~ao da Fazenda e Conta-

bilidade da Guine . . 
R. Lyncke . . . . . . 
Miguel Pessanha 
Ana Maria Godinho Neves 
Anonimo ..... 
Afonso da Cruz e Silva. . 
M. Gon~alves da Costa. . 
Fernando Gomes Carrao . 
Grupo Desportivo da Carris 
Eng. Frederico Kessler.. . 
Um grande filatelista, Amigo do 

Dr. Vasconcelos Carvalho 

A transportar 

1000$00 
1000$00 
2000$00 

3000$00 
100$00 
200$00 

50$00 
100$00 
100$00 
140$00 

50$00 
200$00 

1000$00 

25000$00 

Escritorio Filatelico de Eladio de Santos, de 
Lisboa; 

Casa Filatelica J. Ell, de Lisboa; 
Casa Filatelica de Sergio W. de Sousa Si

moes, de Caldas da Rainha. 

AUMENTO VOLUNTARIO DE COTAS 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 50$00 por 
meso 

D. Maria Isabel Serra de Vasconcelos Car
valho, 50$00 por meso 

Jose Eduardo Serra de Vasconcelos Carvalho, 
20$00 por mes; 

Antonio Jose Serra Vasconcelos de Carva-
33 940$00 Iho, 20$00 por meso 

~--------------------------------------------------------------~ ENVIO ESTAMPILAS, MONEDAS, TARJETAS POSTALES, CURIOSIDADES DE TURISMO. 
ACEPTO EN CANJE ENVIOS CERTIFICADOS DE CIGARRILLOS, FOSFOROS, MONEDAS, 

BANDERINES Y DISCOS 

Ce8ar Izquierdo Aguilera, Droguerla ALEMANA 
Casilla 77 - QUEVEDO - ECUADOR 

.:--------------------,-------------------------------------------------~ r-f\~;n;-=--~~-;"n-;l 
I Calalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com- I I pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de prevos gratis I 
.U;bU ... IilIbDUUU. I 

I 
CASA FUNDADA EM 1922 I 

I E L AR~Be~D~ Li~ 2;- T:ef~ ~ 2sT 0 S I 
I LISIOA·' I 

I 
~---,------------.~------~---~--~~--------~--------------,------:~ 
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Mlnlsterla diS Camunicaoilas 

Administra~iio·Geral dos Correios, Telegrafos 
e Telefones 

Direcc~iio dos Servi~os Industriais 

PORTARIA N.O 23 856 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro das Comunica~oes, que, ao 
abrigo das disposi~oes do art. 27.° do Decreto· 
-lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 1959, seja 
lan~ada em circula~ao, cumulativamente com 
as que estao em vigor, uma emissiio extraor
dinilria de selos comemorativa do 5.° cente
nilrio do nascimento de Pedro Alvares Cabral, 
nas taxas, dimensoes, motivos e quantidades 

1$00 - 32,5 mm x 41,5 nun (retrato do nave
gador), 1000000. 

3$50 - 32,5 mm x 41,5 mIn (brasiio de ar
mas), 1 000 000. 

6$50 - 32 mm x 41,5 mm (a armada de 15(0), 
500000. . 

Denteado, 12,5. 

Ministerio das Comunica~1ies, 21 de Ja
neiro de 1969. - 0 Ministro das Comunica~1ies. 
Jose Esteviio Abranches Couceiro do CaTiUl 
Moniz. 

Leglslaola prlvatl'l dos C. T. T. 

Ordem de Servi~o N.o 6901, 3/e 
PAiSES BAI~:OS (HOLANDA) 

Remessas a submeter a verifica~lio aduaneira 

Segundo comunica~iio da administra~ao dos 
Paises Baixos nas remessas dos livros, de 
periodicos e de jornais destin ados aquele 
pais, deve ser afixada a etiqueta verde mo
delo C1 (n.o 211 da nos sa Nomenclatura .de 
Impressos), 0 mesmo se verificando em rela· 
~iio as remessas contendo selos de correio. 

Tambem as correspondemcias ou encomen
das postais contendo mercadorias devem ser 
acompanhadas de uma c6pia da factura. Ha
venda declara~iio para a alfandega, ela se
guira ligada a este documento. 

Arq. 225/17/ 1, DSC2. 
22 de Janeiro de 1969. - Pelo Director dos 

Servi~os de Correios, G. C. Sarsfield. 
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LIST A DE S6CIOS 
DO 

, CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
USTA DEL SOCI- MIGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DE MEMBREI 

AL TERA(:OES REINGRESSOS - NOVOS sliclOS 

PORTUGAL 

5334 - Eduardo Manuel Emidio Mira - Largo 
da Consolalrao, 6 - Aldcer do Sal 
(M) Po. T. N. U. 60. 

5335 - Grupo Desportivo do Pessoal da Ford 
Lusitana - Rua Rosa Arauio, 2-2.0 
-Lisboa. 

5336 - Vasco Paulo T. V. Marques de Le
mos - Rua do Alecrim, 4 - Smtra 
- (P) T. C. N. U. 60. 1. 2. 

5337 - Alberto Manuel da Silva e Moura 
R. Rodrigo da Fonseca, 133-1.n -Esq.o 
- Lisboa-1. 

5338 - Rui Manuel dos S. G. Prudencio
Av. Heliodoro Salgado, 100 - Sintra 
- (P) T . U. 60. 1. 3. 

5339 - Francisco Caetano Ramos Serra -
Av. Oscar Monteiro Torres, 66-1.0-
-Drt.o - Lisboa - (P) Po. Fr. In. 
C. U. 60. 4. Tematica de animais. 

5340 - D. Maria Adelaide T. A. Gubert 
Zanartu - Quinta da Barbosa - Mon
tijo - Po. Fr. In. T. U. em per
feito estado filateIico. So alguns 
paises Europeus. 6. 90. 94. 

5341 - Dr. Ramiro Correia de S. T. Vieira 
de Sousa - Rua D. Joao V, 22-r/c.
-Drt.o - Lisboa - (M) T. C. N. 60. 

5343 - Eng.o Fernando Jose da C. R. Mar
tins dos Santos - R. das Amoreiras, 
70-8.0 - Lisboa - (P) C. V. N. 60. 
1. 2. 

5345 - Manuel Jorge Moniz Pereira-Rua B, 
n.O 6 - Albufeira - (M) Po. N. 60. 
1. 2. 

5349 - Pedro de Vasconcelos e Castro - Av. 
Alvares Cabral, 55 - Lisboa - (M/A) 
In. Fr. T. C. V. N. U. 60. 16. 19. 21. 
Inteiros postais de 16 Gibralter. 90. 92. 

M09AMB1QUE 

5303 - Prof. D. Maria Madalena de S. Naia 
- Memba - Po. Fr. In. Es. T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 

5347 - Yasmim A. C. Jamal - C. P., 17-
Memba. 

5348 - Mario Eduardo Sergio F. R. Marlins 
- C. P., 1108 - Beira - (P) Po. Fr. 
In. T . N. 60. 94. 

BRASIL 

5342 - Walter Barroca - Rua Rodrigues de 
Aquino, 553 - Joao Pessoa - Paraiba 
- (M)Po. In. T. N. U. 60. 3. Match-
-Box-Labels. 72. 

5350 - Jorge Pereira de Souza - Av. Albino 
Almeida, 212 - Resende - RJ - Po. 
It. T . 60. 1. 21. 24. 30. 90. 

5351 - Paulo de Fran,.a M. da Fonseca
Rua Toneleros, 170 - Apt.o 403-
- Rio de Janeiro - Guanabarn ZC 07 
- Po. 15. Martinica. 21. Angola. 
90. 91. 

ESPANHA 

5346 - Commander D. C. Gordon - C'an 
Rose - Puerto de Andraitx - MaI
lorca - Ilhas Baleares - J n. Es. Fr. 
T . Postal History. 60. 1. 29. 90. 
92. 93. 

A LEMANHA ORIENTAL 

5344 - Dr. E. M. Klingenburg - 402 Met
tmann - Lou~weg 10 - AI. 60. 

~.iil~-"""""'---------~:"'" 

i SELOS NOVOS E USlOOS I 
I Portugal (continente II Ultramar) II todos I 
I os paises estrangeiros I 
I Grandes colec~iies acabadas de fraccionar I 
I Atende todas Mancolisias I 
I Joco Luis de Medeiros I I DO Clube Filatelico de Portugal I 

... ·el ......-~ ...... --~ 

, 

• 

c 
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CRON 

i)iario 
Dua. E)(p.si~ie, 

Filatelica • 

1 
II Expaslolo Fllat611ca das Balrls 

a VI da Camarca da Arganll 
Na nossa cronica anterior, e no capi

tulo dedicado a exposi!;ao em epigrafe, 
saltaram duas linhas do seu ultimo para
grafo, para 0 primeiro paragrafo do ca
pitulo dedicado a «II Exposi!;ao Filatelica 
da Tematica dos Escritores e Jornalistas", 
do que pedimos des culpa aos nossos pre
zados leitores. 

IstD posto, transcrevemos aqui, em 
primeira mao, a acta do juri respectivo: 

«Pelas dezassete horas do dia sete de 
Setembro de mil novecentos e sessenta 
e nove, no local da exposi!;ao em epi
grafe, reuniu 0 juri da mesma, consti
tuido pelos Excelentissimos Senhores Jose 
Gonzalez Gar cia, Juiz - Desembargador 
Dr. Manuel Jose de Carvalho Fernandes 
Costa, Dr. Joaquim Teixeira da Rocha e 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, os 
quais, por unanimidade, deliberaram atri
buir os premios que the foram confiados, 
do modo seguinte: 

Ta~a Cusa do CO'll.ceLho de A rgaoniL: An
tonio Ferreira Rodrigues; Ta!;a Casa do 
ConceLho de ArganH, Jose Manuel Casta
nheira da Silveira; MedaLha CLube Fita
teLico de PortugaL, Antonio Pires Fer
nandes Mota. 

MedaLha Dr. A. J. de VasconceLos Car
vaLho, Fernando Gomes Carrao. 

MedaLhas Cas a do ConceLho de ArganiL, 
Carlos Gabriel Gon!;alves, Jose Baptista 
Barata, Ant6nio Gon!;alves Borralho, An
tonio Carlos Magalhaes Pacheco, Alberto 

CAS o o 

de Oliveira Marques de Castro e D. Ju
dite Ribeiro da Cruz. 

Premios Barata das Neves, lotes de 
sobreS:critos: Jose Maria Cruz Almeida, 
Joaquim Jacinto Alves, D. Maria Isabel 
Marrao dos Santos Ferreira Matias, Dou
tor Virgilio Manuel Guerra dos Reis Nu
nes, F. D. Mota Veiga e Padre Jose da 
Costa Melo. 

o juri apreciou que a presente expo
si!;ao se tenha valorizado extra ordinaria
mente em rela!;ao a anterior, demons
trando a invulgar progressividade ana a 
ano, facto que deve ser tinico em todo 
o Pais, 0 de Arganil realizar seis expo
si!;oes em seis anos seguidos. 

o juri aprovou tambem votos de sau
da!;ao e agradecimento a entidade orga
nizadora, Casa do Concelho de Arganil 
(Sec~ao Filatelica), e bern assim as enti
dades patro cinantes, Administra!;ao Geral 
dos Correios, Telegrafos e Tel-efones, Ca
mara Municipal de Argaail, Clube Filate
licD de P ortuga.l e Casa do Povo de Ar
ganil. 

Finalmente, 0 juri aprovou saudar a 
Imprensa local, A Comarca de A rganit e 
JornaL de Arganit , e agradecer todas as 
aten!;oes com que aquele foi cumulado,.. 

Salientando e dando a nossa assina
tura it afirma!;ao do eminente Jose Gon
zalez Garcia, de s er .esta a melhor das 
expcsi!;oes locais ou regionais a que tern 
assistido, - deixamos para domingo pro
ximo a nossa .aprecia!;ao sumaria a cada 
uma de todas as participa!;oes expostas. 

2 
Mostra de dlvulgaolo fllatelica 

de Avalro 
Promovida pela Sec!;ao Filatelica e 

Numismatica do famoso Clube dos Gali
tos, vai realizar-se em AVeiro, no salao da ---



6 BOLETIM DO CLUBE FILATll:LICO DE PORTUGAL -sua Camara Municipal, de 18 a 26 de 
Outubro proximo, a mostra em referencia, 
a qual conta com a patrocinio dos C. T. T. 
e da Federa<;ao Portuguesa de Filatelia. 

A ela podem concorrer todos os socios 
daquela sec<;ao, e compreendera uma 
c1asse juvenil, destinada a jovens dos 
10 aos 18 anos, socios au filhos de socios. 

A respectiva inscri<;ao, gratuita, ter
mina ;amanha, devendo as participa<;oes ser 
entregues ate oito dias antes da inaugu
rac;ao. 

Esta exposi<;ao dos muitos e distintos 
filatelistas de Aveiro podera con tar com 
toda a co1abora<;ao desta sec<;ao do Diario 
de Lisboa, que naquela bela cidade pos
sui tantos leitores e amigos. 

A. J. de V. C 

Ainda dual E)[poti~ie. 
Filahilica. 

II ExposlOlo Filatellca das Belras 
e VI dB Coma rca de Arganll 

Na nossa cronica de domingo pass ado, 
sobre es ta exposi<;ao, nao dissemos que 
uma das participa<;oes nao foi julgada 
a do Sr. Fernando Teixeira Xaxier Mar
tins - porque, vinda do Ultramar, so foi 
recebida no ultimo dia da exposic;ao, 
quando tres dos quatro elementos do 
juri jii se nao encontravam em Arganil. 

Po r outro lado, na acta que entao 
aqui publicamos, a mesma termina na 
palavra cumuZa:io, depois da qual falta
ram as aspas. 0 perfodo seguinte foi d e 
comentario nosso, reportando-nos as pa
lavras altamente elogiosas do emine!1te, ·e 
cada vez mais eminente, J·ose Gonzalez 
Garcia. 

Finalmente, naquela acta, por lapso 
nosso, omitimos os nomes de dois expo
sitores, dos ultimos, contemplados com 
material filatelico, ex aequo: Jose Maria 
Cruz Almeida e Jose Alberto Ferreira 
Matias. 

Isto posto, vamos referir-nos aos expo
sHores, come<;ando pela c1asse de Honra: 

.fase Gonzalez Garcia: Este extraordi
nario filatelista portugues apresentou qua
tro quadros com urn unico selo, supomos 

que metade do album que possui sobre 
esse selo, 0 25 rs. de D. Luis, fita di
reita, denteado 121/2 e 131/2. Qualquer 
coisa de grandioso e unica, que so por 
si valia uma exposi<;ao, e que Arganil 
teve a honra. de ver antes de mais nin .... 
guem. Quatro quadros do tal unico selo, 
num serio e exaustivo estudo dos seus 
varios cunhos, nos dois referidos den
teado~, e com variantes, por alineas, de 
alguns desses cunhos. Sessenta folhas de 
album, repetimos, de urn so selo, das cento 
e tal que ele possui. 

Com a circunstancia, que enormemente 
nos alegrou e que decerto sera motivo 
para uma das nossas pr6ximas cr6nicas, 
de vir comprovar, de maneira irrefutavel, 
a defesa que sempre aqui temos feito, 
antes de ninguem (a qui e numa confe
rencia que ja proferimos dezenas de ve
zes, no continente, em Angola ·e ate no 
Brasil), dos selos novos e absolutamente 
impecaveis. 

Efectivamente, 0 grande filatelista fez 
tao espantoso estudo exc1usivamente com 
selos novas. Acentuamas: selos cern por 
cenro novas. E, em todos os cunhos, se
los em unidades, pares, tiras e blocos 
maio res, de seis e de doze, urn deles 
com duas margens de canto de folha. 
Em quase todas as folhas e em quase 
rodos os cunhos, os selos novos, em 
cima, e, por baixo, uma carta ou sobres
crito com os selos dos cunhos respectivos. 

No meio de tao notavel participac;ao, 
m erecem saliencia duas pe<;as deslumbran
tes : urn selo nao denteado sobre carta e 
outro com dupla impressao. N6s possuf
mos, do Ultramar, uma dupla impressao 
que era considerada a que tinha maior 
dis tan cia entre as duas impre.ssoes. Na 
de Gonzalez Garcia, tal dis tan cia e duas 
ou tres vezes superior a da nossa ... 

Sera necessario acrescentar algo? Nao 
tinhamos inteira razao quando, ha duas 
semanas, aqui escrevemos que valia a 
pena ir a Arganil apenas para ver, es
tudar e apreciar ta-o unica e maravilhosa 
participa<;ao? 

Dl·. A. J. de Vasconcelos Cal'valho: 
Muito pequena amostra de cartas com ca
rimbos prefilatelicos da regiao argani
lense. 

E aqui termina a classe de Honra. 
Ficando para 0 pr6ximo domingo a de 
competi<;ao, com as nossas criticas costu
madas, que os filatelistas arganilenses-
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MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Carimbos de 1.° dia de circulac;ao 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DE VIANA 
DA MOTA - Lisboa, S. I. R. Rua de 
S. Jose, 20 - 24 de Setembro de 1969. Ca
rimbos id€mticos em Coimbra, Porto (Ba
talha) e Funchal. 

CENTENARIO DO NASCI~IENTO DE GAGO 
COUTINHO - Lisboa, S. 1. R. Rua de 
S. Jose, 20 - 22 de Outubro de 1969. Ca
rimbos identicos em Coimbra, Porto (Ba
talha) e Funchal. ' 

Carimbos comemorativos 

II EXPOSICAO FILATELICA DO LICEU PA
DRE ANTONIO VIEIRA - Lisboa, 2 de 
Junho de 1969. Posta de Correio no Liceu 
Padre Antonio Vieira - Rua Marques de 
Soveral. 

EXPOSIGAO DE ANTIQUARIOS - Porto, 4 de 
Junho de 1969. Posto de Correio no Ate
neu Comercial. 

EXPOSICAO F I L ATE L I C A CONCELHIA, 
«SEIA-69~ - Seia, 8 de Junho de 1969. 
Posto de Correia no Palacio da Empresa 
H. E. S. E. 

I MOSTRA FILATELICA DO CLUBE ATLE
TICO E RECREATIVO DA ENCARNACAO 
- Lisboa, 14 de Junho de 1969. Posto de 
Correia na Sede do Clube - Circular Norte, 
Lote 7 - Bairro da Encarna~ao. 

II GRANDE CONCURSO INTERNACIONAL 
DE PESCA DESPORTIVA DE ESPINHO 
- Espinho, 15 de Junho de 1969. Posta 
de Correia na Associa~ao Academica. 

IV EXPOSICAO FlLATELICA DE PONTA 
DELGADA - Panta Delgada. 21 de Junho 
de 1969. Posto de Correia no Nuc!eo Fi
latelico Micaelense. 

I EXPOS1CAO FILATELICA DE CASTELO 
BRANCO - Castelo Branco, 28 de Junho 
de 1969. Posto de Correio no Salao do 
Governo Civil. 

II EXPOSICAO FII,ATELICA COSTA DO 
SOL - 69 - Pa~o de Arcos, 17 de Agosta de 
1969. Posta de Correia na Sede do Clube 

Desportivo de Pa~o de Arcos - Av. Mar
ques de Pombal. 

ANGOLA 

Carimbos comemorativos 
2.° SALAO FILATELICO JUVENIL DE 

LUANDA - Luanda, 4 de Junho de 1969. 

I EXPOSICAO FILATELICA TEMATICA 
Lobito, 2 de Setembro de 1969. 

JIIlACAU 

Carimbos de 1.° dia de circulac;ao 
75. 0 ANIVERSARIO DO LICEU NACIONAL 

INFANTE D. HENRIQUE - Macau, 11 de 
Setpmbro de 1969. 

4.0 GENTENARIO DA FUNDACAO DA SANTA 
CASA DA MISERICORDIA DE MACAU 
Macau, 16 de Outubro de 1969. 

JIIlOCAJIIlBIQUE 

Carimbos de 1.° dia de circulac;ao 
4.° CENTENARIO DA ESTADA DE LUiS DE 

CAMoES NA ILHA DE MOCAMBIQUE 
Carimbos em Louren~o Marques e Beira, 
10 de Junho de 1969. 

TIJIIlOR 

Carimbo do 1.° dia de circulac;ao 
2.° CENTENARIO DE DILl - Dili, 25 de Ju

lho de 1969. 

TRece 
Por cada 1.000 selos vulgares (D. Diniz, 
Caravelas, Franco, etc., mesmo todos 
iguais) dou : 

200 lalol da Iflblla, China, Pol6nla, 
Bul1l6rla, RomAnia, Chlcollov6qula,.tc. 

(nuncs mals do que 5 Iguais) 

Nota: S6ndo do U/t,.ama,. Porluguis aou 0 
dob,.o (400) 

AREND LEVENS-\NIEDAU 

Malnzer Landstr. 310{1I 
6 FRANKFURT/MAIN ALEMANHA oelD. 

S6clo n.- 36. do C. F. P. 
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A Comissao da ]uyentude Filatelica 
I I N F O~R M A • • • I 

Pel a circular n.O 9, de 24-4-69, deu a Fe
dera!;:ao Portuguesa de Filatelia conhecimento 
aos seus associ ados da nomea!;:ao da Comis
sao de Juventude; na mesma circular se 
transcrevem as atribui!;Oes desta Comissao 
nos termos estatutilrios. 

Na primeira reuniii.o da Comissao de Ju
ventude, que teve lugar em 29 de Abril, con
clui-se pela necessidade de uma intensa e 
imediata ac!;:ao de divulga!;:ao entre as clas
ses juvenis como objectivo prioritario de to-
dos quantos prezam a continuidade da fila
telia nacional. 

Neste sentido nos dirigimos aos Clubes, 
NUcleos e Sec!;:oes Filabmcas de Clubes, fe
derados, no sentido de dedicarem a sua es
pecial- aten!;:ao aos coleccionadores jovens, 
orientando--os, ajudando--os a desenvolver as 
suas colec!;oes e trazendo--os ao convivio dos 
filatelistas mais experientes que possam cola
borar na sua forma!;;ao filatelica. 

A Comissao de Juventude sugere que para 
maior coordena!;;ao da ac!;;ao a desenvolver, 
cada Clube, Niic1eo ou Seq;ao FilateIica de 
Clube, nomeie urn delegado para tratar espe
cialmente dos assuntos juvenis, 0 qual nao 
leTa necessariamente que pertencer aos cor
pos directivos mas havera de ser filatelista 
e:xperiente e com gosto pela divulga!;;ii.o dos 
ensinamentos filatelicos. 

Neste sentido se ficam aguardando as res
postas dos Associados Federativos, a quem 
se dirige a presente circular. 

A Comissao de Juventude sugere mais que 
nas Mostras Filatelicas e Exposi!;;oes orga
nizadas pel as associa!;:oes federadas sejam 
reservados alguns quadros para participa
~1ies de coleccionadores jovens e que os dele
gados para os assuntos juvenis tomem a seu 
cargo orientar os jovens locais quanto a forma 
de expor as suas participa!;Oes. Insiste-se na 
importancia que tern 0 facto de levar os jo
yens a vencer 0 receio de apresentar os seus 
principios de colec!;:ao e pede-se que lhes seja 
dada a orienta!;;ao adequada para se integra
rem desde logo nos esquemas gerais correc
tos de apresenta!;:ao. 

Paralelamente, considera-se desejavel que 
nas Mosl1ras e Exposi!;oes, coleccionadores 
experientes apresentem conjuntos de selos or
ganizados com caracter didactico e ainda 
com objectivo de orientar os nov os coleccio
nadores e de atrair para a filatelia os que 
ainda 0 nao sao. A apresenta!;;ao paralela 
«do que se deve~ e do cque se nao deve~ 
fazer como utiliza!;:ao dos meios visuais, e 
insubstituivel no aspecto propagandista e di
dactico. 

II 

E sabido que a nao se manter 0 entu
siasmo despertado nos coleccionadores quando 
come!,!am a sua colec!;:ao, uma grande parte 
se desinteressara da filatelia ; e se nos seus 
primeiros contactos com outros filatelistas 
se verificar qualquer atitude lesiva ou ape
nas nao compreensivel pelo coleccionadoI" 
principiante, gera-se urn clima de descon
fian!,!a que 0 afastara do convivio geral e 
muitas vezes 0 levara a abandonar a colec
ciona!;:ao. 

o filatelista nao se entende isolado e so 
pode realizar-se no conjunto do seu mundo 
filatelico. 

Assim, sugere-se a realiza!;;ao de reunioes 
de informa!;;ao filatelica e de troca de selos, 
exclusivamente dirigidas a juventude, nas 
quais 0 delegado para os assuntos juvenis au 
outra pessoa id6nea vigie e oriente as trocas 
e aproveite a aportunidade para coment[u'ios 
explicativos e formativos sobre os varlados 
aspectos da filatelia. 

II 

A Comissao da Juventude pede a todos as 
suas sugestoes e colabora!;;ao, que sera entu
siasticamente acolhida em prol do futuro da 
Filatelia Portuguesa. 

• 
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honra lhes seja! - tanto tern apreciado, 
apreendido e agradecido, quando, ·em plena 
sinceridade, quem tern de agradecer-Ihes 
somos n6s. 

XIV ExposlOlo de Dlvulgaolo 
Fllat611ca de Alhandra 

Mais uma vez, 0 dinamico e presti
gioso Nutleo Filatelico de Alhandra rea
liza, de 12 a 19 de Outubro pr6ximos, a 
exposic;ao em epigrafe, 1.a Mariana, com 
o patrocinio dos C. T. T., Federw;ao Por
tugue3a de Filatelia, Camara Municipal de 
Vila Fl artca de Xira, paroco e Junta de 
Freguesia de Alhandra . Se 0 Nllcleo 0 

entender, pade acrescentar 0 patrocinio, 
moral e material, do Clube Filatelico de 
Pcrtugal, que no casu afirma!ivo of ere
cera a medalha do seu Presldente, em 
prata. Nao havendo competic;iio, como 
parece, entao 0 Clube Filatelico de. Por
tugal of ere cera a mesma medalha aquele 
Nucleo Filatelico de Alhandra, que a to
dos os titulos bem a merece. 

As participac;6es terao de ser do tema 
mariana ou religioso, e a respectiva ins
cric;ao, gratuita, esta aberta a todos ~s 
coleccionadores, gran des ou modestos, pOlS 
wdos serao por igual bern acolhidos e 
a wdos serao atribuidas lembranc;as co
memorativas. 

A organizadora conta ja com a parii
cipa.;ao da colecc;ao do Santuario de Fa
tima, que nunca vimos, mas nos dizem 
ser interessante. 

Regulamento e quaisquer infcrmac;6es 
pad em f er pedidos ao Nucleo Filatelico de 
Alhandra, Apartado 11, Alhandra. 

Escusado referir que esta secc;ao pu
blicara tudo quanta aquela organizadora 
the envie, quer para 0 Dial'io de Lisboa, 
quer directamente ao signatario. 

A . J. de V. C 

rCAsAA:M(iiDER'i 
1 TUDO PARA FILA TELl A I 

I COMPRA'-VBNDB I 
Rua 1.° de Dezembro, 101 I 

I Telef. 3315I.4 LIS BOA J. ,= ______ .............. ,.."..,,~------...-.II'. 

Dua. Expod~ie. Filah~. 
liea. e mais uma 

II EXPDSh;lo Fllat611ca das 8alrls 
e VI da Camirci da Arglnll 

Dcscrevemos aqui, em termos muito 
sucintos as duas participa!;oes da classe 
de Hom:a desta excelente, direm os mesmo 
notavel, exposiC;ao. Vamos hoje, como 
entao prometemos, dedicar alguns comen
tarios a' cada uma da c1asse de competi
Gao, pela ordem do catalogo respectivo: 

ALBERTO DE OLIVEIRA MARQUES 
DE CASTRO: «Natal . . . r eden!;ao da hu
manidade». Cinco quadros com selos no
vos, sobrescritos e pos tais. Muito poucas 
legendas. 

ANToNIO CARLOS MAGALHAES PA
CHECO: «Japao antigo». Um quadro 
com Japao classico, selos somente carim
bados. 

ANToNIO FERREIRA RODRIGUES: 
«Selos alemaes (selos, blocos e varieda
des) ; correia aereo (selos, blocos, ensaios, 
provas de luxOl e F. D. C.)>> . Trata-se de 
uma magnifica participac;ao, ja bastante 
conhecida. Mereceu, justamente, 0 1.0 pre
mio, mas esperamos ve-Ia ainda melho
rada. 

ANToNIO GON<;ALVES BORRALHO: 
«Mamiferos» . Temat¥:a de selos somente 
nov os, em unidade e quadras. Merece 
ser desenvolvida, mormente com erros, 
provas, sobrescritos, etc. Isto. mesmo se 
aplica a primeira, acima refenda. 

ANToNIO PIRES FERNANDES MOTA: ' 
"Portugal». Trata-se de uma das duas 
melhores colecc;oes de Arganil, estando 
esie ano, infelizmente, ausente a outra. 
Cinco quadros, a partir de D. Ped~o V, 
inclusive sendo todos novos a partIr de 
D. Carl~s, e com quadras a partir de 
D. Manuel ate Otan. Muito bem apre
seniada e legendada. Participac;ao que 
merece ir as nacionais, embora. esperemos 
que se valorize nos Classicos. 

CAR LOS GABRIEL GON<;ALVES: 
«Hist6ria da Musica,. . Seis quadros de 
uma tematica sobre a hist6ria dos ins
trumentos e dos compositores, bern estru
turada, apresentada e leg.endada. Selos 
somente nov os, claro, alem de quadras e -
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blocos. Necessita de ensaios, provas, erros 
e mais sobrescritos, nao obstante ser ja 
uma boa participa!;ao. 

FERNANDO GOMES CARRAO: «Escu
tismo. Carimbos comemorativos. Marcofi
lia». Sete quadros, alem de inurn eras fo
lhas que nao foi possivel expor. Decerto 
a melhor tematica apresentada, somente 
com selos novos, ensaios, provas, blocos 
e carimbos em sobrescritos e postais. 
Desnecessitava de apresentar os dois uI
timos quadros sobre marcofilia, principal
mente {) ultimo, monotono, exclusiva
mente com selos do maUadado «cavali
nho», e, aindda por cima (ou por baixo .... ), 
quase todos ~e 5 cts. 

FERNANDO TE IX E IRA XAVIER 
MARTINS: «Ultramar portugues. Jogos 
Olimpicos». Esta participa!;ao nao foi 
vista pelo juri, por, como ja escrevemos, 
ter chegado no ultimo dia da exposi<;ao. 

FRANCISCO DIAS MOTA VEIGA: 
«Trajos r egionais» . Tres quadros, com 
os selos apresentados por paises, 0 que, 
nesta tematica, nos parece aceitavel, mas 
nao rigorosamente tematico. Pensando 
.sobre 0 ass unto, este coleccionador, alem 
de desenvol ve-Ia, pode apresenta-Ia por 
epocas, pelo destin~ dos trajos, etc., etc. 

Estamos a meio das participa!;oes em 
competi<;iio nesta exposi!;ao de Arganil. 
Fieara a outra metade para 0 proximo 
domingo. 

XIV ExposlOlo de OlvulglOlo 
FU.t6l1ea da Alhlndra 

Ja aqui nos referimos, com 0 devido 
desenvolvimento, a esta prometedora ex
posi<;ao, que, nao obstante designada de 
divulga!;ao, e a demonstra~ao cabal da 
continuidade odo Nucleo Filatelico de Alhan
dra, sob a batuta, ao que sup om os, de 
Almeida Carvalho, a quem sao aevidos 
todos os elogios e agradecimentos. 

Tal exposi!;ao, exclusivamente do tema 
mariano ou religioso, estara patente ao 
publico de 12 a 19 de Outubro proximo, 
e na sua inaugura!;ao estariio presentes 
representantes da Federa<;ao Portuguesa 
de Filatelia e odo Clube Filatelico de Por
tugal, alem de entidades oficiais, exposi
tores, etc. 

Agradecemos 0 convite que pessoal
mente nos foi feito para essa inaugura!;ao, 
a qual Iaremos todos os possiveis para 
nao faltar. -

.. .:-----------------------------------~ .. ( ( 

I Como e tradtcional I 

1 0 1 
I BOLETiM DO CLUBE FILATBLICO DB PORTUGAL I 
I I I parttctpa na Classe de Literatura I 
I -- Sec~4o !a(RevistaS) I 
I I' 1 Exposic;:ao Filatelica Internacional I 
1 I 

I PHIL YMPIA I 
1 I 

J
l n LON 0 RES - 18 I 26 da Setembro de 1970 II 

C> Phllymp/a 

~~,.----------------------~~.""",..,~-- ,,~ 
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Federa~ao P ortuguesa de Fjlatelja 
INFORMA ... 

E-nos muito grato anundar que se filia
ram, recentemente, na Federar;iio Portuguesa 
de Filatelia, as oito agremiar;Oes seguintes: 

NELSON RODR1GUEZ FAG UNDO - Sitios 
Bloque n.nl, Apt.o B 5 c/ Aycstavan e 
Infanta - Habana - Cuba. 

WERNER LUIZ SCHNEIDER - Av. Julio de 
Castilhos, 5B5 - 2.0 andar - Porto Alegre 
- R. G. - Bra~il. 

HUGO LEITE DE ALBUQUERQ UE - Av. 
FIoriano Peixoto, 391 - Joao Pessoa 
P. B. -- Brasil. 

FRANCISZKA LASTOWSKA - Miastko -
UI. Mickiewicza 5/1 - Woi Koszalin 
PoIonia. 

LAURIDES CARLOS DE SOUZA MACBDO 
- Caixa Postal, 717 - Santo Andn! 
Estado de S. Paulo -- Brasil. 

EMILIO SANCHEZ CABEZAS - Apartado 64 
- Don Benito (Bada;oz) - Espanha. 

ISTV AN GYORGY - I. Beloianni~z u. 33 
- Ozd - Hungria. 

ELAINE BLAR DE ORNELAS - Av. Hen
rique Valadares, 35 -- Apt.o 304 (ZC-B6) 
- Rio de Janeiro - GB - Brasil. 

VALDlR RIBEIRO BUENO - Irma L. dos 
Santo~ - Cpo 176 - Cadzinho - Rio 

Grande do Sui - Brasil. 
BENEDIKT GEKLE - Ambassadc d' Alle

magne - B. P. 235 - Rabat - Marrocos. 
OSWALDO BA UZA ZALDIAV - Calle Cuba 

- Revolucion y B - Reporto Vi~ta Ale
gt'e - Holguia Oriente - Cuba. 

PAULO LUIZ GARCIA RIBEIRO -- Caixa 
Postal, 63 - Fortuna - Estado de Sao 
Paulo - Bra~il. 

FRANCISCO CALDEIRA DA SILVA - Rua 
Conde Monte Real, n.O 10-r/c.-Drt.o -
CaSCi11~ - Portugal. 

'* '" 
Estcb endere~os baO indicado~ scm com

promisso nem responsabil idadc da nos~a parte. 
The above addresseb are given without 

any obligation or responsibility on our part. 
Ces adre~bes sont donnes san engage

ment ni responsabilite de notre part. 

Secr;ao Filatelica do Circulo de Arte e 
Recreio 

Largo Joao Franco, 19-A 
GUIMARAES. 

Secr;ao Filatelica do Grupo Desportivo da 
TAP 

Aeroporto da Portela 
LISBOA - 5. 

Study and Contactgroup dberilD 
Postbox 25 
HUIZEN (N. H.) - HOLLAND. 

Secr;ao Filatelica do Clube BP 
Prar;a Marques de Pombal, 13 
LISBOA - 1. 

The International Society for Portuguese 
Philately 

465 North 7th Street 
NEWARK, N. J. 07017 - U. S. A. 

Se~ao Filatelica do Clube Recreativo das 
Minas da Panasqueira 

Minas da Panasqueira 
BEIRA BAIXA. 

Portuguese Philatelic Society 
103-a, Rugby Avenue 
WEMBLEY, Middlesex HAO 3DP - EN

GLAND. 

Sec~ao Filatklica do Grupo Dramatico Po
voense 

Rua do Gremio, 14 
P6VOA DE SANTA IRIA. 

De notar a presenr;a, ao abrigo de novas 
normas estatutarias - alinea b) do Art. 4.° 
- de TODAS as sodedades com sede em ter
ritorio estrangeiro, cujos socios se dedicam 
especificamente a filatelia portuguesa. 

Damos as boas-vindas as novas agremia
r;Oes federadas, delas se esperando coopera
r;ao no esforr;o em prol da Filatelia Nacional. 
que esta Direcr;ao foi chamada a realizar. 

Estes enderer;os devem ser acrescentados 
aos 2.~ fornecidos na nossa circular n.O 7, 
de 17-4-69. 

Total de agremiar;oes jederadas: 31. 
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios 
coleccionadores que pre
tendem relacionar-se 
com coleccionadores 
portugueses, entre eles: 

URBANO DAMASO DE CAR V ALHO-Caixa 
Postal, 845 - Belem - Para - Brasil. 

ROLANDO LOPEZ - 6.a Ave. Eificio 7 
Apt.o 7 - SN. Rafael. P. N. - Matanzas 
- Cuba. 

HANS-JOACHIM FISCHER-Wol·thstra~sc 17 
- 67 Ludwigshafen/Rhcin - Alemanha. 

PAULO TOCALINO - Banco do E~t. do Pa-
rana SA. Caixa Po~tal, 40 - Guaraci 
- Estado de S. Paulo - Brasil. 

ANDRZE r SOKOL - Szczccinek - ul. Je
zirna nr. 15 m 4. - Pol6nia. 

JOS~ HENRJQUE CAMPOS FILHO - Rua 
1.0 de Agosto, 783 - Caxias - Ma

ranhao - Brasil. 
DALTON MACHUCA - 303 - Colegio Mi

litar de Curitiha - Curitiha P. - Brasil . 
SZYCKO LESLA W - Szczecinek ul. Boh 

W -wy nr. 20 m. 1 - Pol6nia. 
FLA VIO HENRIQUES SlL VA CAMPOS -

Rua 1.0 de Agosto, 783 - Caxia, - Ma
ranhao - Brasil. ---

• 

• 
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I EXPDSI,ID Flllt611ea d. Maclu 
Porque procuramos fazer a cobertura 

de todas as exposi!;oes filatelicas portu
guesas, e com; 0 maximo prazer que aq.ri 
registamos, parece-nos que em primeira 
mao, a epigrafada. 

Ela integrou-se nas comemora!;oes do 
75.0 aniversario do Liceu Nacional Infante 
D. Henrique, e, com 0 titulo de Exposi
!;aO Biografica, Bibliografica. Fotografica 
e Filatelica, realizou-se em Macau, no gi
oasio daquele liceu, de 11 a 13 do mes 
corrente . 

Teve 0 alto patrocinio do governador 

lim ~.tlll'1I. 1~;~ll[ I. 1m l't 
£1tSlItl' i ;!;O:tCl, ~t;u!tVtlt. £ ilU.lUJ:4 

{I:! ·{·f~1J!:, t"~ .I ir 
l~~';i( J. « .. }. 

L 

daquela nossa florescente provincia ul
tramarina, Sr. Brigadeiro Jose Manuel 
Nobre de Carvalho, que procedeu a res
pecliva inaugura!;i1o. E colaboraram acti
vamente os Servi!;os Provinciais do s 
C. T. T. de Macau e 0 nosso amigo Gui
Iherme Lopes da Silva, ali delegado do 
Clube Filatelico de Portugal, e, para tal 
efeito, seu representante, e do respectivo 
presidente. 

Foram sete os expositores lilatelicos: 
D. Julieta No bre Carvalho, D. Paulo Jose 
Tavares, Dr. Ant6nio Ataide Lobo, Gui
Iherme Lopes da Silva, Reparti!;ao Pro
vincial dos C. T . T . de Macau, Manuel 
Augusto Ferraz e Antonio Augusto Ba
saloco. 

De s alientar qu,e a primeira e a ,esposa 
daquele governador de Ma au, que apre
sentou duas temati ca ; : Pintura e Us os e 

Costumes. E que 0 segundo e 0 Bispo 
de Macau, participante com Vaticano, IU
lia, Olimpiadas de 1960 e sobrescritos de 
1.0 dia de Portugal. 

Aquele nosso representante e amigo, 
Guilherme Lopes da Silva, exibiu: «A pre
sen!;a do Infante D. Henrique em selos e 
sobrescritos de 1.0 dia de Portugal e Ul
tramar», «Selec!;i1o de sobrescritos de Por
tugal e .Brasil» e cSobrescritos de 1.~ voos 
e de 1.0 dia de Macau. 

Os res tantes expositores, pela ordem 
acima, patentearam: tematica do Palu
dismo, Cruz Vermelha Internacional, se
lec!;i1o de s elos do Ultramar portugues, 

Portugal e Ultramar, e tematica de aoi
mais. 

Presidente da Comissao Executiva das 
referidas comemora!;oes foi a Chi!fe dos 
Servi!;os de Educa!;i1o da Provincia, Dr.D 
D. Ricardina Costa Rosa y Alberty Lopes 
da Silva, esposa daquele nosso represen
tante, e filha do conhecido Inspector Ri
cardo Rosa y Alberty. 

Os C. T . T . de Macau editaram urn 
carimbo comemorativo e urn sobrescrito 
proprio para usa daq'.lele. 

A Guilherme Lopes da Silva, agra
decemos, ni10 so a sua magnifica actlvi
dade, mas tam bern os quatro daqueles 
belos sobrescritos que nos ofertou, e, 
ainda, 0 saco da respectiva remessa, com 
nada m enos do que catorze selos de Ma
cau, quase todos diferentes, e outros tan
tos carimbos comemorativos . . . ---
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Ficam{)s agora a espera da segunda 
EXp<lsi!;ao Filatelica de Macau, que con
tara c{)m 0 entusiastico patrocinio do 
Clube Filatelic{) de Portugal e, obvia
mente, c{)m a medalha de vermeil do 
seu presidente. 

A. J . de r . C 

Uma Exposlola Filitelica e uma ... 
bambi fllatellca. «II ExposlOlo Flla
t'lica das Balrls a VI da Arganll,. 

Pr{)sseguindo os comentarios, objecti
V{)S, serios e construtivos, que vimos fa
zend{) sobre cada urn dos expositores de 
Arganil, e agora ja a meio da classe d l:! 
c{)mpeti!;ao, diremos: 

JOAQUIM JACINTO ALVES: «Veicu
l{)s motorizados» . Sete quadros, selos no
V{)S, muitos sobrescritos, mas quase que 
56 ·em f{)lhas apenas com sobrescritos. T
matica a pedir mai{)r valoriza!;ao . 

JOSE ALBERTO FERREIRA MATIAS: 
«Desp<lrto sobre neve e gelo». Apenas 
urn quadr{), 0 que e nada numa tern a
tica. Sel{)s novos e poucas legendas. 

JOSE BAPTISTA BARATA: «P{)rtugah. 
Urn novo que promete, embora que com 
PQrtugal novo a partir da serie de Gago 
CGutinho, unidades e quadras, selos nao 
emitido5 e provas. Boa apresentar;ao e 
legenda!;ao, mas com algumas folhas de
masiadamentewbrecarregadas, defeito que 
nao nos recordamos se tambem aponta
m<lS ao primeiro premiado, Ant6nio Fer
reira Rodrigues. 

PADRE JOS!=; DA COSTA MELO: 
.. 0 cult{) de Nossa Senhora na filatelia 
universal» . Quatr{) quadros com selos 
novos e carimbados, constituindo a par
ticipa!;ao mais fraca desta exposi!;ao. Mais 
do que os selos, sobressaiam as legendas, 
enormes, pessimamente manuscritas. N6s 
wmos velho amigo do Padre Melo, mas 
na{) compreendemos que selos com os 
retratos de Liszt e Mozart, mesmo tendo 
c{)mposto musica religiosa, caibam nesta 
tematica ... 

JOSE MAl'IUEL CASTANHEIRA DA 
SILVEIRA: «P{)rtugal (monarquia)>>. Eis 
urn TI{)VO (como expositor, nao como fila
telista) que pr{)mete. Portugal a partir 
de D. Maria, muit{)s sobrescritos com ca
rimoos, duas provas muito belas de 
D. Luis, pred{)minfmcia de novos a par
tir de D. Carl{)s, muitas quadras e ,alguns 
erros. Aumentando e melhorando as pri-

meiras f{)lhas, preferentemente com selos 
novos, mais provas e erros, este filate
lista, que justamente alcanc;{)u 0 segundo 
premi{), e daqueles que podem aspirar a 
mais altos voos. 

JOSE MARIA CRUZ ALMEIDA: "P{)r
tugai» . E, com o 0 Padre Melo, outro 
amig{) de infiincia. Vern progredindo de 
an{) para ano, sobretudo em apresenta!;ao. 
Mas sel{)s, mesm o novos, a partir de 
1963, nao e nada. Melhore, Ze Maria, 
is to e, recue pouco a pouco. 

D. JUDlTE RIBEIRO DA CRUZ: "Por
tugal». Quatr<J quadros, selos novos a 
partir de 1938. Deve recuar tam bern -
avan c;and{). E r emonte, tirando 05 tra
C;{)S vermelhos. 

D. MARIA ISABEL MARRAO DOS 
SANTOS FERREIRA MATIAS: "C{)ntos, 
lendas 'e fabulas». Tres quadros de uma 
tematica cheia de originalidade, que me
rece ser desenv{)lvida. Tres folhas com 
demasiadas legend as, em letra muito mi
nuscula. 

DR. VIRG1LIO MANUEL GUERRA 
DOS REIS NUNES: «Astr<Jfilatelia». Tres 
quadr{)s com selos quase todos no~os, al
guns bl{)cos, tiras e urn sobrescrito. Mas 
muito pouco para uma tematica des1as, 
na qual faltam muitos selos e os me
lhores, quadras, blocos, pro vas e erros. 

ChegadDs ao fim destas ligeiras criti
cas, cumpre-nos trazer a primeiro plano 
as duas de Portugal ci<lssico, de Jose 
Manuel Castanheira da Silveira, a dis
tfmcia, e a de Antoni{) Pires Fernandes 
M{)ta. Quanto a estrangeiro classico, 
claro, a de Antonio Ferreira Rodrigues. 

N{) que toca a tematicas, salientemos 
a de Fernando Gomes Carrao, que alcan
C;DU a Imedalha com 0 'nosso !noP1<e, e, a se
gllir, a de Carl{)s Gabriel Gonr;alves. 

Mesm{) no respeitante a estes, mas, 
principalmente, quanto a todos os r estan
tes, rec{)mendamos-lhes que aumentcm e 
melhDrem, quer em selos, quer em apre
senta!;ao e legenda!;ao. Todos tiveram 
ocasiao de ver a modelar lege ndac;ao, 
na classe de H{)nra, de Jose Gonzalez 
Garcia. Na de competi!;ao, iamos sendo 
enganados pela excelente, de Carlos Ga
briel Gon!;alves. Pareceu-nos de ma
quina electrica, e, afinal, e feita com 
uma vulgarissima maquina dactHografica 
e, depois, pacientemente recoberta a tinta
-da-china. E que em Arganil, car{) Car
l{)s Gabriel Gonc;alves, as noites sao muito 
mais longas do que em Lisboa ... 

Abrar;os para tad os - e ate ao ano! -
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S a los Comamoralivos do 
quinto cantenario do nasci· 

manto de D. Manual I 

Passando no corrente ana 0 5.° centenario 
do nascimento do Rei D. Manuel I, 0 Minisre
rio do Ultramar, para eomemorar 0 aeonte
cimento, mandou emitir e por em circula~ao, 

nas provincias ultramarinas, 16 milhoes de 
selos postais, com as dimensoes de 35 x 25 mm, 
distribuidos pelas 7 taxas e motivos seguintes: 

Cabo Verde - 1 000 000, da taxa de 3$00 
(Efigie do Rei D. Manuel I); 

Guine - 1 500 000, da taxa de 2$00 (Bra
sao de Armas do Rei D. Manuel I); 

S. 'l'ome e Principe - 250 000, da taxa de 
4$00 (Portal Manuelino - Se da Guarda): 

Angola - 5 000 000, da taxa de 3$00 (P6r-
tieo dos Jer6nimos); 

Mor;ambique - 5 500 000, da taxa de $80 
(uma iluminura); 

Macau - 2 500 000, da taxa de 30 Avos (Fa
chada da igreja matriz - Golega); 

Timor - 250 000, da taxa de 4$00 (emblema 
do Rei D. Manuel I - no Claustro dos Jer6-
nimos). 

Os mencionados selos, impressos a 10 cores, 
sao postos a venda, em todo 0 territ6rio na
cional, no primeiro dia do pr6ximo mes de 
Dezembro, data em que serao utilizados, nas 

esta~Oes dos correios das capitais das provin
cias, carimbos de cPrimeiro Dia de Circula
~ao~. 

~llf;';~EU8~~N~;';;;"-1 
SSRIES NOVAS - MANCOLISTAS , 

I 
REMESSAS A ESCOLHAI', 

com selos novos ou usados 
Em pagamento, tamb6m ace ito selos 

, em quantidade I 
I Pcdir tabela de valoriz8ljiIo e condilloes I 
, de troca I 

I, SANCHO OSORIO I 
I Rua do Crucifixo, II6-I.o 

Teler.De ••• 8.5 

j Apartado 1312 - LIS BOA - 1 

• PORTIlGA.. =' 
~ . 
,.....,----."..,.....-.-~.....-",.".,."."..,...-~-----....".---, 
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NOVOS SELOS PORTUGUESES 
Emissio comemoratiYa do 
Cenlen6rio do Nascimenlo 

cle Gago Coufinho 

(Reprodu~iio autorizada pelos C. T. T .) 

Os selos, cujo desenho e da autoria do 
pintor Ciindido da Costa Pinto, tern as eli
mensiies de 41,5 x 22,6 mm, compreendendo a 
serrilha, com 0 denteado de 12,5. 

o plano de emissRo e 0 seguinte : 

1$00 - tiragem de 

2$80 
3$30 
4$30 

Todas as folhas sao de 100 selos. 

9000000 

1000000 

1000 000 

1000000 

o primeiro dia de circula!;Ro foi a 22 de 
Outubro. 

f ........ -------------..... :· 
I SE;RVI<;:O DI; CIRCULA~CI;S f 
II Insereva-se neste s e r vi .. 0, que I 

I 
presta 0 nosso Clube, e verificari a I 
sua utllidade. 

I Pec;a eondic;lies de inllcriC;io. I 
,=............... ........~.------=. 

TIM 0 R 
S.los Comemorafivol do 
1: voo Ingla'erra-Aus."li. 

Passando, no corrente ano, 0 cinquente
mirio do 1.0 voo Inglaterra-AustraIia, levado 
a cabo em aeroplano, por Sir Ross Smith, 
em 1919, 0 Ministeno do UItramar, associan
d(}-se a esse acontecimento, mandou emitir 
500 000 selos postais da taxa de 2$00, com as 
dimensiies de 30 x 40 milimetros, tendo por 
motivo a efigie do referido aviador, os Es
cudos de Portugal, da Inglaterra e da Austra
lia, bern como a carta geogr8.fica da provincia 
de Timor. 

Os referidos selos, desenhados por Jose de 
Moura, e impressos a 11 cores, serRo postas 

a venda em todo 0 territorio nacional, no 
dia 9 do proximo mes de Dezembro, data em 
que sera utilizado, na Esta!;ao Central dos 
Correios de Dill, urn carimbo de «1.0 Dia de 
Circula!;Ro:». 

Entre as celebra!;Oes que a Austrlilia pre
tende levar a efeito, conta-se a de urn voo de 
reconstitui!;Ro, em aviiio, devendo chegar a 
Dili no citado dia e partir, no dia seguinte, 
para Darwin. 
.: ............... ~---...... .-....",.".. .......... ,."..,...., ...",.....,. 
I ETIQUETAS DE FOSFOROS I I ReuniOes para troeas todos os sabados, I 
J das 17 as 19 horas, na nossa sede 1 
l Av. A1mlrantl RII., 70-5.O-Dt,o 
I LISBOA .:--------------"".. 

• 

r 
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A bambi da Faderaola Partuguall 
de FUltena 

Sabem quantos, que nos gostamos 
imenso das noticias em primeira mao. 
E' a delicta dos jornalistas! Mas nao da 
de hoje, que, embora esperada por alguns, 
vai constituir surpresa e SenSa!;aO para 
muitos: pediu a sua demissao, em termos 
irrevogaveis, 0 Presidente da Direc!;ao da 
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, 0 

eminente Dr. Mar!;al Correia Nunes. 
Na sua carta de demissao para 0 Pre

sidente do Congresso da Federa!;ao, Gene-

ral Mario Nogueira, aquele filia 0 Se'll pe
dido, eufemlsticamente, em motivos de 
doen!;a. Mas 0 Dr. Mar!;al Corre ia Nu
nes esta de perfeita saude, e outros bern 
diferentes, foram os motivos. ' 

N6s conhecemo-los perfeitamente mas 
o melindre da questao impoe-nos q~€ fI
quemos hoje POl' aqui. E oxala que ao 
assunt<l, mormente sobre determinado di
rector que pede, se infiltra, e pede, e 
pretende ser 0 orientador maximo, e 
pede, se oferece, e pede, e gasta como 
na ja famosa conta do hotel do Porto
nao tenhamos que voltar . .. 

A. J. de V. C 

·r----------------------------------~· I FILATRIA EUGENIO LLACH S. L. I 
I etreves des sues ofertas quinzenais, oferece-Ihe : I 
I -+ Selos elAsllicos de valor com a 'I 

lIua reproduciio fotogritiea. 

I 
-+ S~ries modernas de Itodos 011 I 

palses. , 
I Novidades. Um luplemento I 
I com as liltimas emisslies mun- , 

I dials, todas fotografadas e com 

I 
a indicac;io do seu caso, do tema 'I 
a que pertencem. 

-+ Piglua selecta. Grandes pec;as 
clbllicas e modernas fotografa
das, geralmente na sua cor ori
ginal. 

-+ Secc;io temitica. Grande oferta 
de series dos temas mais colec
cionados, e sugestlies de novas 
colecC;Oes pela imagem, 

-+ Artigoa rHateIlcos. Um grande sortido de ilbuns, clusificado-
I res e toda a claslle de material filatellco. 

I -+ Servic;o de assinatura de novas emisalies de qualquer pals e 
tema. 

...... 
Tudo Isto e multo mals eDeoDtrar. Daa Do.sas olerta. que,l eoDtra pedldo, reme-

II 'emos sratUltameDte. ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO 

o pa/l:amento das snail compras pode efectui-lo em moeda do seu pr6prio pals 

I 

I FILATELIA EUGENIO LLACH. S. L. I 
Fundada em I9I5 

I 
A venida Generalissimo, 489 I 

BARCELONA-ESPANHA , 
..~ ........ ____ ......... ~.-fI/IIIIIIIIIl/I~--_______ --.-fIWI/w#-------------""""""---.....",,. 
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Pagina de 

AEROFILATELIA 
50.0 Aniversario do «Raid» Inglaterra-Australia 

Pelo 

I CAP, ~. LEMOS DA SILVEIRA 

Ja foi amplamente divulgado que, asso
ciando-se as celebra~6es do cinquentenario 
do 1.° voo Inglaterra-Australia, 0 Ministerio 
do Ultramar pora em circular;ao em Timor , 
no pr6ximo dia 9 de Dezembro, um selo 
de 2$00 (tiragem 500000) comemorativo da 
respeitavel efemeride (Fig, 1). 

A prop6sito deste novo selo parece-me 
vantajoso - na senda da campanha de escla
recimento em que andamos empenhados ha 
bastantes anos - recordar 0 grande feito ori 
ginal. Omiti-Io seria um vacuo enorme. Por
que este «raid» tem muita expressao e muita 
importancia em Aerofilatelia. 

Os pilotos britanicos Cap. Ross Smith e 
Ten. Keith Smith (que eram irmaos), acom
panhados pelos Sarg. mecanicos Shiers e Ben
nett, num aviao Vickers-Vi my, foram os pri
meiros a conseguir a ligar;ao aerea Ingla
terra-Australia. 

Partindo de Hounslow (perto de Londres) 
em 12 de Novembro de 1919 conseguiram 
alcanr;ar, em 23 etapas, Port Darwin, no Norte 
da Australia - onde chegaram a 10 de De-

zembro desse ano. Uma maratona de 
16500 km, em 140 horas de voo. 

o «raid» continuou ate Melbourne, onde 
os aviadores foram recebidos em 26 de Fe
vereiro de 1920. 

o saco postal era composto por 130 pe
r;as, correspondencia na quase totalidade des
tinada a Melbourne. 

Nesse dia 26 de Fevereiro, foi emitido 
pela Administrar;ao Postal australiana um selo 
sem taxa - denominado, entre n6s aerofila
telistas, simplesmente pelo - Melbourne» -
destinado a franquiar a chegada 0 correio 
transportado pelos irmaos Smith. 

Nas 130 pe~as foi entao aposto 0 selo 
especial, obliterado com uma marca come
morativa oval, e, depois, estas foram expe
didas para os seus destinatarios, por via or
dinaria, dentro de sobrescritos oficiais. 

o selo foi impresso, em exemplares iso
lados, sobre pequenas folhas. 

E um selo caro, mas nao e propriamente 
um selo raro. Quer dizer, aparece - novo 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 25 

Crescente interesse 
pela filatelia Portuguesa 

Aliltima decada demonstrou claramente 
um aumento geral do interesse pela Filatelia 
Portuguesa. Nos Estados Unidos e na Ingla
terra, formaram-se mesmo sociedades espe
cializadas na oferta crescente de material fi
latelico portugues e no aparecimento mais 
frequente de colec~oes portuguesas em expo
si~Oes de selos. 

Em meados de 1961, alguns entusiastas for
maram a sociedade internacional de Filate
lia Portuguesa, cujo objectivo era encorajar 
e fomentar 0 estudo e a colec~ao de mate
rial filatelico de Portugal europeu e ultra
marino. 

A sociedade tem hoje duzentos filiados, 
nao s6 nos Estados Unidos, mas tambem no 

Canada, na Alemanha, no Portugal europeu, 
em Mo~ambique, em Macau, em Angola, na 
Holanda e na Australia. - prossegue 0 jomal 
- e um dos principais beneficios tem sido a 
oportu/lidade de os inscritos contactarem uns 
cpm os outros, em pessoa ou por correio, e 
trocarem informa~oes sobre 0 seu entusiasmo 
filatelico. 

A Sociedade Internacional lan~a trimestral
mente 0 boletim Portu-Info, e coopera com a 
Sociedade Filatelica Portuguesa da InglateTTa 
e com diversas publica~oes escocesas, numa 
serie de iniciativas sobre os selos de Por
tugal. 

(De Western Stamp Collector, 
de Albany, U. S. A.). 

==::1==111111111=====:::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::=::::::::::::=:::::::::1:::::::::::::::::::::::::::: 

Assoclat:ao Portuguesa de Filatelia Tematica 
Conn a presen~a de elevado nunnero de sO

cios fundadores da Associa~ao Portuguesa de 
Filatelia Tennatica, realizou-se, enn Outubro 
passado, nunna das salas do Ateneu Conner
cial do Porto, unna assennbleia-geral para ele
ger os prinneiros dirigentes daquela institui
cao. 0 Sr. Dr. Ronnano Caldeira Camara, 
da comissao organizadora, tra~ou a linha de 
runno da Associa~ao e agradeceu a Irnprensa 
a colabora~ao que the tenn sido prestada, pro
cedendo-se enn seguida a elei~ao. Forarn 
eleitos: 

Assembleia-Geral - Eng,o Manuel Marques 
Gonnes, presidente; Dr, Miguel Macedo Tei
xeira, secretario; e Jose Henriques dos San
tos, vogal. 

Direc~iio - Dr. Romano Caldeira Camara, 
presidente; Paulo de Oliveira Sa Machado e 
Vitor Eusebio Santos Falcao, vice-presidente; 
Armando do Amaral e Ernesto Guirnariies 
Rangel, secretarios; Domingos Gon~alves 
Pinto Renna, tesoureiro; e AntOnio Aires Pe
reira, vogal. 

Conselho Fiscal - Eng. ° A, Belo Dias, pre
sidente; Vitor Manuel Faria, secretario; e 
Amadeu Reis, tesoureiro. 

Seguiu-se 0 acto de posse e a prinneira 
reuniao da Direc~iio, que depois tratou de va
rios assuntos relacionados conn a vida da 
Associa~iio. 

.1----------------------:. 

IF. Castel-Branco & FiI~o i I LIMITADA I 
J Aplrtado n.O 44 T.I.'an. 22020 I 
~I It VIANA 00 CASTELO 

I Grande sortido de siries tematicas de todo II 
~ 0 Mundo. Selos classicoa de Portugal I e VIllamil I 
' ...... --...---_._---------I!' 
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MUS E U 
o «Museu dos CTT» compreende, nas novas 

instala!;oes, uma sala de «introdu!;ao his to
rica». Nesta, os materiais antigos utilizados, 
como suporte da cmensagem escrita», sao 
apontados, pOl' meio de desenhos, assim como 
o aproveitamento dos diversos «meios de 
transporte», postos ao servi!;o do correio. 

Relativamente as tentativas para transmi
til' sinais ou sons a distancia, apresenta como 
coroamento desses ensaios, atraves dos tem
pos, replicas fieis do primeiro cTelegrafo 
Morse» e dos primeiros «telefones Bell». 

o recente avan!;o no dominio das teleco
munica!;oes, provocado pela descoberta de 
Hertz, tambem e assinalado e, assim, pode
mos apreciar copias dos primeiros «apare
lhos Marconi,. . 

As outras sec!;oes do Museu focam, em 
separado, e consider an do apenas a evolu!;ao 
em Portugal, os diversos servi!;os CTT, esbo-

do-se de homens que procuram sempre man
ter-se na primeira Iinha do progresso, baten
do-se como verdadeiros pioneiros pelo de
senvolvimento e dignifica!;ao de uma acti
vidade de reconhecido interesse economico, 
social e, ate. educacional - a publicidade 
ajuda a desenvolver 0 gosto, 0 requinte e 
o :lentido eshiltico do publico, com as suas 
cria!;oes, que sao frequentemente autenticas 
obras-primas da arte de vender, que deixam 
nos olhos inesqueclveis imagens de beleza. 
o Grande Premio da Publicidade constitui, 
sem duvida, um exemplo e uma prova irre
futavel do que afirmamos. Os trabalhos apre
sentados, de uma maneira geral, revelam um 
notavel equilibrio, apuro de gosto, imagina
!;ao fertil, subtileza, e um invulgar esprrito 
de observa!tao, capaz de. explorar e tirar par
tido dos mais insignificantes detalhes, valo
rizar e atrair facilmente a aten!;ao. Entre
tanto, melhor do que nos pod era 0 juri, atra
ves de um dos seus membros, emitir uma 
opiniao abalizada, que tera, certamente, para 
todos vas, muito maior interesse. Pel a nossa 
parte, limitamo-nos apenas a manifestar 0 

maior regozijo pelo exito de uma iniciativa 
que teve como objectivo estimular e contri
buir para 0 aperfei!;oamento de um sector 
profissional que ja conquistou, por merito 
proprio, com muitos sacriflcios e alguma in
compreensao, um lugar bem definido na vida 
portuguesa." 

DOS CTT 
!;ando·se tambem a sua historia nos primeiros 
tempos. 

o ~servi!;o postal» esta representado POI' 
uma esta!;ao moderna, em funcionamento ape
nas para os visitantes, e pOI' vilrias colec!;Oes 
de acessorios postais, expostas em vitrines. 

A colec!;ao de cselos portugueses, montada 
em moveis especiais, tern dois anexos, urn 
dedicado aos «carimbos» e outro aDs cinteiros 
postais». 

A II'sec!;ao telegrafica» apresenta todos os 
aparelhos a trabalhar desde 0 «Breguet», que 
inaugurou em Portugal a telegrafia electrica 
em 1885, ate aDs teleimpressores actuais. 

A «sec!;ao telefonica» dedica uma sala a 
varias reliquias, como os telefones inventados 
POI' «Cristiano Augusto Bramao», os telefones 
da rede oficial inaugurada em 1882, 0 tele· 
fone «Rysselberghe» que estabeleceu a pri· 
meil'a liga!;ao Lisboa-Porto, etc., etc. 

Seguem-se outras salas com aparelhagem 
montada, demonstrativa dos sistemas de «ba
teria local», «central» e cautomatico». Ex
poem-se todos os modelos dos aparelhos tele
fonicos autorizados pela Administra!;ao-Geral. 

A «sec!;B.o radioelectrica» engloba urn con
junto de aparelhos receptores e transmissores 
da primeira fase, do continente e, em fun
cionamento, duas esta!;Oes retiradas das ilhas 
dos «A!;ores e Madeira», em datas mais re
centes. 

MUSEU DOS CTT - Rua D. Estefiinia, 
n.O 175 - Lisboa-l. 

Horario: Dias uteis, das 15 as 18 horas; 
domingos, das 10 as 13 horas; encer
;-ado as segundas-feiras e feriados. 

.:----------------;. 
I SIEGER I 
I KATALOG DER FLUGPOST DER NEUEN I 
I DEUTSCHEN LUFTHANSA I 
I 10.- Edi~ao I 
i Excelente obra. de 240 paginal ilus- I 
~ tradas. para os coleccionadores de I 
~ primeiroll VOOI da Companhia alemii, I 
~ post-guerra (1955-1966) I 

I
e PRECO, 3.50 DM (25$00) I 

SIEGER VERLAG I 
I 7073 L •• 4./WI.H. AI...... , 
~:--- ... :!' 

• 
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ou sobre carta - de vez em quando em lei-
15es. E uma questao de esperar a oportuni-

dade - e (af e que esta 0 busflis) avanc;ar 
ou ... encolher-se. 

- I 

Um bela exemplar novo, e uma impo
nente carta de Bandar Abbas (fndia) para 

Melbourne, estao reproduzidos na Fig. 2. Per
tenceram a famosa colecc;ao da Senhora 

• I 

-" 
D ,' 
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Louise S. Hoffman, que fo i leiloada em Mart;;o 
de 1966, par H. R. Harmer, de Londres. Con
fesso que ja me nao recorda dos pret;;os de 
venda. 

Mas, mais recentemente, no leilao da nao 

menos conhecida colect;;ao do Dr. Ernest Raab, 
realizado em Marc;o de 1968 por Stanley 
Gibbons, tambem de Londres, lembro-me per
feitamente que 0 selo novo alcanc;ou 500 li
bras, e a carta 220. 

Filatelia no «Jorn.1 de Cascais» 
Iniciou a sua publica~lio no pass ado dia 

2 de Setembro, 0 Jamal de Cascais, semana
rio de excelente conteudo, e por isso do mais 
elevado interesse, nlio s6 para os habitantes 
da Costa do Sol, como para os leitores em 
geral. 

Apraz-nos registar que, desde aquele pri
meiro numero, publica 0 Jomal de Cascais 
uma excelente rubrica Filatelica, da autoria 
do editor deste Boletim e nos so estimado con-

SOCIO Dr. A. Silva Gama. Sec!;lio eminente
mente dedicada a Filatelia em geral, tern 
tratado de varios problemas que tooos os 
coleccionadores ganhariam em conhecer. En
tre eles, destacamos urn, com 0 titulo cCa
rimbos de Favor:t, que transcrevemos a seguir. 

Mas, antes, desejamos expressar os nos
sos desejos de longa e proficua vida ao sim
patico Jomal de Cascais. 

Carimbos de favor 
Referim<rnos ha uma semana ao facto de 

numerosas das colec~5es participantes na 
n Exposi~lio Filatlmca do Clube Desportivo 
de Pa!;o de Arcos conterem selos com os 
chamados «carimbos de favoD, algumas ate 
em quantidades muito apreciaveis. 

Por esse facto, achamos oportuno explicar 
a nossa pouca simpatia por tais selos. E, em 
primeiro lugar, esclare!;a-se que os selos com 
esses carimbos se podem obter em qualquer 
pais. Na realidade, qualquer carimbo inuti
lizando urn selo em pe~a que nlio circule, 
pode ser considerado de favor . 

Contudo, devemos esclarecer que slio os 
selos de determinados paises da Europa Orien
tal, os atingidos. Para explicarmos porque, 
teremos de esc1arecer que, nesses paises, as 
autoridades postais carimbam oficialmente em 
cada emisslio determinado nUmero de series 
a fim de as poderem vender aos colecciona
dores - e em especial aos jovens - a pre!;os 
muito inferiores ao facial. Desta maneira, 
qualquer filatelista, por muito limitados que 
sejam os sellS recursos, podera adquiri-Ios. 
Assim se explica 0 extremo cuidado com que 

sao apostas as oblitera!;Oes - cancelando ape
nas urn canto do selo, sem macularem 6 
desenho - e ainda 0 facto desses selos pos
suirem goma original. 

LamentB.vel e a circunsUlIlcia de, entre nOO. 
tais selos serem geralmente vendidos a pre
!;OS pouco inferiores aos novos, proporcionando 
assim lucros fabulosos aos seus vendedores. 

Por essa razlio, a nossa posi!;lio contra 
tais selos. 

Alguns coleccionadores ha que os julgam 
(ou os pretendem fazer julgar) como que 
uma especie de novos, pelo facto de nao 
terem circulado. 0 que e absolutamente errado. 
Desde que the foi aposto 0 carimbo, 0 selo 
pass a a ser, irremediavelmente, obliterado. 

Alguns justificam a sua aquisi!;lio por nao 
os encontrarem no estado novo. Sera talvez 
uma deficiencia de procura. Ha vanos co
merciantes em Lisboa que os recebem sem 
carimbo. 

Em concluslio: na defesa dos vossos ca
pitais, nlio adquiram selos com carimbos de 
favor (em especial os da Europa Leste) para 
as voss as colec!;Oes de selos novos. 

It 
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pensavamos e tlnhamos alguma coisa para 
di:r:er, ainda que anonimamente, sem alardes 
nem jactancias balofas. 

Entendlamos que 0 fundamental consistia 
em demonstrar que e posslvel impor uma 
obra no conceito do publico, tomando apenas 
por base 0 trabalho com urn, disciplinado, 
consciente, subordlnado a conjuga~ao de von
tades, a for~a colectiva das ideias e da act;ao 
sem ter de, insistentemente, exaltar os me
rltos, as virtudes, as qualidades, 0 talento, e 
o mais que a fantasia possa conceber para 
sobrepor 0 indivlduo, com os seus caprichos 
e inferioridades, a organizat;ao, deixando que 
urn esplrito autocratico, nefasto e desagre
gador domine tudo e todos. Esquece-se, fre
quentemente, que 0 importante reside na ca
pacidade de cad a urn em mostrar-se apto 
para conceber, estruturar, dar formas e ex
pressao as iniciativas de interesse social e 
humane nas quais a juventude po de e deve, 
ter uma ponderante comparticipa~ao, insu
flando-Ihes dinamismo e entusiasmo. 

Foi apenas isto 0 que se fez no Diario 
de Lisboa, que assim pode vencer serena
mente todas as dificuldades, conseguindo 
atingir, conforme estava previsto, a primeira 
fase do seu plano de renova4iao, que con
sistia em oferecer aos leitores urn jornal vivo, 
arejado, atirado para a frente e atento aos 
grandes problemas do tempo. 

Mas agora temos que prosseguir. 
o conformismo, a rotina e 0 imobi
lismo encontram abrigo facit nesta 
terra, mas nao moram no jovem Diario 
de Lisboa. Alias, afirma-se que Portu
gal tem de acertar 0 relogio pela hora 
da Europa. Achamos bem. Contudo, 
nos ja estamos para alem desta legi
tima ambi~ao, pois fomos mais longe: 
decidimos acertar 0 nosso relogio pela 
hora do Mundo. Assim, dentro de 
escassos meses, do is ou tres, 0 Diario 
de Lisboa dispora dos meios para ser 
impresso pelo moderno processo do 
offset, 0 que constitui, sem duvida, 0 

acontecimento de maior relevo, sob 0 

ponto de vista tecnico, da historia da 
Imprensa Portuguesa, colocando-nos a 
par dos paises mais evoluidos, onde ja 
come~ou a ser introduzido nos jornais 
o revolucionario sistema grafico. A ma-

quina rotativa, que atinge uma veloci
dade record de 70 000 exemplares it 
hora, encontra-se ja numa fase adian
tada de montagem, a qual devera es
tar concluida em fins de Dezembro. 
o restante equipamento nao demorara, 
tambem, a ser instalado, de forma a 
iniciarmos um periodo experimental, 
indispensavel para 0 adestramento e 
adapta~ao do pessoal a um processo 
inteiramente novo, que exige enormes 
cuidados na sua execu~ao pratica, par
ticularmente tratando-se de um ves
pertino, 0 qual levanta serias dificul
dades, entre as quais avulta a luta que 
teri! de travar-se permanentemente 
contra 0 tempo. 

Este, porem, sera mais um problema 
que necessita de estudo atento para 
ficarmos em condic;oes de poder, em 
curto prazo, oferecer ao publico urn 
Diario de Lisboa inteiramente reno
vado, de sugestiva aparencia grafica. 

Por outr~ lado, os hom ens da publicidade, 
infatigaveis criadores de imagens, figuras, 
ilustra~oes e urn sem-numero de pequenas e 
grandes maravilhas que animam e tornam 
mais atraentes as paginas dos jornais e de 
outras publica~oes, terao possibilidades de 
dar largas iI sua imagina~ao criadora, con
tando, desde logo, com recursos tecnicos que 
irao valorizar 0 seu trabalho. Por outr~ lado, 
terao, ainda, a garantia de que a sua publi
cidade sera reproduzida com toda a fideli
dade, quer se trate de urn anuncio a preto 
e branco ou a cor. Sim, porque a utiliza~iio 
de duas, tres ou quatro cores podera fazer-se 
sem qualquer dificuldade para n6s. IE tudo, 
evidentemente, uma questao de pret;o. Mas, 
mesmo sob esse aspecto, podem tranquili
zar-se, que encontraremos uma solu~ao que a 
todos satisfa~a. Isto, porem, sera objecto de 
urn encontro que brevemente pensamos ter 
com as Agencias de Publicidade, a fim de 
trocar impressoes sobre este e outros assuntos 
relacionados com a apresentat;iio do Diario de 
Lisboa impresso em «offseh, 0 que vai obri
gar, sob certos aspectos, a estabelecer novas 
directrizes que necessitam da voss a preciosa 
colabora4iao. 

E desde jil estamos convencidos de que 
ela nao nos faltara, demais a mais tratan-
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R modernizac;:ao e a enorme expansao do 
«J)idrio de I!,is(,oa» 

Durante 0 recente banquete oferecido pelo 
grande didrio da tarde Diario de Lisboa, too 
indossoltlvelmente ligado d Filatelia, por vir
tude da mais antiga secciio filatelica portu
guesa, jci com cerca de 20 anos, para distTi
buiCiio dos trofeus do seu notcivel «Grande 
Premio da Publicidade'll, e presidido pelo seu 
ilustre Direcctor e nosso querido amigo Dr. An
tOnio Pedro Ruella Ramos, 0 dindmico e dis
tinto Director-Geral do mesmo jornal, Sr. An
tOnio Lopes do Souto, pronunciou discurso 
memorcivel, que Lemos com a maior satisfa
~oo, e bem merece ser aqui arquivado: 

«Muitos de vos, se nao a maioria daqueles 
que nos deram a honra de aceltar 0 convite 
para este jantar, e natural e compreenslvel 
que intimamente nao encontrem ainda uma 
explica~ao satisfatoria para 0 que «aconte
ceu» nestes ultimos dois anos ao Diario de 
lisboa. Por isso, esta reuniao talvez seja 
olhada entre um misto de surpresa e admi
ra~ao, relacionando factos, julzos feitos, cer
fezas tao certas que nao deixavam 0 mlnimo 
lugar para a duvida. Mas a verdade e que 
aquilo que se afigurava imposslvel e con
trariando, ate, os vaticfnios, mesmo daqueles 
que habitualmente ditam senten~as infaHveis, 
sucedeu: 0 Diario de Lisboa esta de pe bem 
firme, admirado e respeitado, sem necessidade 

de dobrar a espinha para conseguir sobre-
viver.» 

Depois de uma breve retrospectiva para 
melhor se entender a situac;ao presente, 
disse: 

"Um jovem de 38 anos, sem nome feito 
nem passado na Imprensa (sob 0 ponto de 
vista pessoal, esclare~a-se), apareceu inespe
radamente a ocupar no jornal uma posi~ao 
diflcil e de excepcional responsabilidade. Era 
o novo director. Isto bastou para desenca
dear uma vaga de boatos, levantar contro
versias e alimentar as mais inverosfmeis su
posl~oes. Perante 0 entrechocar das opi
nioes e dos acontecimentos que depois vie
ram a verificar-se, parecia nao restar duvidas 
de que 0 Diario de Lisboa tinha os seus dias 
contados, pelo menos como urn orgao de 
Informa~ao de primeira grandeza. Muito boa 
gente assim pensou. 0 facto na~ pode, no 
entanto, causar estranheza num Pals mal es
clarecido, agarrado a preconceitos, normas 
ultrapassadas, e onde se procura viver, mul
tas vezes, sob a constante protec~ao e a 
merce das decisoes infaHveis de homens pre
destinados, que nada mais sao do que frageis 
mitos fabricados e sustentados por uma pro
pagandlstica pessoal, vazia e caricata. 

Entretanto, poucos se lembraram de que 
nos, e eramos muitos, tambem existfamos, 
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Cap. f. Lemos de Oliveira 
Esfe nosso prezado SOCIO, colabora

dor e amigo, ilustre vice-presidente 
em exercicio da Federa~ao Portuguesa 
de Fifafelia, acaba de nos dar a honra 
de voltar a fazer parte do Conselho 
Directivo do Boletim do Clube Filate
lica de Portuga I. 

Nossa colaborador dos mais desta
cados, cuja «Pagina de Aerofilatelia» 

Capitao F. Lemos de Oliveira 

e das mais adualizadas e completas de 
todo 0 Mundo, 0 Cap. F. Lemos da Sil
veira. e tambem vice-presidente da Fe
dera~ao Internacional das Sociedades 

Por 

UNS & OUTROS 

Aerofilah~licas, conforme ainda no 
nosso ultimo numero referimos e des
tacamos. 

Acrescendo a identica honra que 
no mes passado nos deu 0 ilustre es
critor e orofessor Doutor A. H. de Oli
veira Marques, 0 Cap. F. Lemos da 
Silveira vem agora completar, de forma 
excepcionalmente brilhante, 0 Conse
Iho Directivo desta revista, muito a 
valorizando e prestigiando. 

Dr. frederico de Morais 
Sarmento 

Por ter sido transferido de Juts do Tri
bunal do Trabalho do Funchal para 0 do 
Porto, onde deve tomar posse nos primeiros 
dias de Dezembro, abandonou a presid~ 
do Clube Filatelico da Madeira 0 tambem 
nosso querido consocio, colaborador e amigo 
Dr. Frederico de Morais Sarmento, que neste 
cargo realizou obra verdadeiramente notcivel, 
fazendo ressurgir 0 clube, e promovendo uma 
serie de brilhantes ExposiCOes Filatelicas, que 
culminaram, de modo excepcional, com a 
«3." Lubrapex, Funchal-68:t. 

Por tal motivo, foi promovida merecida 
homenagem ao Dr. Frederico de Morais Sar
mento, nas salas daquele Clube Filatelico da 
Madeira, sendo 0 seu elogio feito pela Eng." 
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D. Elisa Bastos Machado, vice-presidente da 
Direcl;lio respectiva, e pelo Sr. Silverio Angelo 
de Agrela, e sendo seguidamente descerrado 
a retrato do Dr. Frederico de Morais Sar
mento. 

A noite, no Hotel de Santa Maria, filate
licamente tlio nosso conhecido daqueZa «2." Lu-

oitenta convivas, e durante 0 qual 0 eZogio do 
Dr. Frederico Morais Sarmento foi proferido 
pelo Sr. Coronel Alfredo Doria Nobrega, pre
sidente da Assembleia-Geral do Clube FiZate
lico da Madeira, e pela distinta jornalista 
D. Maria Mendon!;a, outra cvelha» e querida 
amiga nossa. 

o Dr. A. J. de Vasconcelos, presidente do Clube Filatelico de 
Portugal , 0 Dr. Frederico de Morais Sarmento, presidente do 
Clube Filatel ico da Madeira, 0 anterior falecido governador da 
Madeira, comandante Camacho de Freitas, e 0 general Mirabeau 
Pontes, presidente do Clube Filat<!!lico do Brasil, durante a 

«2.n Lubrapex» 

brapen, e agora ampliado e mais filatelico 
ainda, pela entrada, como seu socio, do grande 
filatelista madeirense e tambem nosso querido 
amigo Jolio Vicente da Silva, - realizou-se um 
banquete de homenagem, que reuniu cerca de 

No final de ambos os actps, 0 Dr. Frede
rico de Morais Sarmento proferiu comovidas 
palavras de agradecimento, dizendo. em sin
tese, que partia, levando a Madeira dentro 
do seu cora!;lio. 
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1.- Mo.tra Filatelica Tematica no Lol»ito 
Organizada pelo Clube FlIatltlico e Numis

matico de Angola, com sede em Benguela, 
Angola, realizou-se a Exposi!iiio em eprgrafe, 
integrada nas comemora!ioes do respectivo 
aniversario. 

Esta Exposi!iiio foi extraordimiriamente 
concorrida, ouvindo-se-Ihe rasgados e fre-

Presidiu a inaugura!iiio 0 Sr. Governador 
do Distrito, acompanhado pelo Presidente da 
Camara Municipal e outras entidades oficiais, 
ah!m de inumeros filatelistas. 

Para 0 exito alcan!iado muito contribuiu 
o Clube organizador, com 0 valioso patro
cinio da Camara Municipal, que niio so ce-

Aspecto desta Exposi<;ao 

quentes elogios dos visitantes, pelo que cons
titui assinalavel exito, que com muito prazer 
aqui registamos. 

e das Alcal;ovas; Eng .os Barreiro Dinis, San
tos Machado, Freitas Aguiar, Fernandes Men
des e Aguiar Cabral; Prof. Dr. Hernani Ci
dade, por si e representando 0 Dr. Antero 
Miranda Mendes; Mateus Boaventura, pela 
direcc;ao da Casa da Imprensa; Alvaro Bobone, 
Ant6nio Sousa Lara, Sergio Geraldes Barba, 
Ernesto Costa e muitas outras individuali
dades. 

o Duque de Palmela era ilustre filatelista, 
coleccionando, alem do mais, Inglaterra alta 
mente especializada, e nosso cons6cio, algu
mas vezes tendo honrado, com a sua pre
senc;a, as salas deste Clube, que no funeral 
se fez representar pelo vice-presidente da 
Direcc;ao, Coronel Francisco Roma Machado 
Cardoso Salgado. 

A sua viuva e a toda a ilustre familia 
enlutada, apresentamos as nossas mais sen
tidas condolencias. 

deu 0 respectivo saliio nobre, mas tam bern 
prestou outras colabora!ioes. 

Funcionou no local urn posto do Correio, 
e 0 Museu dos C. T. T. de Angola apresen
tou algumas das suas pe!ias mais interes
santes. 

A todos os expositores, foi oferecida uma 
medalha com 0 emblema do prestigioso Clube 
Filatelico e Numismiltico de Angola. 

.. - --.....-------------...:. T c l Selos de Portugal e Ultramar. Es- I 
'l trangeiros. Novidades. Tematicos. I 
I Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 I 
I material filatelico I 
I BASTOS • CAMPOS. L.DA I I R.MARIA ANDRADE,55- Te/ef.B3410B I 
I LISBOA (PORTUGAL) 
I 
'I.--------.-.-----~ 
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em sua volta. Mas familiares e amigos nao 
tinham ilus5es, porque a pertinaz doen!;a 
minava a sua saude. 

A doem;a foi progredindo sempre, e 0 

5.° Duque de Palmela morreu rodeado da 
esposa, companheira dedicada de 51 anos, e 
dos filhos e netos. 

D. Domingos de Sousa Holstein Beck nas
cera em 6 de Junho de 1897 - tendo, por
tanto, 72 anos - , filho segundo dos Duques 

Duque de Palmela 

de Palmela. Herdou 0 titulo porque seu ir
mao mais velho, 0 4.° Marques de Faial e 
herdeiro presuntivo, D. Antonio de Sousa 
Holstein Beck, morrera num desastre de au
tom6vel, em 2 de Setembro de 1941, tres 
semanas antes da morte de sua mae, a Du
quesa D. Helena. Ate a morte de seu irmao, 
usara 0 titulo de Conde da Povoa, passando, 
depois da morte de sua mae, a usar 0 titulo 
de Duque de Palmela, com que 0 Governo 
da Republica, a despeito de estarem abolidos 
os tftulos de nobreza , 0 designaria para em
baixador em Londres. 

Estudou em Inglaterra (Cambridge,' onde 
se formou em Engenharia Civil, e em 25 de 
Outubro de 1915 casou com a Sr." D. Maria 
do Carmo Pinheiro de Melo, filha dos Condes 
de Arnoso. 

Em 1943, 0 Duque de Palmela era no
meado embaixador em Londres, onde ia subs
tituir 0 falecido Professor Dr. Armindo Mon
teiro. Foi confirmado nesse cargo a 30 de 
Maio de 1949, e passou a licen!;a ilimitada 
meses depois, em 21 de Dezembro desse ano. 
Em 1948, representara 0 Governo da Repu
blica nas cerim6nias da coroa!;ao da rainha 
Juliana da Holanda. 

A-------..........-----~---.....----.. 
:,
' S E LOS DE PORTUGAL, UL· -,',-TRAIIAR E ESTRAN· 

GEIRO, CLASSICOS, 
SERIES, ETC, 

para COMPRA OU VENDA I 
I Con suIte ~c.a;ANTOS VIEGAS I' 

'
I R.1.edeDezembro45-3,O LlSBOA 

T.le40ne 35852 
~=_.....-.__ ---_-.-II!!' 

Regressado a Portugal, em 1949, 0 Duque 
de Palmela retomou a sua vida de adminis
trador, voltando ao conselho de administra
!;aO do Banco de Portugal. Pouco depois, 
ingressaria no conselho de administra!;ao do 
Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa. 
Fez ainda parte do conselho de administra!;ao 
da FundaC;ao Calouste Gulbenkian . 

Q Duque de Palmela deixa onze filhos, 
42 netos e 1 bisneto. Seu filho primogenito 
e D. Luis de Sousa Holstein Beck, Marques 
de Faial. Qutros filhos sao D. Bernardo, Mar
ques de Monfalim, D. Pedro, Marques de 
Sousa Holstein, D. Manuel, Conde da Povoa, 
D. Alexandre, Visconde de Lan!;ada, D. Maria 
Matilde de Sousa Holstein Beck Salgado, 
D. Maria Luisa de Sousa Holstein Beck 
Arriaga da Cunha, D. Isabel Juliana de Sousa 
Holstain Beck Campilho, D. Maria Jose de 
Sousa Holstein Beck de Meireles, D. Teresa 
M6nica de Sousa Holstein Beck de Melo, 
Condessa de Mur!;a, e D. Helena de Sousa 
Holstein Beck Soares rranco. 

Apesar de a noticia do falecimento nao 
ter sido publicada, 0 funeral do Duque de 
Palmela constituiu uma imponente manifesta
!;aO de pesar. Saiu do palacio da Rua da 
Escola Politecnica para 0 grande jazigo de 
familia no cemiferio dos Prazeres, nele se 
incorporando centenas de pessoas de todas 
as categorias sociais, destacando-se elementos 
da banca, do comercio e da industria. 

Muito antes da hora da saida do pres
tito, chegou 0 Sr. Presidente da Republica, 
acompanhado de sua Esposa e filha, D. Ma
ria Natalia . 

No prestito, incorporam-se 0 Sr. Dr. Luis 
Pereira Coutinho, Secretario-Geral da Presi
dencia da Republica, em representac;ao do 
Chefe do Estado; Comandante Fernando EI· 
pidio, que representava 0 Sr. Ministro da 
Marinha; General Gomes de Araujo, Almi
rante Nuno de Brion, Coronel Cardoso Sal
gado, Visconde de Maiorca, Condes da Guarda 
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Arquitecto JOSe Pedro Roque 
Gameiro Martins Barata 
Em substitui~ao de seu pai, 0 nosso 

querido amigo Mestre Martins Barata, 
recentemente aposentado, foi nomeado 
consultor artistico dos C. T. T. 0 Sr. Ar
quitecto Jose Pedro Roque Gameiro 
Martins Barata, que, filho e neto de 
grandes artistas, neste seu novo e ali
dante cargo concerteza vai honrar os 
apelidos que usa. 

o Clube Filatelico de Portugal e 
esta revista, cumprimentando 0 novo 
consultor artistico dos C. T. T., garan
tem-Ihe aquilo que sempre prestaram 
a seu pai: a mais leal das co!abora
~oes, semp!e que necessario com al
gumas criticas, mas sempre com sen
tido objectivo e proficuo. 

A. Garno Reis (Mr. Cork) 

Com a devida venia, recortamos de A Ca· 
pital, a prop6sito do nosso querido amigo 
A. Gama Reis, mais conhecido por Mr. Cork: 

.Jerome E. Klein e Norman Reader escre
veram e editaram, nos Estados Unidos, um 
livro que se tornou famoso entre os grandes 
compradores-turistas visitantes da velha Eu
ropa. A obra , cuidadosamente impressa e 
de grande qualidade grafica, intitula-se Great 
Shops of Europe. 

Atraves das suas 250 paginas, viaja-se pe
los grandes centr~s europeus, onde se encon
tram magnificas preciosidades, ou a ultima 
palavra da moda, e objectos de arte popular . 

«Os museus reunem as raridades de mui
tas culturas e epocas, as grandes lojas reflec
tern as caracteristicas da arte, as modas e as 
caracteristicas de um povo numa epoca deter
minada», diz-se no pref.kio daquela obra. 
Assim, Great Shops of Europe apresenta-nos 
as rend as de Maria Loix, em Bruxelas, a As
quacutum Limited, de Londres, 0 Harrods, 
tambem na capital britanica, Pierre Balmain, 
Jeanne Lanvin, Hermes e Lubin, em Paris, a 
Rosenthal, em Bremen, a Bulgari, em Roma 
as casas Bonet e Magda, em Madrid, etc. 

Interessantes, todavia, as referencias feitas 
aos estabelecimentos portugueses referidos: 
Girandola, Centro de Artesanato, Leitao & Ir· 
mao, Sereia, P6rtico, Vista Alegre e a Casa 
das Corti!;as, de Mr. Cork, nome porque e 
conhecido 0 seu proprietario, Sr. Gama Reis. 
As informac;6es ace rca destes estabelecimen· 
tos sao pormenorizadas, esclarecendo os au
to res da obra as caracteristicas dos produtos 
que ali se encontram a venda. 

A prop6sito da Casa das Cortic;as, dizem 
Klein e Reader: .Por que razao e Mr. Cork 
grande? Talvez porque quase todos os ma
rinheiros da Armada americana 0 dizem. Todo 
o navio americano que visita Lisboa tem hon
ras de montra nesta pequena loja, e sao mui· 
tos os marinheiros americanos que acham 
Mr. Cork um homem de COra!;aO grande, 
diante de quem nos devemos inclinar». 

Acerca da casa de Mr. Cork, e curioso 
salientar 0 tom simpatico com que os autores 
da obra a apreciam, referindo que e ali 
aceite qualquer carta de credito, e que 
Mr. Cork tera 0 maior prazer em organizar 
uma visita as f€Jbricas onde se produzem os 
artigos que vende .• 

·'---------------~f 
TO DO 0 COLECCIONAOOR IPORTUGUtS, DE , 

SELOS E OOCUMENTOS DE CORREIO] I 
I AEREO OEVE FILlAR·SE NO I 

I Clube Fil.lelico I 
I cle Portugal I 
I REPRESENTANTE DO NOSSO PAis NIl I 

I I I I 
t 
I 
I 
~ 

I 
Federation Internationa/e 

des Societes 
Aerophilateliques 
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I MUNOIAL, OEFENSOIIA DOS 

I INTERESSES I 
I DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS 
( AS LATITUDES 

I y 
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CI1ube :Filalelico de Portugal 
Del.gados do Clube • da lua ravlsta am todo 
Portugal continental, Insular a ultramarino 

Este Clube Filah~lico de Portugal tem 
agora sede num andar novo, cons
truido propositadamente, isto e, pro
positadamente compartimentado, como 
dizemos noutro local, mas nao e de
mais repetir. 

Por outr~ lado, a nossa massa asso
ciativa cresce d;a a dia, indo agora a 
caminho do no" 5 500. 

Ainda por outr~ lade, esta nossa 
revista, distribuida gratuitamente a to
dos os associ ados, entre os quais mui-

rSd:S-d:P~:-1 I gal e Ultramar I 
I SOBRESCRITOS DO 1.° DIA E I 

I POSTAlS.MAxlMOS DE PORTU- I 
GAL, UL TRAMAR E ESTRAN. I 

I GEIRO I 
I I I PREQARIOS EM DISTRIBUIQAo I 
I I 
I v I 

I 
BARATA DAS NEVES I 

I I Apartado 2690 LIS BOA - 2 I 
~"",.""~---""".",.--""".",.-------.....--..,, 

tas dezenas de colectividades filateli
cas portuguesas e estrangeiras, - pre
tende e vai aumentar e melhorar con
sideravelmente. 

A fim de melhor atingirmos estas 
e outras finalidades, vamos alargar 0 

quadro dos nossos delegados-corres
pondentes a todo 0 Pais: Continente, 
IIhas e Ultramar. 

Esperamos indicar os primeiros, 
alem de outros detalhes, ja no pr6-
ximo numero desta revista. 

·f-----GUIN-~-----l 

I Emissoes locais de Assistencia I 
I e Difesa I 
I Oefe •• - Cruz Grinde - 2. a I I "liO, t"OO, 5,,00 e ,.,,00 I 
I Oef ••• -1988 I 
I ,,50. '''00 •• ,,00 •• ,,50, ."oe, , 
I 

.a"oo. 5,,00, 8,,00, 0,,00, to", I 

.5,,00 e 30"00. I 

I AI.lstlnela - Impr .... o local I 
II ,,3., ,,50, .,,5G, 5,,00 e 10,,00 I 

A .. lltlnel. -1988 I I· ,,1i0 •• ,,00, .,,00, ."50,5"00 e 10,,00 I 
I AIII.tlnela -1988 - Bloeo I 
I Alilltinel. -1988 - Sabree.rgll I 
I ,,50 ., .,,00 e '''00 _/ .,,00 I 
I A venda na A. G U. enos comerciantes I 
I filat6licos I 
I ID'orm .. ~ii"8' I 
I ""'OI.OI!! £ • .,"'ODOIiiO OIUEIUO , 

I 
I'ra~a Rainha SaDla, S·6.· Fr. II 
Tel. 79 .. 8I - L1sboa.S ~~ ______ ""-__ fIIIJWI/I#.-.",w ________ ,r 
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Joao Hipolito 
Faleceu 0 nosso amigo Joao Hip6lito, in

dustrial, filho do Comendador Ant6nio Hip6-
lito, fundador da importante Casa Hip6-
lito. de Torres Vedras. 

o extinto, que foi filatelista , tinha 62 anos 
de idade, era casado com a Sr.a D. Maria 
de Lourdes Lafaia de Almeida Hip6lito, dei
xou uma filha, Sr.a D. Maria LUisa Lafaia 

Jooo Hipolito 

Hip6lito Perd igao, casada com 0 Sr. LUIS Ma
nl,Jel Perdigao, e era irmao das Sr.u D. EI-

vira e D. Aura Hip6lito, e dos Srs. Ant6nio. 
Jose e Alberto Hip6lito. 

Apresentamos sentidos pesames a toda a 
familia enlutada, e em especial ao grande 
filatelista Jose Hip6lito, nosso prezado con
s6cio e querido amigo. 

D. Henrique Mon
laur Cohen 

Vitima de grave desastre de via«;ao, fale
ceu a Sr.a D. Henrique Monlaur Cohen, es
posa do nosso cons6cio e querido amigo Jo
seph Cohen, e nora do eminente e falecido 
filatelista Eduardo Cohen, que foi nosso pres
tigioso cons6cio, e tanto honrou a Filatelia 
portuguesa, sobretudo no estrangeiro. 

A Joseph Cohen reiteramos, por este 
modo, a expressao do nosso profundo pesar. 

Duque de Palmela 
HfI tempos que se achava doente D. Do

mingos Maria do Esprrito Santo Jose Fran
cisco de Paula de Sousa Holstein Beck, Du
que de Palmela. HfI um ano, celebrara as 
bodas de ouro do seu casamento, e Mra 
entao cunhada uma medalha comemorativa. 
modelada por Mestre Leopoldo de Almeida. 
Nessa altura , 0 casal reuniu tada a famma 
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I e Difesa I 
I Oefe •• - Cruz Grinde - 2. a I I "liO, t"OO, 5,,00 e ,.,,00 I 
I Oef ••• -1988 I 
I ,,50. '''00 •• ,,00 •• ,,50, ."oe, , 
I 

.a"oo. 5,,00, 8,,00, 0,,00, to", I 

.5,,00 e 30"00. I 

I AI.lstlnela - Impr .... o local I 
II ,,3., ,,50, .,,5G, 5,,00 e 10,,00 I 

A .. lltlnel. -1988 I I· ,,1i0 •• ,,00, .,,00, ."50,5"00 e 10,,00 I 
I AIII.tlnela -1988 - Bloeo I 
I Alilltinel. -1988 - Sabree.rgll I 
I ,,50 ., .,,00 e '''00 _/ .,,00 I 
I A venda na A. G U. enos comerciantes I 
I filat6licos I 
I ID'orm .. ~ii"8' I 
I ""'OI.OI!! £ • .,"'ODOIiiO OIUEIUO , 

I 
I'ra~a Rainha SaDla, S·6.· Fr. II 
Tel. 79 .. 8I - L1sboa.S ~~ ______ ""-__ fIIIJWI/I#.-.",w ________ ,r 
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Joao Hipolito 
Faleceu 0 nosso amigo Joao Hip6lito, in

dustrial, filho do Comendador Ant6nio Hip6-
lito, fundador da importante Casa Hip6-
lito. de Torres Vedras. 

o extinto, que foi filatelista , tinha 62 anos 
de idade, era casado com a Sr.a D. Maria 
de Lourdes Lafaia de Almeida Hip6lito, dei
xou uma filha, Sr.a D. Maria LUisa Lafaia 

Jooo Hipolito 

Hip6lito Perd igao, casada com 0 Sr. LUIS Ma
nl,Jel Perdigao, e era irmao das Sr.u D. EI-

vira e D. Aura Hip6lito, e dos Srs. Ant6nio. 
Jose e Alberto Hip6lito. 

Apresentamos sentidos pesames a toda a 
familia enlutada, e em especial ao grande 
filatelista Jose Hip6lito, nosso prezado con
s6cio e querido amigo. 

D. Henrique Mon
laur Cohen 

Vitima de grave desastre de via«;ao, fale
ceu a Sr.a D. Henrique Monlaur Cohen, es
posa do nosso cons6cio e querido amigo Jo
seph Cohen, e nora do eminente e falecido 
filatelista Eduardo Cohen, que foi nosso pres
tigioso cons6cio, e tanto honrou a Filatelia 
portuguesa, sobretudo no estrangeiro. 

A Joseph Cohen reiteramos, por este 
modo, a expressao do nosso profundo pesar. 

Duque de Palmela 
HfI tempos que se achava doente D. Do

mingos Maria do Esprrito Santo Jose Fran
cisco de Paula de Sousa Holstein Beck, Du
que de Palmela. HfI um ano, celebrara as 
bodas de ouro do seu casamento, e Mra 
entao cunhada uma medalha comemorativa. 
modelada por Mestre Leopoldo de Almeida. 
Nessa altura , 0 casal reuniu tada a famma 
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em sua volta. Mas familiares e amigos nao 
tinham ilus5es, porque a pertinaz doen!;a 
minava a sua saude. 

A doem;a foi progredindo sempre, e 0 

5.° Duque de Palmela morreu rodeado da 
esposa, companheira dedicada de 51 anos, e 
dos filhos e netos. 

D. Domingos de Sousa Holstein Beck nas
cera em 6 de Junho de 1897 - tendo, por
tanto, 72 anos - , filho segundo dos Duques 

Duque de Palmela 

de Palmela. Herdou 0 titulo porque seu ir
mao mais velho, 0 4.° Marques de Faial e 
herdeiro presuntivo, D. Antonio de Sousa 
Holstein Beck, morrera num desastre de au
tom6vel, em 2 de Setembro de 1941, tres 
semanas antes da morte de sua mae, a Du
quesa D. Helena. Ate a morte de seu irmao, 
usara 0 titulo de Conde da Povoa, passando, 
depois da morte de sua mae, a usar 0 titulo 
de Duque de Palmela, com que 0 Governo 
da Republica, a despeito de estarem abolidos 
os tftulos de nobreza , 0 designaria para em
baixador em Londres. 

Estudou em Inglaterra (Cambridge,' onde 
se formou em Engenharia Civil, e em 25 de 
Outubro de 1915 casou com a Sr." D. Maria 
do Carmo Pinheiro de Melo, filha dos Condes 
de Arnoso. 

Em 1943, 0 Duque de Palmela era no
meado embaixador em Londres, onde ia subs
tituir 0 falecido Professor Dr. Armindo Mon
teiro. Foi confirmado nesse cargo a 30 de 
Maio de 1949, e passou a licen!;a ilimitada 
meses depois, em 21 de Dezembro desse ano. 
Em 1948, representara 0 Governo da Repu
blica nas cerim6nias da coroa!;ao da rainha 
Juliana da Holanda. 

A-------..........-----~---.....----.. 
:,
' S E LOS DE PORTUGAL, UL· -,',-TRAIIAR E ESTRAN· 

GEIRO, CLASSICOS, 
SERIES, ETC, 

para COMPRA OU VENDA I 
I Con suIte ~c.a;ANTOS VIEGAS I' 

'
I R.1.edeDezembro45-3,O LlSBOA 

T.le40ne 35852 
~=_.....-.__ ---_-.-II!!' 

Regressado a Portugal, em 1949, 0 Duque 
de Palmela retomou a sua vida de adminis
trador, voltando ao conselho de administra
!;aO do Banco de Portugal. Pouco depois, 
ingressaria no conselho de administra!;ao do 
Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa. 
Fez ainda parte do conselho de administra!;ao 
da FundaC;ao Calouste Gulbenkian . 

Q Duque de Palmela deixa onze filhos, 
42 netos e 1 bisneto. Seu filho primogenito 
e D. Luis de Sousa Holstein Beck, Marques 
de Faial. Qutros filhos sao D. Bernardo, Mar
ques de Monfalim, D. Pedro, Marques de 
Sousa Holstein, D. Manuel, Conde da Povoa, 
D. Alexandre, Visconde de Lan!;ada, D. Maria 
Matilde de Sousa Holstein Beck Salgado, 
D. Maria Luisa de Sousa Holstein Beck 
Arriaga da Cunha, D. Isabel Juliana de Sousa 
Holstain Beck Campilho, D. Maria Jose de 
Sousa Holstein Beck de Meireles, D. Teresa 
M6nica de Sousa Holstein Beck de Melo, 
Condessa de Mur!;a, e D. Helena de Sousa 
Holstein Beck Soares rranco. 

Apesar de a noticia do falecimento nao 
ter sido publicada, 0 funeral do Duque de 
Palmela constituiu uma imponente manifesta
!;aO de pesar. Saiu do palacio da Rua da 
Escola Politecnica para 0 grande jazigo de 
familia no cemiferio dos Prazeres, nele se 
incorporando centenas de pessoas de todas 
as categorias sociais, destacando-se elementos 
da banca, do comercio e da industria. 

Muito antes da hora da saida do pres
tito, chegou 0 Sr. Presidente da Republica, 
acompanhado de sua Esposa e filha, D. Ma
ria Natalia . 

No prestito, incorporam-se 0 Sr. Dr. Luis 
Pereira Coutinho, Secretario-Geral da Presi
dencia da Republica, em representac;ao do 
Chefe do Estado; Comandante Fernando EI· 
pidio, que representava 0 Sr. Ministro da 
Marinha; General Gomes de Araujo, Almi
rante Nuno de Brion, Coronel Cardoso Sal
gado, Visconde de Maiorca, Condes da Guarda 
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Arquitecto JOSe Pedro Roque 
Gameiro Martins Barata 
Em substitui~ao de seu pai, 0 nosso 

querido amigo Mestre Martins Barata, 
recentemente aposentado, foi nomeado 
consultor artistico dos C. T. T. 0 Sr. Ar
quitecto Jose Pedro Roque Gameiro 
Martins Barata, que, filho e neto de 
grandes artistas, neste seu novo e ali
dante cargo concerteza vai honrar os 
apelidos que usa. 

o Clube Filatelico de Portugal e 
esta revista, cumprimentando 0 novo 
consultor artistico dos C. T. T., garan
tem-Ihe aquilo que sempre prestaram 
a seu pai: a mais leal das co!abora
~oes, semp!e que necessario com al
gumas criticas, mas sempre com sen
tido objectivo e proficuo. 

A. Garno Reis (Mr. Cork) 

Com a devida venia, recortamos de A Ca· 
pital, a prop6sito do nosso querido amigo 
A. Gama Reis, mais conhecido por Mr. Cork: 

.Jerome E. Klein e Norman Reader escre
veram e editaram, nos Estados Unidos, um 
livro que se tornou famoso entre os grandes 
compradores-turistas visitantes da velha Eu
ropa. A obra , cuidadosamente impressa e 
de grande qualidade grafica, intitula-se Great 
Shops of Europe. 

Atraves das suas 250 paginas, viaja-se pe
los grandes centr~s europeus, onde se encon
tram magnificas preciosidades, ou a ultima 
palavra da moda, e objectos de arte popular . 

«Os museus reunem as raridades de mui
tas culturas e epocas, as grandes lojas reflec
tern as caracteristicas da arte, as modas e as 
caracteristicas de um povo numa epoca deter
minada», diz-se no pref.kio daquela obra. 
Assim, Great Shops of Europe apresenta-nos 
as rend as de Maria Loix, em Bruxelas, a As
quacutum Limited, de Londres, 0 Harrods, 
tambem na capital britanica, Pierre Balmain, 
Jeanne Lanvin, Hermes e Lubin, em Paris, a 
Rosenthal, em Bremen, a Bulgari, em Roma 
as casas Bonet e Magda, em Madrid, etc. 

Interessantes, todavia, as referencias feitas 
aos estabelecimentos portugueses referidos: 
Girandola, Centro de Artesanato, Leitao & Ir· 
mao, Sereia, P6rtico, Vista Alegre e a Casa 
das Corti!;as, de Mr. Cork, nome porque e 
conhecido 0 seu proprietario, Sr. Gama Reis. 
As informac;6es ace rca destes estabelecimen· 
tos sao pormenorizadas, esclarecendo os au
to res da obra as caracteristicas dos produtos 
que ali se encontram a venda. 

A prop6sito da Casa das Cortic;as, dizem 
Klein e Reader: .Por que razao e Mr. Cork 
grande? Talvez porque quase todos os ma
rinheiros da Armada americana 0 dizem. Todo 
o navio americano que visita Lisboa tem hon
ras de montra nesta pequena loja, e sao mui· 
tos os marinheiros americanos que acham 
Mr. Cork um homem de COra!;aO grande, 
diante de quem nos devemos inclinar». 

Acerca da casa de Mr. Cork, e curioso 
salientar 0 tom simpatico com que os autores 
da obra a apreciam, referindo que e ali 
aceite qualquer carta de credito, e que 
Mr. Cork tera 0 maior prazer em organizar 
uma visita as f€Jbricas onde se produzem os 
artigos que vende .• 

·'---------------~f 
TO DO 0 COLECCIONAOOR IPORTUGUtS, DE , 

SELOS E OOCUMENTOS DE CORREIO] I 
I AEREO OEVE FILlAR·SE NO I 

I Clube Fil.lelico I 
I cle Portugal I 
I REPRESENTANTE DO NOSSO PAis NIl I 

I I I I 
t 
I 
I 
~ 

I 
Federation Internationa/e 

des Societes 
Aerophilateliques 

I ENTIDAOE MAxIMA DA AEROFILATELIA 
I MUNOIAL, OEFENSOIIA DOS 

I INTERESSES I 
I DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS 
( AS LATITUDES 

I y 
'~---.~."......,-",.,.".,."."".,.----.....-----~ 
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D. Elisa Bastos Machado, vice-presidente da 
Direcl;lio respectiva, e pelo Sr. Silverio Angelo 
de Agrela, e sendo seguidamente descerrado 
a retrato do Dr. Frederico de Morais Sar
mento. 

A noite, no Hotel de Santa Maria, filate
licamente tlio nosso conhecido daqueZa «2." Lu-

oitenta convivas, e durante 0 qual 0 eZogio do 
Dr. Frederico Morais Sarmento foi proferido 
pelo Sr. Coronel Alfredo Doria Nobrega, pre
sidente da Assembleia-Geral do Clube FiZate
lico da Madeira, e pela distinta jornalista 
D. Maria Mendon!;a, outra cvelha» e querida 
amiga nossa. 

o Dr. A. J. de Vasconcelos, presidente do Clube Filatelico de 
Portugal , 0 Dr. Frederico de Morais Sarmento, presidente do 
Clube Filatel ico da Madeira, 0 anterior falecido governador da 
Madeira, comandante Camacho de Freitas, e 0 general Mirabeau 
Pontes, presidente do Clube Filat<!!lico do Brasil, durante a 

«2.n Lubrapex» 

brapen, e agora ampliado e mais filatelico 
ainda, pela entrada, como seu socio, do grande 
filatelista madeirense e tambem nosso querido 
amigo Jolio Vicente da Silva, - realizou-se um 
banquete de homenagem, que reuniu cerca de 

No final de ambos os actps, 0 Dr. Frede
rico de Morais Sarmento proferiu comovidas 
palavras de agradecimento, dizendo. em sin
tese, que partia, levando a Madeira dentro 
do seu cora!;lio. 
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1.- Mo.tra Filatelica Tematica no Lol»ito 
Organizada pelo Clube FlIatltlico e Numis

matico de Angola, com sede em Benguela, 
Angola, realizou-se a Exposi!iiio em eprgrafe, 
integrada nas comemora!ioes do respectivo 
aniversario. 

Esta Exposi!iiio foi extraordimiriamente 
concorrida, ouvindo-se-Ihe rasgados e fre-

Presidiu a inaugura!iiio 0 Sr. Governador 
do Distrito, acompanhado pelo Presidente da 
Camara Municipal e outras entidades oficiais, 
ah!m de inumeros filatelistas. 

Para 0 exito alcan!iado muito contribuiu 
o Clube organizador, com 0 valioso patro
cinio da Camara Municipal, que niio so ce-

Aspecto desta Exposi<;ao 

quentes elogios dos visitantes, pelo que cons
titui assinalavel exito, que com muito prazer 
aqui registamos. 

e das Alcal;ovas; Eng .os Barreiro Dinis, San
tos Machado, Freitas Aguiar, Fernandes Men
des e Aguiar Cabral; Prof. Dr. Hernani Ci
dade, por si e representando 0 Dr. Antero 
Miranda Mendes; Mateus Boaventura, pela 
direcc;ao da Casa da Imprensa; Alvaro Bobone, 
Ant6nio Sousa Lara, Sergio Geraldes Barba, 
Ernesto Costa e muitas outras individuali
dades. 

o Duque de Palmela era ilustre filatelista, 
coleccionando, alem do mais, Inglaterra alta 
mente especializada, e nosso cons6cio, algu
mas vezes tendo honrado, com a sua pre
senc;a, as salas deste Clube, que no funeral 
se fez representar pelo vice-presidente da 
Direcc;ao, Coronel Francisco Roma Machado 
Cardoso Salgado. 

A sua viuva e a toda a ilustre familia 
enlutada, apresentamos as nossas mais sen
tidas condolencias. 

deu 0 respectivo saliio nobre, mas tam bern 
prestou outras colabora!ioes. 

Funcionou no local urn posto do Correio, 
e 0 Museu dos C. T. T. de Angola apresen
tou algumas das suas pe!ias mais interes
santes. 

A todos os expositores, foi oferecida uma 
medalha com 0 emblema do prestigioso Clube 
Filatelico e Numismiltico de Angola. 

.. - --.....-------------...:. T c l Selos de Portugal e Ultramar. Es- I 
'l trangeiros. Novidades. Tematicos. I 
I Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 I 
I material filatelico I 
I BASTOS • CAMPOS. L.DA I I R.MARIA ANDRADE,55- Te/ef.B3410B I 
I LISBOA (PORTUGAL) 
I 
'I.--------.-.-----~ 
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R modernizac;:ao e a enorme expansao do 
«J)idrio de I!,is(,oa» 

Durante 0 recente banquete oferecido pelo 
grande didrio da tarde Diario de Lisboa, too 
indossoltlvelmente ligado d Filatelia, por vir
tude da mais antiga secciio filatelica portu
guesa, jci com cerca de 20 anos, para distTi
buiCiio dos trofeus do seu notcivel «Grande 
Premio da Publicidade'll, e presidido pelo seu 
ilustre Direcctor e nosso querido amigo Dr. An
tOnio Pedro Ruella Ramos, 0 dindmico e dis
tinto Director-Geral do mesmo jornal, Sr. An
tOnio Lopes do Souto, pronunciou discurso 
memorcivel, que Lemos com a maior satisfa
~oo, e bem merece ser aqui arquivado: 

«Muitos de vos, se nao a maioria daqueles 
que nos deram a honra de aceltar 0 convite 
para este jantar, e natural e compreenslvel 
que intimamente nao encontrem ainda uma 
explica~ao satisfatoria para 0 que «aconte
ceu» nestes ultimos dois anos ao Diario de 
lisboa. Por isso, esta reuniao talvez seja 
olhada entre um misto de surpresa e admi
ra~ao, relacionando factos, julzos feitos, cer
fezas tao certas que nao deixavam 0 mlnimo 
lugar para a duvida. Mas a verdade e que 
aquilo que se afigurava imposslvel e con
trariando, ate, os vaticfnios, mesmo daqueles 
que habitualmente ditam senten~as infaHveis, 
sucedeu: 0 Diario de Lisboa esta de pe bem 
firme, admirado e respeitado, sem necessidade 

de dobrar a espinha para conseguir sobre-
viver.» 

Depois de uma breve retrospectiva para 
melhor se entender a situac;ao presente, 
disse: 

"Um jovem de 38 anos, sem nome feito 
nem passado na Imprensa (sob 0 ponto de 
vista pessoal, esclare~a-se), apareceu inespe
radamente a ocupar no jornal uma posi~ao 
diflcil e de excepcional responsabilidade. Era 
o novo director. Isto bastou para desenca
dear uma vaga de boatos, levantar contro
versias e alimentar as mais inverosfmeis su
posl~oes. Perante 0 entrechocar das opi
nioes e dos acontecimentos que depois vie
ram a verificar-se, parecia nao restar duvidas 
de que 0 Diario de Lisboa tinha os seus dias 
contados, pelo menos como urn orgao de 
Informa~ao de primeira grandeza. Muito boa 
gente assim pensou. 0 facto na~ pode, no 
entanto, causar estranheza num Pals mal es
clarecido, agarrado a preconceitos, normas 
ultrapassadas, e onde se procura viver, mul
tas vezes, sob a constante protec~ao e a 
merce das decisoes infaHveis de homens pre
destinados, que nada mais sao do que frageis 
mitos fabricados e sustentados por uma pro
pagandlstica pessoal, vazia e caricata. 

Entretanto, poucos se lembraram de que 
nos, e eramos muitos, tambem existfamos, 
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Cap. f. Lemos de Oliveira 
Esfe nosso prezado SOCIO, colabora

dor e amigo, ilustre vice-presidente 
em exercicio da Federa~ao Portuguesa 
de Fifafelia, acaba de nos dar a honra 
de voltar a fazer parte do Conselho 
Directivo do Boletim do Clube Filate
lica de Portuga I. 

Nossa colaborador dos mais desta
cados, cuja «Pagina de Aerofilatelia» 

Capitao F. Lemos de Oliveira 

e das mais adualizadas e completas de 
todo 0 Mundo, 0 Cap. F. Lemos da Sil
veira. e tambem vice-presidente da Fe
dera~ao Internacional das Sociedades 

Por 

UNS & OUTROS 

Aerofilah~licas, conforme ainda no 
nosso ultimo numero referimos e des
tacamos. 

Acrescendo a identica honra que 
no mes passado nos deu 0 ilustre es
critor e orofessor Doutor A. H. de Oli
veira Marques, 0 Cap. F. Lemos da 
Silveira vem agora completar, de forma 
excepcionalmente brilhante, 0 Conse
Iho Directivo desta revista, muito a 
valorizando e prestigiando. 

Dr. frederico de Morais 
Sarmento 

Por ter sido transferido de Juts do Tri
bunal do Trabalho do Funchal para 0 do 
Porto, onde deve tomar posse nos primeiros 
dias de Dezembro, abandonou a presid~ 
do Clube Filatelico da Madeira 0 tambem 
nosso querido consocio, colaborador e amigo 
Dr. Frederico de Morais Sarmento, que neste 
cargo realizou obra verdadeiramente notcivel, 
fazendo ressurgir 0 clube, e promovendo uma 
serie de brilhantes ExposiCOes Filatelicas, que 
culminaram, de modo excepcional, com a 
«3." Lubrapex, Funchal-68:t. 

Por tal motivo, foi promovida merecida 
homenagem ao Dr. Frederico de Morais Sar
mento, nas salas daquele Clube Filatelico da 
Madeira, sendo 0 seu elogio feito pela Eng." 



14 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

Louise S. Hoffman, que fo i leiloada em Mart;;o 
de 1966, par H. R. Harmer, de Londres. Con
fesso que ja me nao recorda dos pret;;os de 
venda. 

Mas, mais recentemente, no leilao da nao 

menos conhecida colect;;ao do Dr. Ernest Raab, 
realizado em Marc;o de 1968 por Stanley 
Gibbons, tambem de Londres, lembro-me per
feitamente que 0 selo novo alcanc;ou 500 li
bras, e a carta 220. 

Filatelia no «Jorn.1 de Cascais» 
Iniciou a sua publica~lio no pass ado dia 

2 de Setembro, 0 Jamal de Cascais, semana
rio de excelente conteudo, e por isso do mais 
elevado interesse, nlio s6 para os habitantes 
da Costa do Sol, como para os leitores em 
geral. 

Apraz-nos registar que, desde aquele pri
meiro numero, publica 0 Jomal de Cascais 
uma excelente rubrica Filatelica, da autoria 
do editor deste Boletim e nos so estimado con-

SOCIO Dr. A. Silva Gama. Sec!;lio eminente
mente dedicada a Filatelia em geral, tern 
tratado de varios problemas que tooos os 
coleccionadores ganhariam em conhecer. En
tre eles, destacamos urn, com 0 titulo cCa
rimbos de Favor:t, que transcrevemos a seguir. 

Mas, antes, desejamos expressar os nos
sos desejos de longa e proficua vida ao sim
patico Jomal de Cascais. 

Carimbos de favor 
Referim<rnos ha uma semana ao facto de 

numerosas das colec~5es participantes na 
n Exposi~lio Filatlmca do Clube Desportivo 
de Pa!;o de Arcos conterem selos com os 
chamados «carimbos de favoD, algumas ate 
em quantidades muito apreciaveis. 

Por esse facto, achamos oportuno explicar 
a nossa pouca simpatia por tais selos. E, em 
primeiro lugar, esclare!;a-se que os selos com 
esses carimbos se podem obter em qualquer 
pais. Na realidade, qualquer carimbo inuti
lizando urn selo em pe~a que nlio circule, 
pode ser considerado de favor . 

Contudo, devemos esclarecer que slio os 
selos de determinados paises da Europa Orien
tal, os atingidos. Para explicarmos porque, 
teremos de esc1arecer que, nesses paises, as 
autoridades postais carimbam oficialmente em 
cada emisslio determinado nUmero de series 
a fim de as poderem vender aos colecciona
dores - e em especial aos jovens - a pre!;os 
muito inferiores ao facial. Desta maneira, 
qualquer filatelista, por muito limitados que 
sejam os sellS recursos, podera adquiri-Ios. 
Assim se explica 0 extremo cuidado com que 

sao apostas as oblitera!;Oes - cancelando ape
nas urn canto do selo, sem macularem 6 
desenho - e ainda 0 facto desses selos pos
suirem goma original. 

LamentB.vel e a circunsUlIlcia de, entre nOO. 
tais selos serem geralmente vendidos a pre
!;OS pouco inferiores aos novos, proporcionando 
assim lucros fabulosos aos seus vendedores. 

Por essa razlio, a nossa posi!;lio contra 
tais selos. 

Alguns coleccionadores ha que os julgam 
(ou os pretendem fazer julgar) como que 
uma especie de novos, pelo facto de nao 
terem circulado. 0 que e absolutamente errado. 
Desde que the foi aposto 0 carimbo, 0 selo 
pass a a ser, irremediavelmente, obliterado. 

Alguns justificam a sua aquisi!;lio por nao 
os encontrarem no estado novo. Sera talvez 
uma deficiencia de procura. Ha vanos co
merciantes em Lisboa que os recebem sem 
carimbo. 

Em concluslio: na defesa dos vossos ca
pitais, nlio adquiram selos com carimbos de 
favor (em especial os da Europa Leste) para 
as voss as colec!;Oes de selos novos. 

It 
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pensavamos e tlnhamos alguma coisa para 
di:r:er, ainda que anonimamente, sem alardes 
nem jactancias balofas. 

Entendlamos que 0 fundamental consistia 
em demonstrar que e posslvel impor uma 
obra no conceito do publico, tomando apenas 
por base 0 trabalho com urn, disciplinado, 
consciente, subordlnado a conjuga~ao de von
tades, a for~a colectiva das ideias e da act;ao 
sem ter de, insistentemente, exaltar os me
rltos, as virtudes, as qualidades, 0 talento, e 
o mais que a fantasia possa conceber para 
sobrepor 0 indivlduo, com os seus caprichos 
e inferioridades, a organizat;ao, deixando que 
urn esplrito autocratico, nefasto e desagre
gador domine tudo e todos. Esquece-se, fre
quentemente, que 0 importante reside na ca
pacidade de cad a urn em mostrar-se apto 
para conceber, estruturar, dar formas e ex
pressao as iniciativas de interesse social e 
humane nas quais a juventude po de e deve, 
ter uma ponderante comparticipa~ao, insu
flando-Ihes dinamismo e entusiasmo. 

Foi apenas isto 0 que se fez no Diario 
de Lisboa, que assim pode vencer serena
mente todas as dificuldades, conseguindo 
atingir, conforme estava previsto, a primeira 
fase do seu plano de renova4iao, que con
sistia em oferecer aos leitores urn jornal vivo, 
arejado, atirado para a frente e atento aos 
grandes problemas do tempo. 

Mas agora temos que prosseguir. 
o conformismo, a rotina e 0 imobi
lismo encontram abrigo facit nesta 
terra, mas nao moram no jovem Diario 
de Lisboa. Alias, afirma-se que Portu
gal tem de acertar 0 relogio pela hora 
da Europa. Achamos bem. Contudo, 
nos ja estamos para alem desta legi
tima ambi~ao, pois fomos mais longe: 
decidimos acertar 0 nosso relogio pela 
hora do Mundo. Assim, dentro de 
escassos meses, do is ou tres, 0 Diario 
de Lisboa dispora dos meios para ser 
impresso pelo moderno processo do 
offset, 0 que constitui, sem duvida, 0 

acontecimento de maior relevo, sob 0 

ponto de vista tecnico, da historia da 
Imprensa Portuguesa, colocando-nos a 
par dos paises mais evoluidos, onde ja 
come~ou a ser introduzido nos jornais 
o revolucionario sistema grafico. A ma-

quina rotativa, que atinge uma veloci
dade record de 70 000 exemplares it 
hora, encontra-se ja numa fase adian
tada de montagem, a qual devera es
tar concluida em fins de Dezembro. 
o restante equipamento nao demorara, 
tambem, a ser instalado, de forma a 
iniciarmos um periodo experimental, 
indispensavel para 0 adestramento e 
adapta~ao do pessoal a um processo 
inteiramente novo, que exige enormes 
cuidados na sua execu~ao pratica, par
ticularmente tratando-se de um ves
pertino, 0 qual levanta serias dificul
dades, entre as quais avulta a luta que 
teri! de travar-se permanentemente 
contra 0 tempo. 

Este, porem, sera mais um problema 
que necessita de estudo atento para 
ficarmos em condic;oes de poder, em 
curto prazo, oferecer ao publico urn 
Diario de Lisboa inteiramente reno
vado, de sugestiva aparencia grafica. 

Por outr~ lado, os hom ens da publicidade, 
infatigaveis criadores de imagens, figuras, 
ilustra~oes e urn sem-numero de pequenas e 
grandes maravilhas que animam e tornam 
mais atraentes as paginas dos jornais e de 
outras publica~oes, terao possibilidades de 
dar largas iI sua imagina~ao criadora, con
tando, desde logo, com recursos tecnicos que 
irao valorizar 0 seu trabalho. Por outr~ lado, 
terao, ainda, a garantia de que a sua publi
cidade sera reproduzida com toda a fideli
dade, quer se trate de urn anuncio a preto 
e branco ou a cor. Sim, porque a utiliza~iio 
de duas, tres ou quatro cores podera fazer-se 
sem qualquer dificuldade para n6s. IE tudo, 
evidentemente, uma questao de pret;o. Mas, 
mesmo sob esse aspecto, podem tranquili
zar-se, que encontraremos uma solu~ao que a 
todos satisfa~a. Isto, porem, sera objecto de 
urn encontro que brevemente pensamos ter 
com as Agencias de Publicidade, a fim de 
trocar impressoes sobre este e outros assuntos 
relacionados com a apresentat;iio do Diario de 
Lisboa impresso em «offseh, 0 que vai obri
gar, sob certos aspectos, a estabelecer novas 
directrizes que necessitam da voss a preciosa 
colabora4iao. 

E desde jil estamos convencidos de que 
ela nao nos faltara, demais a mais tratan-
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MUS E U 
o «Museu dos CTT» compreende, nas novas 

instala!;oes, uma sala de «introdu!;ao his to
rica». Nesta, os materiais antigos utilizados, 
como suporte da cmensagem escrita», sao 
apontados, pOl' meio de desenhos, assim como 
o aproveitamento dos diversos «meios de 
transporte», postos ao servi!;o do correio. 

Relativamente as tentativas para transmi
til' sinais ou sons a distancia, apresenta como 
coroamento desses ensaios, atraves dos tem
pos, replicas fieis do primeiro cTelegrafo 
Morse» e dos primeiros «telefones Bell». 

o recente avan!;o no dominio das teleco
munica!;oes, provocado pela descoberta de 
Hertz, tambem e assinalado e, assim, pode
mos apreciar copias dos primeiros «apare
lhos Marconi,. . 

As outras sec!;oes do Museu focam, em 
separado, e consider an do apenas a evolu!;ao 
em Portugal, os diversos servi!;os CTT, esbo-

do-se de homens que procuram sempre man
ter-se na primeira Iinha do progresso, baten
do-se como verdadeiros pioneiros pelo de
senvolvimento e dignifica!;ao de uma acti
vidade de reconhecido interesse economico, 
social e, ate. educacional - a publicidade 
ajuda a desenvolver 0 gosto, 0 requinte e 
o :lentido eshiltico do publico, com as suas 
cria!;oes, que sao frequentemente autenticas 
obras-primas da arte de vender, que deixam 
nos olhos inesqueclveis imagens de beleza. 
o Grande Premio da Publicidade constitui, 
sem duvida, um exemplo e uma prova irre
futavel do que afirmamos. Os trabalhos apre
sentados, de uma maneira geral, revelam um 
notavel equilibrio, apuro de gosto, imagina
!;ao fertil, subtileza, e um invulgar esprrito 
de observa!tao, capaz de. explorar e tirar par
tido dos mais insignificantes detalhes, valo
rizar e atrair facilmente a aten!;ao. Entre
tanto, melhor do que nos pod era 0 juri, atra
ves de um dos seus membros, emitir uma 
opiniao abalizada, que tera, certamente, para 
todos vas, muito maior interesse. Pel a nossa 
parte, limitamo-nos apenas a manifestar 0 

maior regozijo pelo exito de uma iniciativa 
que teve como objectivo estimular e contri
buir para 0 aperfei!;oamento de um sector 
profissional que ja conquistou, por merito 
proprio, com muitos sacriflcios e alguma in
compreensao, um lugar bem definido na vida 
portuguesa." 

DOS CTT 
!;ando·se tambem a sua historia nos primeiros 
tempos. 

o ~servi!;o postal» esta representado POI' 
uma esta!;ao moderna, em funcionamento ape
nas para os visitantes, e pOI' vilrias colec!;Oes 
de acessorios postais, expostas em vitrines. 

A colec!;ao de cselos portugueses, montada 
em moveis especiais, tern dois anexos, urn 
dedicado aos «carimbos» e outro aDs cinteiros 
postais». 

A II'sec!;ao telegrafica» apresenta todos os 
aparelhos a trabalhar desde 0 «Breguet», que 
inaugurou em Portugal a telegrafia electrica 
em 1885, ate aDs teleimpressores actuais. 

A «sec!;ao telefonica» dedica uma sala a 
varias reliquias, como os telefones inventados 
POI' «Cristiano Augusto Bramao», os telefones 
da rede oficial inaugurada em 1882, 0 tele· 
fone «Rysselberghe» que estabeleceu a pri· 
meil'a liga!;ao Lisboa-Porto, etc., etc. 

Seguem-se outras salas com aparelhagem 
montada, demonstrativa dos sistemas de «ba
teria local», «central» e cautomatico». Ex
poem-se todos os modelos dos aparelhos tele
fonicos autorizados pela Administra!;ao-Geral. 

A «sec!;B.o radioelectrica» engloba urn con
junto de aparelhos receptores e transmissores 
da primeira fase, do continente e, em fun
cionamento, duas esta!;Oes retiradas das ilhas 
dos «A!;ores e Madeira», em datas mais re
centes. 

MUSEU DOS CTT - Rua D. Estefiinia, 
n.O 175 - Lisboa-l. 

Horario: Dias uteis, das 15 as 18 horas; 
domingos, das 10 as 13 horas; encer
;-ado as segundas-feiras e feriados. 

.:----------------;. 
I SIEGER I 
I KATALOG DER FLUGPOST DER NEUEN I 
I DEUTSCHEN LUFTHANSA I 
I 10.- Edi~ao I 
i Excelente obra. de 240 paginal ilus- I 
~ tradas. para os coleccionadores de I 
~ primeiroll VOOI da Companhia alemii, I 
~ post-guerra (1955-1966) I 

I
e PRECO, 3.50 DM (25$00) I 

SIEGER VERLAG I 
I 7073 L •• 4./WI.H. AI...... , 
~:--- ... :!' 

• 
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ou sobre carta - de vez em quando em lei-
15es. E uma questao de esperar a oportuni-

dade - e (af e que esta 0 busflis) avanc;ar 
ou ... encolher-se. 

- I 

Um bela exemplar novo, e uma impo
nente carta de Bandar Abbas (fndia) para 

Melbourne, estao reproduzidos na Fig. 2. Per
tenceram a famosa colecc;ao da Senhora 

• I 

-" 
D ,' 
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Pagina de 

AEROFILATELIA 
50.0 Aniversario do «Raid» Inglaterra-Australia 

Pelo 

I CAP, ~. LEMOS DA SILVEIRA 

Ja foi amplamente divulgado que, asso
ciando-se as celebra~6es do cinquentenario 
do 1.° voo Inglaterra-Australia, 0 Ministerio 
do Ultramar pora em circular;ao em Timor , 
no pr6ximo dia 9 de Dezembro, um selo 
de 2$00 (tiragem 500000) comemorativo da 
respeitavel efemeride (Fig, 1). 

A prop6sito deste novo selo parece-me 
vantajoso - na senda da campanha de escla
recimento em que andamos empenhados ha 
bastantes anos - recordar 0 grande feito ori 
ginal. Omiti-Io seria um vacuo enorme. Por
que este «raid» tem muita expressao e muita 
importancia em Aerofilatelia. 

Os pilotos britanicos Cap. Ross Smith e 
Ten. Keith Smith (que eram irmaos), acom
panhados pelos Sarg. mecanicos Shiers e Ben
nett, num aviao Vickers-Vi my, foram os pri
meiros a conseguir a ligar;ao aerea Ingla
terra-Australia. 

Partindo de Hounslow (perto de Londres) 
em 12 de Novembro de 1919 conseguiram 
alcanr;ar, em 23 etapas, Port Darwin, no Norte 
da Australia - onde chegaram a 10 de De-

zembro desse ano. Uma maratona de 
16500 km, em 140 horas de voo. 

o «raid» continuou ate Melbourne, onde 
os aviadores foram recebidos em 26 de Fe
vereiro de 1920. 

o saco postal era composto por 130 pe
r;as, correspondencia na quase totalidade des
tinada a Melbourne. 

Nesse dia 26 de Fevereiro, foi emitido 
pela Administrar;ao Postal australiana um selo 
sem taxa - denominado, entre n6s aerofila
telistas, simplesmente pelo - Melbourne» -
destinado a franquiar a chegada 0 correio 
transportado pelos irmaos Smith. 

Nas 130 pe~as foi entao aposto 0 selo 
especial, obliterado com uma marca come
morativa oval, e, depois, estas foram expe
didas para os seus destinatarios, por via or
dinaria, dentro de sobrescritos oficiais. 

o selo foi impresso, em exemplares iso
lados, sobre pequenas folhas. 

E um selo caro, mas nao e propriamente 
um selo raro. Quer dizer, aparece - novo 
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Crescente interesse 
pela filatelia Portuguesa 

Aliltima decada demonstrou claramente 
um aumento geral do interesse pela Filatelia 
Portuguesa. Nos Estados Unidos e na Ingla
terra, formaram-se mesmo sociedades espe
cializadas na oferta crescente de material fi
latelico portugues e no aparecimento mais 
frequente de colec~oes portuguesas em expo
si~Oes de selos. 

Em meados de 1961, alguns entusiastas for
maram a sociedade internacional de Filate
lia Portuguesa, cujo objectivo era encorajar 
e fomentar 0 estudo e a colec~ao de mate
rial filatelico de Portugal europeu e ultra
marino. 

A sociedade tem hoje duzentos filiados, 
nao s6 nos Estados Unidos, mas tambem no 

Canada, na Alemanha, no Portugal europeu, 
em Mo~ambique, em Macau, em Angola, na 
Holanda e na Australia. - prossegue 0 jomal 
- e um dos principais beneficios tem sido a 
oportu/lidade de os inscritos contactarem uns 
cpm os outros, em pessoa ou por correio, e 
trocarem informa~oes sobre 0 seu entusiasmo 
filatelico. 

A Sociedade Internacional lan~a trimestral
mente 0 boletim Portu-Info, e coopera com a 
Sociedade Filatelica Portuguesa da InglateTTa 
e com diversas publica~oes escocesas, numa 
serie de iniciativas sobre os selos de Por
tugal. 

(De Western Stamp Collector, 
de Albany, U. S. A.). 

==::1==111111111=====:::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::=::::::::::::=:::::::::1:::::::::::::::::::::::::::: 

Assoclat:ao Portuguesa de Filatelia Tematica 
Conn a presen~a de elevado nunnero de sO

cios fundadores da Associa~ao Portuguesa de 
Filatelia Tennatica, realizou-se, enn Outubro 
passado, nunna das salas do Ateneu Conner
cial do Porto, unna assennbleia-geral para ele
ger os prinneiros dirigentes daquela institui
cao. 0 Sr. Dr. Ronnano Caldeira Camara, 
da comissao organizadora, tra~ou a linha de 
runno da Associa~ao e agradeceu a Irnprensa 
a colabora~ao que the tenn sido prestada, pro
cedendo-se enn seguida a elei~ao. Forarn 
eleitos: 

Assembleia-Geral - Eng,o Manuel Marques 
Gonnes, presidente; Dr, Miguel Macedo Tei
xeira, secretario; e Jose Henriques dos San
tos, vogal. 

Direc~iio - Dr. Romano Caldeira Camara, 
presidente; Paulo de Oliveira Sa Machado e 
Vitor Eusebio Santos Falcao, vice-presidente; 
Armando do Amaral e Ernesto Guirnariies 
Rangel, secretarios; Domingos Gon~alves 
Pinto Renna, tesoureiro; e AntOnio Aires Pe
reira, vogal. 

Conselho Fiscal - Eng. ° A, Belo Dias, pre
sidente; Vitor Manuel Faria, secretario; e 
Amadeu Reis, tesoureiro. 

Seguiu-se 0 acto de posse e a prinneira 
reuniao da Direc~iio, que depois tratou de va
rios assuntos relacionados conn a vida da 
Associa~iio. 

.1----------------------:. 

IF. Castel-Branco & FiI~o i I LIMITADA I 
J Aplrtado n.O 44 T.I.'an. 22020 I 
~I It VIANA 00 CASTELO 

I Grande sortido de siries tematicas de todo II 
~ 0 Mundo. Selos classicoa de Portugal I e VIllamil I 
' ...... --...---_._---------I!' 
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NOVOS SELOS PORTUGUESES 
Emissio comemoratiYa do 
Cenlen6rio do Nascimenlo 

cle Gago Coufinho 

(Reprodu~iio autorizada pelos C. T. T .) 

Os selos, cujo desenho e da autoria do 
pintor Ciindido da Costa Pinto, tern as eli
mensiies de 41,5 x 22,6 mm, compreendendo a 
serrilha, com 0 denteado de 12,5. 

o plano de emissRo e 0 seguinte : 

1$00 - tiragem de 

2$80 
3$30 
4$30 

Todas as folhas sao de 100 selos. 

9000000 

1000000 

1000 000 

1000000 

o primeiro dia de circula!;Ro foi a 22 de 
Outubro. 

f ........ -------------..... :· 
I SE;RVI<;:O DI; CIRCULA~CI;S f 
II Insereva-se neste s e r vi .. 0, que I 

I 
presta 0 nosso Clube, e verificari a I 
sua utllidade. 

I Pec;a eondic;lies de inllcriC;io. I 
,=............... ........~.------=. 

TIM 0 R 
S.los Comemorafivol do 
1: voo Ingla'erra-Aus."li. 

Passando, no corrente ano, 0 cinquente
mirio do 1.0 voo Inglaterra-AustraIia, levado 
a cabo em aeroplano, por Sir Ross Smith, 
em 1919, 0 Ministeno do UItramar, associan
d(}-se a esse acontecimento, mandou emitir 
500 000 selos postais da taxa de 2$00, com as 
dimensiies de 30 x 40 milimetros, tendo por 
motivo a efigie do referido aviador, os Es
cudos de Portugal, da Inglaterra e da Austra
lia, bern como a carta geogr8.fica da provincia 
de Timor. 

Os referidos selos, desenhados por Jose de 
Moura, e impressos a 11 cores, serRo postas 

a venda em todo 0 territorio nacional, no 
dia 9 do proximo mes de Dezembro, data em 
que sera utilizado, na Esta!;ao Central dos 
Correios de Dill, urn carimbo de «1.0 Dia de 
Circula!;Ro:». 

Entre as celebra!;Oes que a Austrlilia pre
tende levar a efeito, conta-se a de urn voo de 
reconstitui!;Ro, em aviiio, devendo chegar a 
Dili no citado dia e partir, no dia seguinte, 
para Darwin. 
.: ............... ~---...... .-....",.".. .......... ,."..,...., ...",.....,. 
I ETIQUETAS DE FOSFOROS I I ReuniOes para troeas todos os sabados, I 
J das 17 as 19 horas, na nossa sede 1 
l Av. A1mlrantl RII., 70-5.O-Dt,o 
I LISBOA .:--------------"".. 

• 

r 
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A bambi da Faderaola Partuguall 
de FUltena 

Sabem quantos, que nos gostamos 
imenso das noticias em primeira mao. 
E' a delicta dos jornalistas! Mas nao da 
de hoje, que, embora esperada por alguns, 
vai constituir surpresa e SenSa!;aO para 
muitos: pediu a sua demissao, em termos 
irrevogaveis, 0 Presidente da Direc!;ao da 
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, 0 

eminente Dr. Mar!;al Correia Nunes. 
Na sua carta de demissao para 0 Pre

sidente do Congresso da Federa!;ao, Gene-

ral Mario Nogueira, aquele filia 0 Se'll pe
dido, eufemlsticamente, em motivos de 
doen!;a. Mas 0 Dr. Mar!;al Corre ia Nu
nes esta de perfeita saude, e outros bern 
diferentes, foram os motivos. ' 

N6s conhecemo-los perfeitamente mas 
o melindre da questao impoe-nos q~€ fI
quemos hoje POl' aqui. E oxala que ao 
assunt<l, mormente sobre determinado di
rector que pede, se infiltra, e pede, e 
pretende ser 0 orientador maximo, e 
pede, se oferece, e pede, e gasta como 
na ja famosa conta do hotel do Porto
nao tenhamos que voltar . .. 

A. J. de V. C 

·r----------------------------------~· I FILATRIA EUGENIO LLACH S. L. I 
I etreves des sues ofertas quinzenais, oferece-Ihe : I 
I -+ Selos elAsllicos de valor com a 'I 

lIua reproduciio fotogritiea. 

I 
-+ S~ries modernas de Itodos 011 I 

palses. , 
I Novidades. Um luplemento I 
I com as liltimas emisslies mun- , 

I dials, todas fotografadas e com 

I 
a indicac;io do seu caso, do tema 'I 
a que pertencem. 

-+ Piglua selecta. Grandes pec;as 
clbllicas e modernas fotografa
das, geralmente na sua cor ori
ginal. 

-+ Secc;io temitica. Grande oferta 
de series dos temas mais colec
cionados, e sugestlies de novas 
colecC;Oes pela imagem, 

-+ Artigoa rHateIlcos. Um grande sortido de ilbuns, clusificado-
I res e toda a claslle de material filatellco. 

I -+ Servic;o de assinatura de novas emisalies de qualquer pals e 
tema. 

...... 
Tudo Isto e multo mals eDeoDtrar. Daa Do.sas olerta. que,l eoDtra pedldo, reme-

II 'emos sratUltameDte. ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO 

o pa/l:amento das snail compras pode efectui-lo em moeda do seu pr6prio pals 

I 

I FILATELIA EUGENIO LLACH. S. L. I 
Fundada em I9I5 

I 
A venida Generalissimo, 489 I 

BARCELONA-ESPANHA , 
..~ ........ ____ ......... ~.-fI/IIIIIIIIIl/I~--_______ --.-fIWI/w#-------------""""""---.....",,. 
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Ficam{)s agora a espera da segunda 
EXp<lsi!;ao Filatelica de Macau, que con
tara c{)m 0 entusiastico patrocinio do 
Clube Filatelic{) de Portugal e, obvia
mente, c{)m a medalha de vermeil do 
seu presidente. 

A. J . de r . C 

Uma Exposlola Filitelica e uma ... 
bambi fllatellca. «II ExposlOlo Flla
t'lica das Balrls a VI da Arganll,. 

Pr{)sseguindo os comentarios, objecti
V{)S, serios e construtivos, que vimos fa
zend{) sobre cada urn dos expositores de 
Arganil, e agora ja a meio da classe d l:! 
c{)mpeti!;ao, diremos: 

JOAQUIM JACINTO ALVES: «Veicu
l{)s motorizados» . Sete quadros, selos no
V{)S, muitos sobrescritos, mas quase que 
56 ·em f{)lhas apenas com sobrescritos. T
matica a pedir mai{)r valoriza!;ao . 

JOSE ALBERTO FERREIRA MATIAS: 
«Desp<lrto sobre neve e gelo». Apenas 
urn quadr{), 0 que e nada numa tern a
tica. Sel{)s novos e poucas legendas. 

JOSE BAPTISTA BARATA: «P{)rtugah. 
Urn novo que promete, embora que com 
PQrtugal novo a partir da serie de Gago 
CGutinho, unidades e quadras, selos nao 
emitido5 e provas. Boa apresentar;ao e 
legenda!;ao, mas com algumas folhas de
masiadamentewbrecarregadas, defeito que 
nao nos recordamos se tambem aponta
m<lS ao primeiro premiado, Ant6nio Fer
reira Rodrigues. 

PADRE JOS!=; DA COSTA MELO: 
.. 0 cult{) de Nossa Senhora na filatelia 
universal» . Quatr{) quadros com selos 
novos e carimbados, constituindo a par
ticipa!;ao mais fraca desta exposi!;ao. Mais 
do que os selos, sobressaiam as legendas, 
enormes, pessimamente manuscritas. N6s 
wmos velho amigo do Padre Melo, mas 
na{) compreendemos que selos com os 
retratos de Liszt e Mozart, mesmo tendo 
c{)mposto musica religiosa, caibam nesta 
tematica ... 

JOSE MAl'IUEL CASTANHEIRA DA 
SILVEIRA: «P{)rtugal (monarquia)>>. Eis 
urn TI{)VO (como expositor, nao como fila
telista) que pr{)mete. Portugal a partir 
de D. Maria, muit{)s sobrescritos com ca
rimoos, duas provas muito belas de 
D. Luis, pred{)minfmcia de novos a par
tir de D. Carl{)s, muitas quadras e ,alguns 
erros. Aumentando e melhorando as pri-

meiras f{)lhas, preferentemente com selos 
novos, mais provas e erros, este filate
lista, que justamente alcanc;{)u 0 segundo 
premi{), e daqueles que podem aspirar a 
mais altos voos. 

JOSE MARIA CRUZ ALMEIDA: "P{)r
tugai» . E, com o 0 Padre Melo, outro 
amig{) de infiincia. Vern progredindo de 
an{) para ano, sobretudo em apresenta!;ao. 
Mas sel{)s, mesm o novos, a partir de 
1963, nao e nada. Melhore, Ze Maria, 
is to e, recue pouco a pouco. 

D. JUDlTE RIBEIRO DA CRUZ: "Por
tugal». Quatr<J quadros, selos novos a 
partir de 1938. Deve recuar tam bern -
avan c;and{). E r emonte, tirando 05 tra
C;{)S vermelhos. 

D. MARIA ISABEL MARRAO DOS 
SANTOS FERREIRA MATIAS: "C{)ntos, 
lendas 'e fabulas». Tres quadros de uma 
tematica cheia de originalidade, que me
rece ser desenv{)lvida. Tres folhas com 
demasiadas legend as, em letra muito mi
nuscula. 

DR. VIRG1LIO MANUEL GUERRA 
DOS REIS NUNES: «Astr<Jfilatelia». Tres 
quadr{)s com selos quase todos no~os, al
guns bl{)cos, tiras e urn sobrescrito. Mas 
muito pouco para uma tematica des1as, 
na qual faltam muitos selos e os me
lhores, quadras, blocos, pro vas e erros. 

ChegadDs ao fim destas ligeiras criti
cas, cumpre-nos trazer a primeiro plano 
as duas de Portugal ci<lssico, de Jose 
Manuel Castanheira da Silveira, a dis
tfmcia, e a de Antoni{) Pires Fernandes 
M{)ta. Quanto a estrangeiro classico, 
claro, a de Antonio Ferreira Rodrigues. 

N{) que toca a tematicas, salientemos 
a de Fernando Gomes Carrao, que alcan
C;DU a Imedalha com 0 'nosso !noP1<e, e, a se
gllir, a de Carl{)s Gabriel Gonr;alves. 

Mesm{) no respeitante a estes, mas, 
principalmente, quanto a todos os r estan
tes, rec{)mendamos-lhes que aumentcm e 
melhDrem, quer em selos, quer em apre
senta!;ao e legenda!;ao. Todos tiveram 
ocasiao de ver a modelar lege ndac;ao, 
na classe de H{)nra, de Jose Gonzalez 
Garcia. Na de competi!;ao, iamos sendo 
enganados pela excelente, de Carlos Ga
briel Gon!;alves. Pareceu-nos de ma
quina electrica, e, afinal, e feita com 
uma vulgarissima maquina dactHografica 
e, depois, pacientemente recoberta a tinta
-da-china. E que em Arganil, car{) Car
l{)s Gabriel Gonc;alves, as noites sao muito 
mais longas do que em Lisboa ... 

Abrar;os para tad os - e ate ao ano! -
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S a los Comamoralivos do 
quinto cantenario do nasci· 

manto de D. Manual I 

Passando no corrente ana 0 5.° centenario 
do nascimento do Rei D. Manuel I, 0 Minisre
rio do Ultramar, para eomemorar 0 aeonte
cimento, mandou emitir e por em circula~ao, 

nas provincias ultramarinas, 16 milhoes de 
selos postais, com as dimensoes de 35 x 25 mm, 
distribuidos pelas 7 taxas e motivos seguintes: 

Cabo Verde - 1 000 000, da taxa de 3$00 
(Efigie do Rei D. Manuel I); 

Guine - 1 500 000, da taxa de 2$00 (Bra
sao de Armas do Rei D. Manuel I); 

S. 'l'ome e Principe - 250 000, da taxa de 
4$00 (Portal Manuelino - Se da Guarda): 

Angola - 5 000 000, da taxa de 3$00 (P6r-
tieo dos Jer6nimos); 

Mor;ambique - 5 500 000, da taxa de $80 
(uma iluminura); 

Macau - 2 500 000, da taxa de 30 Avos (Fa
chada da igreja matriz - Golega); 

Timor - 250 000, da taxa de 4$00 (emblema 
do Rei D. Manuel I - no Claustro dos Jer6-
nimos). 

Os mencionados selos, impressos a 10 cores, 
sao postos a venda, em todo 0 territ6rio na
cional, no primeiro dia do pr6ximo mes de 
Dezembro, data em que serao utilizados, nas 

esta~Oes dos correios das capitais das provin
cias, carimbos de cPrimeiro Dia de Circula
~ao~. 

~llf;';~EU8~~N~;';;;"-1 
SSRIES NOVAS - MANCOLISTAS , 

I 
REMESSAS A ESCOLHAI', 

com selos novos ou usados 
Em pagamento, tamb6m ace ito selos 

, em quantidade I 
I Pcdir tabela de valoriz8ljiIo e condilloes I 
, de troca I 

I, SANCHO OSORIO I 
I Rua do Crucifixo, II6-I.o 

Teler.De ••• 8.5 

j Apartado 1312 - LIS BOA - 1 

• PORTIlGA.. =' 
~ . 
,.....,----."..,.....-.-~.....-",.".,."."..,...-~-----....".---, 
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios 
coleccionadores que pre
tendem relacionar-se 
com coleccionadores 
portugueses, entre eles: 

URBANO DAMASO DE CAR V ALHO-Caixa 
Postal, 845 - Belem - Para - Brasil. 

ROLANDO LOPEZ - 6.a Ave. Eificio 7 
Apt.o 7 - SN. Rafael. P. N. - Matanzas 
- Cuba. 

HANS-JOACHIM FISCHER-Wol·thstra~sc 17 
- 67 Ludwigshafen/Rhcin - Alemanha. 

PAULO TOCALINO - Banco do E~t. do Pa-
rana SA. Caixa Po~tal, 40 - Guaraci 
- Estado de S. Paulo - Brasil. 

ANDRZE r SOKOL - Szczccinek - ul. Je
zirna nr. 15 m 4. - Pol6nia. 

JOS~ HENRJQUE CAMPOS FILHO - Rua 
1.0 de Agosto, 783 - Caxias - Ma

ranhao - Brasil. 
DALTON MACHUCA - 303 - Colegio Mi

litar de Curitiha - Curitiha P. - Brasil . 
SZYCKO LESLA W - Szczecinek ul. Boh 

W -wy nr. 20 m. 1 - Pol6nia. 
FLA VIO HENRIQUES SlL VA CAMPOS -

Rua 1.0 de Agosto, 783 - Caxia, - Ma
ranhao - Brasil. ---

• 

• 
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I EXPDSI,ID Flllt611ea d. Maclu 
Porque procuramos fazer a cobertura 

de todas as exposi!;oes filatelicas portu
guesas, e com; 0 maximo prazer que aq.ri 
registamos, parece-nos que em primeira 
mao, a epigrafada. 

Ela integrou-se nas comemora!;oes do 
75.0 aniversario do Liceu Nacional Infante 
D. Henrique, e, com 0 titulo de Exposi
!;aO Biografica, Bibliografica. Fotografica 
e Filatelica, realizou-se em Macau, no gi
oasio daquele liceu, de 11 a 13 do mes 
corrente . 

Teve 0 alto patrocinio do governador 

lim ~.tlll'1I. 1~;~ll[ I. 1m l't 
£1tSlItl' i ;!;O:tCl, ~t;u!tVtlt. £ ilU.lUJ:4 

{I:! ·{·f~1J!:, t"~ .I ir 
l~~';i( J. « .. }. 

L 

daquela nossa florescente provincia ul
tramarina, Sr. Brigadeiro Jose Manuel 
Nobre de Carvalho, que procedeu a res
pecliva inaugura!;i1o. E colaboraram acti
vamente os Servi!;os Provinciais do s 
C. T. T. de Macau e 0 nosso amigo Gui
Iherme Lopes da Silva, ali delegado do 
Clube Filatelico de Portugal, e, para tal 
efeito, seu representante, e do respectivo 
presidente. 

Foram sete os expositores lilatelicos: 
D. Julieta No bre Carvalho, D. Paulo Jose 
Tavares, Dr. Ant6nio Ataide Lobo, Gui
Iherme Lopes da Silva, Reparti!;ao Pro
vincial dos C. T . T . de Macau, Manuel 
Augusto Ferraz e Antonio Augusto Ba
saloco. 

De s alientar qu,e a primeira e a ,esposa 
daquele governador de Ma au, que apre
sentou duas temati ca ; : Pintura e Us os e 

Costumes. E que 0 segundo e 0 Bispo 
de Macau, participante com Vaticano, IU
lia, Olimpiadas de 1960 e sobrescritos de 
1.0 dia de Portugal. 

Aquele nosso representante e amigo, 
Guilherme Lopes da Silva, exibiu: «A pre
sen!;a do Infante D. Henrique em selos e 
sobrescritos de 1.0 dia de Portugal e Ul
tramar», «Selec!;i1o de sobrescritos de Por
tugal e .Brasil» e cSobrescritos de 1.~ voos 
e de 1.0 dia de Macau. 

Os res tantes expositores, pela ordem 
acima, patentearam: tematica do Palu
dismo, Cruz Vermelha Internacional, se
lec!;i1o de s elos do Ultramar portugues, 

Portugal e Ultramar, e tematica de aoi
mais. 

Presidente da Comissao Executiva das 
referidas comemora!;oes foi a Chi!fe dos 
Servi!;os de Educa!;i1o da Provincia, Dr.D 
D. Ricardina Costa Rosa y Alberty Lopes 
da Silva, esposa daquele nosso represen
tante, e filha do conhecido Inspector Ri
cardo Rosa y Alberty. 

Os C. T . T . de Macau editaram urn 
carimbo comemorativo e urn sobrescrito 
proprio para usa daq'.lele. 

A Guilherme Lopes da Silva, agra
decemos, ni10 so a sua magnifica actlvi
dade, mas tam bern os quatro daqueles 
belos sobrescritos que nos ofertou, e, 
ainda, 0 saco da respectiva remessa, com 
nada m enos do que catorze selos de Ma
cau, quase todos diferentes, e outros tan
tos carimbos comemorativos . . . ---
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blocos. Necessita de ensaios, provas, erros 
e mais sobrescritos, nao obstante ser ja 
uma boa participa!;ao. 

FERNANDO GOMES CARRAO: «Escu
tismo. Carimbos comemorativos. Marcofi
lia». Sete quadros, alem de inurn eras fo
lhas que nao foi possivel expor. Decerto 
a melhor tematica apresentada, somente 
com selos novos, ensaios, provas, blocos 
e carimbos em sobrescritos e postais. 
Desnecessitava de apresentar os dois uI
timos quadros sobre marcofilia, principal
mente {) ultimo, monotono, exclusiva
mente com selos do maUadado «cavali
nho», e, aindda por cima (ou por baixo .... ), 
quase todos ~e 5 cts. 

FERNANDO TE IX E IRA XAVIER 
MARTINS: «Ultramar portugues. Jogos 
Olimpicos». Esta participa!;ao nao foi 
vista pelo juri, por, como ja escrevemos, 
ter chegado no ultimo dia da exposi<;ao. 

FRANCISCO DIAS MOTA VEIGA: 
«Trajos r egionais» . Tres quadros, com 
os selos apresentados por paises, 0 que, 
nesta tematica, nos parece aceitavel, mas 
nao rigorosamente tematico. Pensando 
.sobre 0 ass unto, este coleccionador, alem 
de desenvol ve-Ia, pode apresenta-Ia por 
epocas, pelo destin~ dos trajos, etc., etc. 

Estamos a meio das participa!;oes em 
competi<;iio nesta exposi!;ao de Arganil. 
Fieara a outra metade para 0 proximo 
domingo. 

XIV ExposlOlo de OlvulglOlo 
FU.t6l1ea da Alhlndra 

Ja aqui nos referimos, com 0 devido 
desenvolvimento, a esta prometedora ex
posi<;ao, que, nao obstante designada de 
divulga!;ao, e a demonstra~ao cabal da 
continuidade odo Nucleo Filatelico de Alhan
dra, sob a batuta, ao que sup om os, de 
Almeida Carvalho, a quem sao aevidos 
todos os elogios e agradecimentos. 

Tal exposi!;ao, exclusivamente do tema 
mariano ou religioso, estara patente ao 
publico de 12 a 19 de Outubro proximo, 
e na sua inaugura!;ao estariio presentes 
representantes da Federa<;ao Portuguesa 
de Filatelia e odo Clube Filatelico de Por
tugal, alem de entidades oficiais, exposi
tores, etc. 

Agradecemos 0 convite que pessoal
mente nos foi feito para essa inaugura!;ao, 
a qual Iaremos todos os possiveis para 
nao faltar. -

.. .:-----------------------------------~ .. ( ( 

I Como e tradtcional I 

1 0 1 
I BOLETiM DO CLUBE FILATBLICO DB PORTUGAL I 
I I I parttctpa na Classe de Literatura I 
I -- Sec~4o !a(RevistaS) I 
I I' 1 Exposic;:ao Filatelica Internacional I 
1 I 

I PHIL YMPIA I 
1 I 

J
l n LON 0 RES - 18 I 26 da Setembro de 1970 II 

C> Phllymp/a 

~~,.----------------------~~.""",..,~-- ,,~ 
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Federa~ao P ortuguesa de Fjlatelja 
INFORMA ... 

E-nos muito grato anundar que se filia
ram, recentemente, na Federar;iio Portuguesa 
de Filatelia, as oito agremiar;Oes seguintes: 

NELSON RODR1GUEZ FAG UNDO - Sitios 
Bloque n.nl, Apt.o B 5 c/ Aycstavan e 
Infanta - Habana - Cuba. 

WERNER LUIZ SCHNEIDER - Av. Julio de 
Castilhos, 5B5 - 2.0 andar - Porto Alegre 
- R. G. - Bra~il. 

HUGO LEITE DE ALBUQUERQ UE - Av. 
FIoriano Peixoto, 391 - Joao Pessoa 
P. B. -- Brasil. 

FRANCISZKA LASTOWSKA - Miastko -
UI. Mickiewicza 5/1 - Woi Koszalin 
PoIonia. 

LAURIDES CARLOS DE SOUZA MACBDO 
- Caixa Postal, 717 - Santo Andn! 
Estado de S. Paulo -- Brasil. 

EMILIO SANCHEZ CABEZAS - Apartado 64 
- Don Benito (Bada;oz) - Espanha. 

ISTV AN GYORGY - I. Beloianni~z u. 33 
- Ozd - Hungria. 

ELAINE BLAR DE ORNELAS - Av. Hen
rique Valadares, 35 -- Apt.o 304 (ZC-B6) 
- Rio de Janeiro - GB - Brasil. 

VALDlR RIBEIRO BUENO - Irma L. dos 
Santo~ - Cpo 176 - Cadzinho - Rio 

Grande do Sui - Brasil. 
BENEDIKT GEKLE - Ambassadc d' Alle

magne - B. P. 235 - Rabat - Marrocos. 
OSWALDO BA UZA ZALDIAV - Calle Cuba 

- Revolucion y B - Reporto Vi~ta Ale
gt'e - Holguia Oriente - Cuba. 

PAULO LUIZ GARCIA RIBEIRO -- Caixa 
Postal, 63 - Fortuna - Estado de Sao 
Paulo - Bra~il. 

FRANCISCO CALDEIRA DA SILVA - Rua 
Conde Monte Real, n.O 10-r/c.-Drt.o -
CaSCi11~ - Portugal. 

'* '" 
Estcb endere~os baO indicado~ scm com

promisso nem responsabil idadc da nos~a parte. 
The above addresseb are given without 

any obligation or responsibility on our part. 
Ces adre~bes sont donnes san engage

ment ni responsabilite de notre part. 

Secr;ao Filatelica do Circulo de Arte e 
Recreio 

Largo Joao Franco, 19-A 
GUIMARAES. 

Secr;ao Filatelica do Grupo Desportivo da 
TAP 

Aeroporto da Portela 
LISBOA - 5. 

Study and Contactgroup dberilD 
Postbox 25 
HUIZEN (N. H.) - HOLLAND. 

Secr;ao Filatelica do Clube BP 
Prar;a Marques de Pombal, 13 
LISBOA - 1. 

The International Society for Portuguese 
Philately 

465 North 7th Street 
NEWARK, N. J. 07017 - U. S. A. 

Se~ao Filatelica do Clube Recreativo das 
Minas da Panasqueira 

Minas da Panasqueira 
BEIRA BAIXA. 

Portuguese Philatelic Society 
103-a, Rugby Avenue 
WEMBLEY, Middlesex HAO 3DP - EN

GLAND. 

Sec~ao Filatklica do Grupo Dramatico Po
voense 

Rua do Gremio, 14 
P6VOA DE SANTA IRIA. 

De notar a presenr;a, ao abrigo de novas 
normas estatutarias - alinea b) do Art. 4.° 
- de TODAS as sodedades com sede em ter
ritorio estrangeiro, cujos socios se dedicam 
especificamente a filatelia portuguesa. 

Damos as boas-vindas as novas agremia
r;Oes federadas, delas se esperando coopera
r;ao no esforr;o em prol da Filatelia Nacional. 
que esta Direcr;ao foi chamada a realizar. 

Estes enderer;os devem ser acrescentados 
aos 2.~ fornecidos na nossa circular n.O 7, 
de 17-4-69. 

Total de agremiar;oes jederadas: 31. 
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A Comissao da ]uyentude Filatelica 
I I N F O~R M A • • • I 

Pel a circular n.O 9, de 24-4-69, deu a Fe
dera!;:ao Portuguesa de Filatelia conhecimento 
aos seus associ ados da nomea!;:ao da Comis
sao de Juventude; na mesma circular se 
transcrevem as atribui!;Oes desta Comissao 
nos termos estatutilrios. 

Na primeira reuniii.o da Comissao de Ju
ventude, que teve lugar em 29 de Abril, con
clui-se pela necessidade de uma intensa e 
imediata ac!;:ao de divulga!;:ao entre as clas
ses juvenis como objectivo prioritario de to-
dos quantos prezam a continuidade da fila
telia nacional. 

Neste sentido nos dirigimos aos Clubes, 
NUcleos e Sec!;:oes Filabmcas de Clubes, fe
derados, no sentido de dedicarem a sua es
pecial- aten!;:ao aos coleccionadores jovens, 
orientando--os, ajudando--os a desenvolver as 
suas colec!;oes e trazendo--os ao convivio dos 
filatelistas mais experientes que possam cola
borar na sua forma!;;ao filatelica. 

A Comissao de Juventude sugere que para 
maior coordena!;;ao da ac!;;ao a desenvolver, 
cada Clube, Niic1eo ou Seq;ao FilateIica de 
Clube, nomeie urn delegado para tratar espe
cialmente dos assuntos juvenis, 0 qual nao 
leTa necessariamente que pertencer aos cor
pos directivos mas havera de ser filatelista 
e:xperiente e com gosto pela divulga!;;ii.o dos 
ensinamentos filatelicos. 

Neste sentido se ficam aguardando as res
postas dos Associados Federativos, a quem 
se dirige a presente circular. 

A Comissao de Juventude sugere mais que 
nas Mostras Filatelicas e Exposi!;;oes orga
nizadas pel as associa!;:oes federadas sejam 
reservados alguns quadros para participa
~1ies de coleccionadores jovens e que os dele
gados para os assuntos juvenis tomem a seu 
cargo orientar os jovens locais quanto a forma 
de expor as suas participa!;Oes. Insiste-se na 
importancia que tern 0 facto de levar os jo
yens a vencer 0 receio de apresentar os seus 
principios de colec!;:ao e pede-se que lhes seja 
dada a orienta!;;ao adequada para se integra
rem desde logo nos esquemas gerais correc
tos de apresenta!;:ao. 

Paralelamente, considera-se desejavel que 
nas Mosl1ras e Exposi!;oes, coleccionadores 
experientes apresentem conjuntos de selos or
ganizados com caracter didactico e ainda 
com objectivo de orientar os nov os coleccio
nadores e de atrair para a filatelia os que 
ainda 0 nao sao. A apresenta!;;ao paralela 
«do que se deve~ e do cque se nao deve~ 
fazer como utiliza!;:ao dos meios visuais, e 
insubstituivel no aspecto propagandista e di
dactico. 

II 

E sabido que a nao se manter 0 entu
siasmo despertado nos coleccionadores quando 
come!,!am a sua colec!;:ao, uma grande parte 
se desinteressara da filatelia ; e se nos seus 
primeiros contactos com outros filatelistas 
se verificar qualquer atitude lesiva ou ape
nas nao compreensivel pelo coleccionadoI" 
principiante, gera-se urn clima de descon
fian!,!a que 0 afastara do convivio geral e 
muitas vezes 0 levara a abandonar a colec
ciona!;:ao. 

o filatelista nao se entende isolado e so 
pode realizar-se no conjunto do seu mundo 
filatelico. 

Assim, sugere-se a realiza!;;ao de reunioes 
de informa!;;ao filatelica e de troca de selos, 
exclusivamente dirigidas a juventude, nas 
quais 0 delegado para os assuntos juvenis au 
outra pessoa id6nea vigie e oriente as trocas 
e aproveite a aportunidade para coment[u'ios 
explicativos e formativos sobre os varlados 
aspectos da filatelia. 

II 

A Comissao da Juventude pede a todos as 
suas sugestoes e colabora!;;ao, que sera entu
siasticamente acolhida em prol do futuro da 
Filatelia Portuguesa. 

• 

BOLETIM DO CLUBE FILATl!:LICO DE PORTUGAL 7 

honra lhes seja! - tanto tern apreciado, 
apreendido e agradecido, quando, ·em plena 
sinceridade, quem tern de agradecer-Ihes 
somos n6s. 

XIV ExposlOlo de Dlvulgaolo 
Fllat611ca de Alhandra 

Mais uma vez, 0 dinamico e presti
gioso Nutleo Filatelico de Alhandra rea
liza, de 12 a 19 de Outubro pr6ximos, a 
exposic;ao em epigrafe, 1.a Mariana, com 
o patrocinio dos C. T. T., Federw;ao Por
tugue3a de Filatelia, Camara Municipal de 
Vila Fl artca de Xira, paroco e Junta de 
Freguesia de Alhandra . Se 0 Nllcleo 0 

entender, pade acrescentar 0 patrocinio, 
moral e material, do Clube Filatelico de 
Pcrtugal, que no casu afirma!ivo of ere
cera a medalha do seu Presldente, em 
prata. Nao havendo competic;iio, como 
parece, entao 0 Clube Filatelico de. Por
tugal of ere cera a mesma medalha aquele 
Nucleo Filatelico de Alhandra, que a to
dos os titulos bem a merece. 

As participac;6es terao de ser do tema 
mariana ou religioso, e a respectiva ins
cric;ao, gratuita, esta aberta a todos ~s 
coleccionadores, gran des ou modestos, pOlS 
wdos serao por igual bern acolhidos e 
a wdos serao atribuidas lembranc;as co
memorativas. 

A organizadora conta ja com a parii
cipa.;ao da colecc;ao do Santuario de Fa
tima, que nunca vimos, mas nos dizem 
ser interessante. 

Regulamento e quaisquer infcrmac;6es 
pad em f er pedidos ao Nucleo Filatelico de 
Alhandra, Apartado 11, Alhandra. 

Escusado referir que esta secc;ao pu
blicara tudo quanta aquela organizadora 
the envie, quer para 0 Dial'io de Lisboa, 
quer directamente ao signatario. 

A . J. de V. C 

rCAsAA:M(iiDER'i 
1 TUDO PARA FILA TELl A I 

I COMPRA'-VBNDB I 
Rua 1.° de Dezembro, 101 I 

I Telef. 3315I.4 LIS BOA J. ,= ______ .............. ,.."..,,~------...-.II'. 

Dua. Expod~ie. Filah~. 
liea. e mais uma 

II EXPDSh;lo Fllat611ca das 8alrls 
e VI da Camirci da Arglnll 

Dcscrevemos aqui, em termos muito 
sucintos as duas participa!;oes da classe 
de Hom:a desta excelente, direm os mesmo 
notavel, exposiC;ao. Vamos hoje, como 
entao prometemos, dedicar alguns comen
tarios a' cada uma da c1asse de competi
Gao, pela ordem do catalogo respectivo: 

ALBERTO DE OLIVEIRA MARQUES 
DE CASTRO: «Natal . . . r eden!;ao da hu
manidade». Cinco quadros com selos no
vos, sobrescritos e pos tais. Muito poucas 
legendas. 

ANToNIO CARLOS MAGALHAES PA
CHECO: «Japao antigo». Um quadro 
com Japao classico, selos somente carim
bados. 

ANToNIO FERREIRA RODRIGUES: 
«Selos alemaes (selos, blocos e varieda
des) ; correia aereo (selos, blocos, ensaios, 
provas de luxOl e F. D. C.)>> . Trata-se de 
uma magnifica participac;ao, ja bastante 
conhecida. Mereceu, justamente, 0 1.0 pre
mio, mas esperamos ve-Ia ainda melho
rada. 

ANToNIO GON<;ALVES BORRALHO: 
«Mamiferos» . Temat¥:a de selos somente 
nov os, em unidade e quadras. Merece 
ser desenvolvida, mormente com erros, 
provas, sobrescritos, etc. Isto. mesmo se 
aplica a primeira, acima refenda. 

ANToNIO PIRES FERNANDES MOTA: ' 
"Portugal». Trata-se de uma das duas 
melhores colecc;oes de Arganil, estando 
esie ano, infelizmente, ausente a outra. 
Cinco quadros, a partir de D. Ped~o V, 
inclusive sendo todos novos a partIr de 
D. Carl~s, e com quadras a partir de 
D. Manuel ate Otan. Muito bem apre
seniada e legendada. Participac;ao que 
merece ir as nacionais, embora. esperemos 
que se valorize nos Classicos. 

CAR LOS GABRIEL GON<;ALVES: 
«Hist6ria da Musica,. . Seis quadros de 
uma tematica sobre a hist6ria dos ins
trumentos e dos compositores, bern estru
turada, apresentada e leg.endada. Selos 
somente nov os, claro, alem de quadras e -
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Outubro proximo, a mostra em referencia, 
a qual conta com a patrocinio dos C. T. T. 
e da Federa<;ao Portuguesa de Filatelia. 

A ela podem concorrer todos os socios 
daquela sec<;ao, e compreendera uma 
c1asse juvenil, destinada a jovens dos 
10 aos 18 anos, socios au filhos de socios. 

A respectiva inscri<;ao, gratuita, ter
mina ;amanha, devendo as participa<;oes ser 
entregues ate oito dias antes da inaugu
rac;ao. 

Esta exposi<;ao dos muitos e distintos 
filatelistas de Aveiro podera con tar com 
toda a co1abora<;ao desta sec<;ao do Diario 
de Lisboa, que naquela bela cidade pos
sui tantos leitores e amigos. 

A. J. de V. C 

Ainda dual E)[poti~ie. 
Filahilica. 

II ExposlOlo Filatellca das Belras 
e VI dB Coma rca de Arganll 

Na nossa cronica de domingo pass ado, 
sobre es ta exposi<;ao, nao dissemos que 
uma das participa<;oes nao foi julgada 
a do Sr. Fernando Teixeira Xaxier Mar
tins - porque, vinda do Ultramar, so foi 
recebida no ultimo dia da exposic;ao, 
quando tres dos quatro elementos do 
juri jii se nao encontravam em Arganil. 

Po r outro lado, na acta que entao 
aqui publicamos, a mesma termina na 
palavra cumuZa:io, depois da qual falta
ram as aspas. 0 perfodo seguinte foi d e 
comentario nosso, reportando-nos as pa
lavras altamente elogiosas do emine!1te, ·e 
cada vez mais eminente, J·ose Gonzalez 
Garcia. 

Finalmente, naquela acta, por lapso 
nosso, omitimos os nomes de dois expo
sitores, dos ultimos, contemplados com 
material filatelico, ex aequo: Jose Maria 
Cruz Almeida e Jose Alberto Ferreira 
Matias. 

Isto posto, vamos referir-nos aos expo
sHores, come<;ando pela c1asse de Honra: 

.fase Gonzalez Garcia: Este extraordi
nario filatelista portugues apresentou qua
tro quadros com urn unico selo, supomos 

que metade do album que possui sobre 
esse selo, 0 25 rs. de D. Luis, fita di
reita, denteado 121/2 e 131/2. Qualquer 
coisa de grandioso e unica, que so por 
si valia uma exposi<;ao, e que Arganil 
teve a honra. de ver antes de mais nin .... 
guem. Quatro quadros do tal unico selo, 
num serio e exaustivo estudo dos seus 
varios cunhos, nos dois referidos den
teado~, e com variantes, por alineas, de 
alguns desses cunhos. Sessenta folhas de 
album, repetimos, de urn so selo, das cento 
e tal que ele possui. 

Com a circunstancia, que enormemente 
nos alegrou e que decerto sera motivo 
para uma das nossas pr6ximas cr6nicas, 
de vir comprovar, de maneira irrefutavel, 
a defesa que sempre aqui temos feito, 
antes de ninguem (a qui e numa confe
rencia que ja proferimos dezenas de ve
zes, no continente, em Angola ·e ate no 
Brasil), dos selos novos e absolutamente 
impecaveis. 

Efectivamente, 0 grande filatelista fez 
tao espantoso estudo exc1usivamente com 
selos novas. Acentuamas: selos cern por 
cenro novas. E, em todos os cunhos, se
los em unidades, pares, tiras e blocos 
maio res, de seis e de doze, urn deles 
com duas margens de canto de folha. 
Em quase todas as folhas e em quase 
rodos os cunhos, os selos novos, em 
cima, e, por baixo, uma carta ou sobres
crito com os selos dos cunhos respectivos. 

No meio de tao notavel participac;ao, 
m erecem saliencia duas pe<;as deslumbran
tes : urn selo nao denteado sobre carta e 
outro com dupla impressao. N6s possuf
mos, do Ultramar, uma dupla impressao 
que era considerada a que tinha maior 
dis tan cia entre as duas impre.ssoes. Na 
de Gonzalez Garcia, tal dis tan cia e duas 
ou tres vezes superior a da nossa ... 

Sera necessario acrescentar algo? Nao 
tinhamos inteira razao quando, ha duas 
semanas, aqui escrevemos que valia a 
pena ir a Arganil apenas para ver, es
tudar e apreciar ta-o unica e maravilhosa 
participa<;ao? 

Dl·. A. J. de Vasconcelos Cal'valho: 
Muito pequena amostra de cartas com ca
rimbos prefilatelicos da regiao argani
lense. 

E aqui termina a classe de Honra. 
Ficando para 0 pr6ximo domingo a de 
competi<;ao, com as nossas criticas costu
madas, que os filatelistas arganilenses-
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MARCOFILIA 
PORTUGAL 

Carimbos de 1.° dia de circulac;ao 

CENTENARIO DO NASCIMENTO DE VIANA 
DA MOTA - Lisboa, S. I. R. Rua de 
S. Jose, 20 - 24 de Setembro de 1969. Ca
rimbos id€mticos em Coimbra, Porto (Ba
talha) e Funchal. 

CENTENARIO DO NASCI~IENTO DE GAGO 
COUTINHO - Lisboa, S. 1. R. Rua de 
S. Jose, 20 - 22 de Outubro de 1969. Ca
rimbos identicos em Coimbra, Porto (Ba
talha) e Funchal. ' 

Carimbos comemorativos 

II EXPOSICAO FILATELICA DO LICEU PA
DRE ANTONIO VIEIRA - Lisboa, 2 de 
Junho de 1969. Posta de Correio no Liceu 
Padre Antonio Vieira - Rua Marques de 
Soveral. 

EXPOSIGAO DE ANTIQUARIOS - Porto, 4 de 
Junho de 1969. Posto de Correio no Ate
neu Comercial. 

EXPOSICAO F I L ATE L I C A CONCELHIA, 
«SEIA-69~ - Seia, 8 de Junho de 1969. 
Posto de Correia no Palacio da Empresa 
H. E. S. E. 

I MOSTRA FILATELICA DO CLUBE ATLE
TICO E RECREATIVO DA ENCARNACAO 
- Lisboa, 14 de Junho de 1969. Posto de 
Correia na Sede do Clube - Circular Norte, 
Lote 7 - Bairro da Encarna~ao. 

II GRANDE CONCURSO INTERNACIONAL 
DE PESCA DESPORTIVA DE ESPINHO 
- Espinho, 15 de Junho de 1969. Posta 
de Correia na Associa~ao Academica. 

IV EXPOSICAO FlLATELICA DE PONTA 
DELGADA - Panta Delgada. 21 de Junho 
de 1969. Posto de Correia no Nuc!eo Fi
latelico Micaelense. 

I EXPOS1CAO FILATELICA DE CASTELO 
BRANCO - Castelo Branco, 28 de Junho 
de 1969. Posto de Correio no Salao do 
Governo Civil. 

II EXPOSICAO FII,ATELICA COSTA DO 
SOL - 69 - Pa~o de Arcos, 17 de Agosta de 
1969. Posta de Correia na Sede do Clube 

Desportivo de Pa~o de Arcos - Av. Mar
ques de Pombal. 

ANGOLA 

Carimbos comemorativos 
2.° SALAO FILATELICO JUVENIL DE 

LUANDA - Luanda, 4 de Junho de 1969. 

I EXPOSICAO FILATELICA TEMATICA 
Lobito, 2 de Setembro de 1969. 

JIIlACAU 

Carimbos de 1.° dia de circulac;ao 
75. 0 ANIVERSARIO DO LICEU NACIONAL 

INFANTE D. HENRIQUE - Macau, 11 de 
Setpmbro de 1969. 

4.0 GENTENARIO DA FUNDACAO DA SANTA 
CASA DA MISERICORDIA DE MACAU 
Macau, 16 de Outubro de 1969. 

JIIlOCAJIIlBIQUE 

Carimbos de 1.° dia de circulac;ao 
4.° CENTENARIO DA ESTADA DE LUiS DE 

CAMoES NA ILHA DE MOCAMBIQUE 
Carimbos em Louren~o Marques e Beira, 
10 de Junho de 1969. 

TIJIIlOR 

Carimbo do 1.° dia de circulac;ao 
2.° CENTENARIO DE DILl - Dili, 25 de Ju

lho de 1969. 

TRece 
Por cada 1.000 selos vulgares (D. Diniz, 
Caravelas, Franco, etc., mesmo todos 
iguais) dou : 

200 lalol da Iflblla, China, Pol6nla, 
Bul1l6rla, RomAnia, Chlcollov6qula,.tc. 

(nuncs mals do que 5 Iguais) 

Nota: S6ndo do U/t,.ama,. Porluguis aou 0 
dob,.o (400) 

AREND LEVENS-\NIEDAU 

Malnzer Landstr. 310{1I 
6 FRANKFURT/MAIN ALEMANHA oelD. 

S6clo n.- 36. do C. F. P. 
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LIST A DE S6CIOS 
DO 

, CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
USTA DEL SOCI- MIGLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DE MEMBREI 

AL TERA(:OES REINGRESSOS - NOVOS sliclOS 

PORTUGAL 

5334 - Eduardo Manuel Emidio Mira - Largo 
da Consolalrao, 6 - Aldcer do Sal 
(M) Po. T. N. U. 60. 

5335 - Grupo Desportivo do Pessoal da Ford 
Lusitana - Rua Rosa Arauio, 2-2.0 
-Lisboa. 

5336 - Vasco Paulo T. V. Marques de Le
mos - Rua do Alecrim, 4 - Smtra 
- (P) T. C. N. U. 60. 1. 2. 

5337 - Alberto Manuel da Silva e Moura 
R. Rodrigo da Fonseca, 133-1.n -Esq.o 
- Lisboa-1. 

5338 - Rui Manuel dos S. G. Prudencio
Av. Heliodoro Salgado, 100 - Sintra 
- (P) T . U. 60. 1. 3. 

5339 - Francisco Caetano Ramos Serra -
Av. Oscar Monteiro Torres, 66-1.0-
-Drt.o - Lisboa - (P) Po. Fr. In. 
C. U. 60. 4. Tematica de animais. 

5340 - D. Maria Adelaide T. A. Gubert 
Zanartu - Quinta da Barbosa - Mon
tijo - Po. Fr. In. T. U. em per
feito estado filateIico. So alguns 
paises Europeus. 6. 90. 94. 

5341 - Dr. Ramiro Correia de S. T. Vieira 
de Sousa - Rua D. Joao V, 22-r/c.
-Drt.o - Lisboa - (M) T. C. N. 60. 

5343 - Eng.o Fernando Jose da C. R. Mar
tins dos Santos - R. das Amoreiras, 
70-8.0 - Lisboa - (P) C. V. N. 60. 
1. 2. 

5345 - Manuel Jorge Moniz Pereira-Rua B, 
n.O 6 - Albufeira - (M) Po. N. 60. 
1. 2. 

5349 - Pedro de Vasconcelos e Castro - Av. 
Alvares Cabral, 55 - Lisboa - (M/A) 
In. Fr. T. C. V. N. U. 60. 16. 19. 21. 
Inteiros postais de 16 Gibralter. 90. 92. 

M09AMB1QUE 

5303 - Prof. D. Maria Madalena de S. Naia 
- Memba - Po. Fr. In. Es. T. C. 
N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. 

5347 - Yasmim A. C. Jamal - C. P., 17-
Memba. 

5348 - Mario Eduardo Sergio F. R. Marlins 
- C. P., 1108 - Beira - (P) Po. Fr. 
In. T . N. 60. 94. 

BRASIL 

5342 - Walter Barroca - Rua Rodrigues de 
Aquino, 553 - Joao Pessoa - Paraiba 
- (M)Po. In. T. N. U. 60. 3. Match-
-Box-Labels. 72. 

5350 - Jorge Pereira de Souza - Av. Albino 
Almeida, 212 - Resende - RJ - Po. 
It. T . 60. 1. 21. 24. 30. 90. 

5351 - Paulo de Fran,.a M. da Fonseca
Rua Toneleros, 170 - Apt.o 403-
- Rio de Janeiro - Guanabarn ZC 07 
- Po. 15. Martinica. 21. Angola. 
90. 91. 

ESPANHA 

5346 - Commander D. C. Gordon - C'an 
Rose - Puerto de Andraitx - MaI
lorca - Ilhas Baleares - J n. Es. Fr. 
T . Postal History. 60. 1. 29. 90. 
92. 93. 

A LEMANHA ORIENTAL 

5344 - Dr. E. M. Klingenburg - 402 Met
tmann - Lou~weg 10 - AI. 60. 

~.iil~-"""""'---------~:"'" 

i SELOS NOVOS E USlOOS I 
I Portugal (continente II Ultramar) II todos I 
I os paises estrangeiros I 
I Grandes colec~iies acabadas de fraccionar I 
I Atende todas Mancolisias I 
I Joco Luis de Medeiros I I DO Clube Filatelico de Portugal I 

... ·el ......-~ ...... --~ 

, 

• 

c 
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CRON 

i)iario 
Dua. E)(p.si~ie, 

Filatelica • 

1 
II Expaslolo Fllat611ca das Balrls 

a VI da Camarca da Arganll 
Na nossa cronica anterior, e no capi

tulo dedicado a exposi!;ao em epigrafe, 
saltaram duas linhas do seu ultimo para
grafo, para 0 primeiro paragrafo do ca
pitulo dedicado a «II Exposi!;ao Filatelica 
da Tematica dos Escritores e Jornalistas", 
do que pedimos des culpa aos nossos pre
zados leitores. 

IstD posto, transcrevemos aqui, em 
primeira mao, a acta do juri respectivo: 

«Pelas dezassete horas do dia sete de 
Setembro de mil novecentos e sessenta 
e nove, no local da exposi!;ao em epi
grafe, reuniu 0 juri da mesma, consti
tuido pelos Excelentissimos Senhores Jose 
Gonzalez Gar cia, Juiz - Desembargador 
Dr. Manuel Jose de Carvalho Fernandes 
Costa, Dr. Joaquim Teixeira da Rocha e 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, os 
quais, por unanimidade, deliberaram atri
buir os premios que the foram confiados, 
do modo seguinte: 

Ta~a Cusa do CO'll.ceLho de A rgaoniL: An
tonio Ferreira Rodrigues; Ta!;a Casa do 
ConceLho de ArganH, Jose Manuel Casta
nheira da Silveira; MedaLha CLube Fita
teLico de PortugaL, Antonio Pires Fer
nandes Mota. 

MedaLha Dr. A. J. de VasconceLos Car
vaLho, Fernando Gomes Carrao. 

MedaLhas Cas a do ConceLho de ArganiL, 
Carlos Gabriel Gon!;alves, Jose Baptista 
Barata, Ant6nio Gon!;alves Borralho, An
tonio Carlos Magalhaes Pacheco, Alberto 

CAS o o 

de Oliveira Marques de Castro e D. Ju
dite Ribeiro da Cruz. 

Premios Barata das Neves, lotes de 
sobreS:critos: Jose Maria Cruz Almeida, 
Joaquim Jacinto Alves, D. Maria Isabel 
Marrao dos Santos Ferreira Matias, Dou
tor Virgilio Manuel Guerra dos Reis Nu
nes, F. D. Mota Veiga e Padre Jose da 
Costa Melo. 

o juri apreciou que a presente expo
si!;ao se tenha valorizado extra ordinaria
mente em rela!;ao a anterior, demons
trando a invulgar progressividade ana a 
ano, facto que deve ser tinico em todo 
o Pais, 0 de Arganil realizar seis expo
si!;oes em seis anos seguidos. 

o juri aprovou tambem votos de sau
da!;ao e agradecimento a entidade orga
nizadora, Casa do Concelho de Arganil 
(Sec~ao Filatelica), e bern assim as enti
dades patro cinantes, Administra!;ao Geral 
dos Correios, Telegrafos e Tel-efones, Ca
mara Municipal de Argaail, Clube Filate
licD de P ortuga.l e Casa do Povo de Ar
ganil. 

Finalmente, 0 juri aprovou saudar a 
Imprensa local, A Comarca de A rganit e 
JornaL de Arganit , e agradecer todas as 
aten!;oes com que aquele foi cumulado,.. 

Salientando e dando a nossa assina
tura it afirma!;ao do eminente Jose Gon
zalez Garcia, de s er .esta a melhor das 
expcsi!;oes locais ou regionais a que tern 
assistido, - deixamos para domingo pro
ximo a nossa .aprecia!;ao sumaria a cada 
uma de todas as participa!;oes expostas. 

2 
Mostra de dlvulgaolo fllatelica 

de Avalro 
Promovida pela Sec!;ao Filatelica e 

Numismatica do famoso Clube dos Gali
tos, vai realizar-se em AVeiro, no salao da ---
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-SUBSIDIOS PARA A SEDE E MOBI- ANuNCIOS DE MEIA PAGINA 
LlARIOS 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Coronel Cardoso Salgado. . . 
Cap. Joaquim Furtado Leote. . 
Reparti~ao da Fazenda e Conta-

bilidade da Guine . . 
R. Lyncke . . . . . . 
Miguel Pessanha 
Ana Maria Godinho Neves 
Anonimo ..... 
Afonso da Cruz e Silva. . 
M. Gon~alves da Costa. . 
Fernando Gomes Carrao . 
Grupo Desportivo da Carris 
Eng. Frederico Kessler.. . 
Um grande filatelista, Amigo do 

Dr. Vasconcelos Carvalho 

A transportar 

1000$00 
1000$00 
2000$00 

3000$00 
100$00 
200$00 

50$00 
100$00 
100$00 
140$00 

50$00 
200$00 

1000$00 

25000$00 

Escritorio Filatelico de Eladio de Santos, de 
Lisboa; 

Casa Filatelica J. Ell, de Lisboa; 
Casa Filatelica de Sergio W. de Sousa Si

moes, de Caldas da Rainha. 

AUMENTO VOLUNTARIO DE COTAS 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 50$00 por 
meso 

D. Maria Isabel Serra de Vasconcelos Car
valho, 50$00 por meso 

Jose Eduardo Serra de Vasconcelos Carvalho, 
20$00 por mes; 

Antonio Jose Serra Vasconcelos de Carva-
33 940$00 Iho, 20$00 por meso 

~--------------------------------------------------------------~ ENVIO ESTAMPILAS, MONEDAS, TARJETAS POSTALES, CURIOSIDADES DE TURISMO. 
ACEPTO EN CANJE ENVIOS CERTIFICADOS DE CIGARRILLOS, FOSFOROS, MONEDAS, 

BANDERINES Y DISCOS 

Ce8ar Izquierdo Aguilera, Droguerla ALEMANA 
Casilla 77 - QUEVEDO - ECUADOR 

.:--------------------,-------------------------------------------------~ r-f\~;n;-=--~~-;"n-;l 
I Calalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com- I I pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de prevos gratis I 
.U;bU ... IilIbDUUU. I 

I 
CASA FUNDADA EM 1922 I 

I E L AR~Be~D~ Li~ 2;- T:ef~ ~ 2sT 0 S I 
I LISIOA·' I 

I 
~---,------------.~------~---~--~~--------~--------------,------:~ 
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JjGIS1 

Mlnlsterla diS Camunicaoilas 

Administra~iio·Geral dos Correios, Telegrafos 
e Telefones 

Direcc~iio dos Servi~os Industriais 

PORTARIA N.O 23 856 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Ministro das Comunica~oes, que, ao 
abrigo das disposi~oes do art. 27.° do Decreto· 
-lei n.O 42 417, de 27 de Julho de 1959, seja 
lan~ada em circula~ao, cumulativamente com 
as que estao em vigor, uma emissiio extraor
dinilria de selos comemorativa do 5.° cente
nilrio do nascimento de Pedro Alvares Cabral, 
nas taxas, dimensoes, motivos e quantidades 

1$00 - 32,5 mm x 41,5 nun (retrato do nave
gador), 1000000. 

3$50 - 32,5 mm x 41,5 mIn (brasiio de ar
mas), 1 000 000. 

6$50 - 32 mm x 41,5 mm (a armada de 15(0), 
500000. . 

Denteado, 12,5. 

Ministerio das Comunica~1ies, 21 de Ja
neiro de 1969. - 0 Ministro das Comunica~1ies. 
Jose Esteviio Abranches Couceiro do CaTiUl 
Moniz. 

Leglslaola prlvatl'l dos C. T. T. 

Ordem de Servi~o N.o 6901, 3/e 
PAiSES BAI~:OS (HOLANDA) 

Remessas a submeter a verifica~lio aduaneira 

Segundo comunica~iio da administra~ao dos 
Paises Baixos nas remessas dos livros, de 
periodicos e de jornais destin ados aquele 
pais, deve ser afixada a etiqueta verde mo
delo C1 (n.o 211 da nos sa Nomenclatura .de 
Impressos), 0 mesmo se verificando em rela· 
~iio as remessas contendo selos de correio. 

Tambem as correspondemcias ou encomen
das postais contendo mercadorias devem ser 
acompanhadas de uma c6pia da factura. Ha
venda declara~iio para a alfandega, ela se
guira ligada a este documento. 

Arq. 225/17/ 1, DSC2. 
22 de Janeiro de 1969. - Pelo Director dos 

Servi~os de Correios, G. C. Sarsfield. 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Selos nacionais e estrangeiros 

Antes de comprar, veja os nossos pre
!;QS e compare. Enviamos lista de ofertas. 
A. NEVES - Apartado 23 - Vila Franca de 
Xira - Portugal. 

COMPRO AEROGRAMAS MILITARES. 
Ja circulados. Indicar precos it Secretaria 
do Clube ao n.D 100. 

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

Desejo trocar selos novos de Portugal 
- Ultramar - America do SuI, em series 
completas. Ofere!;o: MARRO COS - GI
BRALTAR - ESPANHA - IFNI - SA
HARA, comemorativos e Aereos. 

Francisco Rubio Cano, Soberania Na
cional n.D 32 - CEUTA (Norte de Africa). 

Estou interessado na troca de selos de 
Portugal e de outros paises. A. W. Kornienko 
- Str. Chernoglasowskaja 23 kv. 13 - Khar
kov-2 - U. S. S. R. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. 
Cartas a Secretaria, ao n.o 22. 

-----,---
PROV AS, ENSAIOS E ERROS: Troco 

au compro, pagando bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao n.o 22. 

J' offre des timbres-poste neufs et obI. de 
Roumanie. Desire cartes-vues couleurs et 
timbres-poste neufs (mint) - Vladoianu Mir
cea-Cal Severinului - 59 Bl.I.3.ap.4-of-6 Pttr 
Craiova - Roumanie. 

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

Desejo correspondentes em Portugal, Es
panha, Inglaterra, Franca, ItMia, Dinamarca, 
Alemanha Oriental, Suica, Austria, Belgica, 
Suecia e FiHmdia, para troca de discos (pop
-music), etiquetas de caixas de f6sforos, se
los, FDC, revistas, postais e recordacoes. 
Victor Noodapera - Parnu - Lastepargi 11-6 
- EstOnia - U. S. S. R. 

ENSAIOS, PROV AS E £RROS DE 
PORTUGAL, pelras de muito interesse. En
contrani em BOLETIM FILAT£LICO - 13. 
Enviar-Iho-emos gratis, e com to do 0 pra
zed Sergio Simoes, Caldas da Rainha. 

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

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado, 
Rua do Sol, 162 - PORTO. 

o preco do catruogo YVERT-1970 e de 
Esc. 405$00, completo. No entanto, atraves da 
circular com ofertas especiais para aquisicao 
deste catruogo, remetida a simples pedido, 
V. pode consegui-lo por preco muito inferior 
ou ate completamente gratis. Solicite-a. 
SERGIO SIMoES - Selos e Material Filate
lico - CALDAS DA RAINHA. 

Com pro e venda selos de Portugal e 
Ultramar. Novos e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando Silva - Telef. 56994 - Santo TIde
fonso, 444 - Porto. 

lNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
dodo post-invasao (1962), com selos in
dianos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obliterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quan
tidade, ou troco por material a escolha 
do fornecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.D-EF - LISBOA (5). 

AEROGRAMAS DE ANGOLA - Emi
tidGS em Janeiro 1957, com sobrecarga 1$00 
(Cat. Godinas n.D' 20 e 22/26), compro qual
quer quantidade. F. Lem0s da Silveira 
Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - Lisboa (5) - Te
lefone 726179. 

~~----------------, .. 
'Ie Tl~~:o~.Ld<; :;:~;.t --;:' :: ~~::IOD , 

lran~als. I 
JJ" EdiFdO I97° J60 Pdgi"as I 

, f're~o 6 Frs. 

'

H. THIAUDE I, 
24, RUB 4 Slptlmbra Paris 2 B Franoa 

'III'-----------...----~---" 
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A nava sede do Club. Filatelico de Portugal 

O. primeiro. re.ultado. 
Conforme ja noticiamos, desde 1 de 

Maio passado que 0 nosso Clube Fila
telico de Portugal se encontra sober
bamente instalado na sua nova sede: 
o mesmo ediflcio, n.O 70, da Avenida 
de Almirante Reis, mas agora no 5.° an
dar, Dt.o, com elevador, e com com
partimenta~ao feita de propos ito, de 
acordo com as nossas necessidades, 
incluindo uma grande sala, em subs
titui~ao de quatro anteriores, a qual, 
alem das reunioes de socios, permitira 
assembleias-gerais, confer€mcias. fes
tas, etc., incluindo exposi~oes filate
cas, numismMicas ou outras. 

Sede (mica entre todos os clubes 
ou nucleos filatelicos portugueses, 
nem mesmo no estrangeiro sera facil 
encontrar melhor, 0 que muito deve 
orgulhar os nossos associados, de mui
tos dos quais temos ouvido elogios 
muito desvanecedores. 

AUXfLiO DOS S6CIOS 

Mas esta melhoria extraordinaria 
trouxe ao nosso Clube encargos enor
mes com 0 aumento da renda, na or
dem de cerca de duzentos por cento, 
alem dos das mobilias, que estamos 
adquirindo a medida das possibili
dades. 

Pelo que se torna indispensavel a 
ajuda de todos os nossos queridos 
soc lOS, 0 qual pode traduzir-se pelas 
formas seguintes: 

a) Subsldios para a nova sede e 
seus mobiliarios. 
. b) Aumento voluntario das cotas. 

c) Angariamento de novos asso
dados. 

Neste sentido, aqui deixamos vee
mente apelo, a toda a nossa massa 
associativa. 

ANUNCIOS DOS COMERCIANTES 

Mais uma vez, apelamos tambem 
para todos os comerciantes de selos: 
os seus anuncios sao-nos absoluta
mente indispensaveis. 

Sendo a nossa revista a publica~ao 
filatelica portuguesa de maior tiragem 
e expansao - os nossos socios vao a 
caminho dos cinco mil e quinhentos, e 
espalhados por todo 0 Portugal e todo 
o Mundo! - e claro que os nossos 
anuncios sao da maior utilidade para 
todos os comerciantes de selos. 

Ora acontece que os nossos maio
res anuncios de comerciantes filateli
cos sao ... um espanhol e outr~ ameri
cano ... 

Pelo que esperamos que os co
merciantes filatelicos portugueses que 
ainda nao anunciam na nossa revista, 
o fa~am urgentemente; e que aqueles 
que ja no-los dao, fa~am aumentar 0 

seu espa~o. 
Ajudando-nos, claro, mas tambem, 

e indiscutivelmente, no seu interesse. 

..~----------------~ .. 

I A Filatelica I 
I Selos para colect;.6es I 
I COMPRAt E VENDE I 
I Aportodo 13 - Telefone 856 - ElVAS , 
) J 

.. ~----------------" 
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mencionados boletins da exposi .. ao e outras 
pe .. as, sao de tiragens especiais em papel 
couche , enos, saudosos, voltamos a desfo
.har pagina a pagina, e recordamos: 

COMISSAO EXECUTIVA: Eduardo Cohen, 
Presidente; Dr. A. J. de Vasconcelos Car
Iho, Eng. Antonio Eladio de Santos, Prof. 
Dr. Carlos Trincao, Comandante Fernando de 
Barros, Dr. Jorge de Melo Vieira eManuel 
Marques Sena. 

JuRI: Sir John Wilson, Major Alexandre 
Guedes de Magalhaes, Dr. Antonio Fragoso, 
Prof. Dr. Carlos Trincao, Eduardo Cohen, 
Henrique Barbosa de Mendon .. a, Jose Gon
zalez Garcia e Manuel Marques Sena. 

JuRI DA SECC;AO TEMATICA: Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, Dr. Antonio de Al
meida Figueiredo, Eng. Antonio Eladio de 
Santos, Tenente-coronel Francisco Cardoso 
Salgado e Dr. Jorge de Melo Vieira. 

Este nosso exemplar e pe .. a (mica, por
que nele se encontram intercaladas todas as 

fotografias em que ficamos, e nelas veem-se, 
entre muitos outros, os Srs. Presidente da 
Republica, Ministros das Comunica .. oes e do 
Ultramar, Secretario de Estado da Informac;ao, 
Presidente da CAmara Municipal de Lisboa, 
Correio-Mor, Director dos C. T. T. do U., Di
rector da Casa da Maeda, etc., alem de emi
nentes filatelistas como Sir John Wilson, 
Eduardo Cohen, Prof. Dr. Carlos Trinciio, Jose 
Gonzalez Garcia, Dr. Almeida Dias, 0 Direc
tor dos Servi .. os Industriais dos C. T. T., 
Eng. Manuel Gra .. a, Mestre Martins Barata, 
urn dos maiores comerciantes de selos de 
todo 0 Mundo, Robson Lorke, etc., etc. 

Exemplar unico, repetimos, este nosso, 
ele e urn dos 25 tirados, e na sua contra 
capa, impressa, le-se: ,,5. Oeste album, con
tendo todas as publica .. oes refe rentes a 
«V Exposi .. ao Filatelica Nacionai», algumas 
delas em tiragens especiais em papel couche, 
fizeram-se 25 unicos exemplares, nume
rados e rubricados. A Comissao Executiva 
(as.) Eduardo Cohen, Carlos Trincao, A. J. 
de Vasconcelos Carvalho». 

Dos tres, os dois primeiros ja faleceram. 
Que saudade delesl Que saudade de tudo 
isto! 

. =:----------------------------------1. ( l 

I Cala Filahilica l. ELL I 
I FUNDADA EM 1940 I 
I I I Novidades sempre aos melhores pre~os I 
I I 
I Material filatelico HAWIO, LEUCHTTURM e SAFE I 
I I I Em stock mais de 7.000 slries diferentes de todo a Mundo I 
I Series completas novas de Portugal e Ultramar I 
I I 
I I 
I Rua da Prata, IB4-2.o-Esq. I 
I T elefone 32 35 DB I 

I Lisboa 2 I 
I I '!:-------_______________ ~ ..... __ IIIIIW~ _____ =!f 
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-,---' I Domingo. do Sacramento 
I (Mercado Filatelico de lisboa) 
I Rua do Crucifixo, 26 
I Telefone 324891 

I LIS BOA 2 .... Portut;al I S.lo, N.cionai: • E,' .. ngei,o, ,I 

, Albuns e Material Filatelico 

I + I I Lista de ofertas em dbtrlbui 9ao 1 
~=-----------~--:!" 

Cambio serio tGdos l)s paises, series 
completas. Deseo corrE'sponsales cambiar 
novedades, doy Espan!l, Gibraltar, Marrue
cos y Provincias Espanolas. Espccialm ~ t1 te 
PGrtugal y Ultramar. Casa RUBIO. Sobe
rania Nacional n.o 32. CEUTA (Africa). 

Compro, Troco e Vendo selos cliissicos, 
todas as series. Temiiticas, novas ou usa
das. Pr0C'JrO selos d .:! pacotes. Vend::> 
albuns e material fil!lteIic0. A. Borg~s 
BritD - BARREIRO - Portugal - Tele
fone 2272329. 

Compro selos ao cent:>, comemorahv )s 
do Continente, eaves, animais. peixes e 
borboletas do Ultramar. Informe pre!;::>s e 
quantidades para M. do Nascime'1to 
Apartado 112 - FARO. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.o-D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

PARA OS RETARDATARIOS - Sepa
rata PortugaljUltramar do Catiilogo de In
teiros Aeropostais, de Fran!;ois Godinas
Poucos exemplares disponiveis, s6 os pri
meiros pedidos poderao ser at en didos -
Pre!;o, 50$00 - Dirija-se imediat!lmente Ii 
«Sec!;ao Aerofilatelica» do Clube Filate
lico de Portugal, Apartado 2869, LISBOA. 

I am looking for friends for <,xchange 
of the match box labels. Write english, 
german. FRANIK P A VOL. Karpatska 
ul 2. Bratislava. Czechoslovakia. 

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, etc:, 
relacionados com os temas,« Veiculos Moto
rizados», «Guerra» e «Refugiados:t . Enviar 
propostas a Paulo Sa Machado, Rua do 
Sol, 162 - PORTO. 

Exchange with all the countries wanted. 
Mint, used. Base Yvert, Mich al. J. KATZ 
- Caracas, ApartadD 9508 (Carmelitas) -
Venezuela. 

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro 
e troco Corraio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. L emos da 
Silveira, Rua P edro Ivo, 3-3.o-EF - LIS
BOA-5. 

Cam biD sellos universales, cantidad por 
cantidad. Jose Gutierrez - Medico 
Sancti Spiiritus - Badajoz - Espanha. 

Coleccionador russo deseja tr')car selos 
com filatelistas de P ortug:il. Corresp'Jn
dencia em espanhol, ingles, alemao, ita
liano ou frances. Coleccio:J.a sel 'Js de to do 
o mundo. WLADIMIR BLAN KSTEIN 
Bosk P. o. Box, 14. N::Jvosibirsk-99 -
URSS (Russia) . 

.;.,..",.,.---------------:. 1 I I A. G (~RMc~ .. K~ E I S I 
I WELCOMES you at I I CASA DAS I 
I CORTIC;AS I 
I (Cork House) I 

I ~!~~,e,~~,:!~ I 
I shop) I 
I EXPORTERS I 
I Mlmber at Partugul.. RET A I L E R S I I Chamblr at Cammerci , 
I 4 - B - Ru. da Elcol. Pollt6cnlci - 8 -10 I 
c Talafona 32 58 58 I I TIIIgrlmll: ISOLANrES I' 
, LISBON-PORTUGAL 
I WONDERFUL COLLECTION I I OF CORK SPECIALTIES I 
, AMERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HERE , 

1!1............... ...-.....----~-.-.~:, 
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Des2j.:J selos. tern a Conquista do Es
pa!,!o. Ofere!,!o outros temas, novos. Rui 
Pais de Carvalho - Pampilhosa. 

Procuro coleccionador para trocas Eu
ropa - Portugal. 

Correspondencia em frances ou ingles. 
Bernh. KG,nm2l- Klugkiststr. 23. 

28 BREMEN - Alemanha. 

Interested in Yemen mint unhinged 
early iSSUeS Yvert Catalogue n.·· 1 to 24. 

Roumania nudes & blocks. M. Rech'iny 
118-16 84 th. Ave, KEW GARDENS, N. Y. 
1415. USA. 

Estou interessado em s elos nOV:lS sem 
charneira, d:J.S primeiras emissoes do Ye
men. Catalogo YVert n.·· 1 a 24. 

Da RomEmia, nus e blocos. M. R_
chany 118-16 84 tho Ave, Kew Gardens, 
N. Y. 11415. USA. 

ENSAIOS, PROV AS, pro vas de luxe e 
de artistas, FDC, postais maximos, etc., Por
tu~al e varios tern as, troco, com pro e vendo. 
Tenho para venda catalogo Yvert 69 e 
Maestros c/ 3 sup. - Felix da Costa llha 
- Bairro n.O 2 - Alcoentrc. 

·: .... """..,....-----"""..,.~-- ......... ---......... :i 
I A I I I I CENTRAL I 
I DA I 
I BAllA I 
I OPTllUO 8ER.V.~O DE I 
I pastetaria fina I 
I restaurante I 
I satao de chli I 
I AMBIENTE SELECCIONADO I I Reconhecida oficialmente I 
I 

de uti Ii dad e turistica I 
94, Rua Aurea, 98 - Lz'sboa-2 I 

I Telifones 320280 - 3 2 6674 I 
.. -----fl/llllllW-----........ --........ ----........ :r 

Philateliste franc;:ais donne tous timbres 
nouveaux de FRANCE (neufs) - cherche 
timbres anciens de FRANCE (1849-1900). 

Ecrire: DELAQUAIZE - 52, rue Gan
dillet - 78 Carrlere~ ~ur Seine - France. 

Si me cnvia 100 (, 150 ~ellos dc su pais, 
L'ecibini igual numero dc mi pais Espana. 
Marcelo Borrell - Edi ~on, 16-1.0 - Barce
lona (5) - Espana. 

Mande 200 selos diferentes do ~eu paf ~ 
e cu enviarei 200 selos difcL'cntes da Dina
marca e Roruega. 

Vagn Ovcrgaard-9631/Glerup- Ged~ tcd 
- Danmark. 

U. P. U. - quadra~ novas, seric complctn 
Ultramar e Continentc, idcm OT AN com 
cal' imbo 1.0 dia. Vendc-~c pela melhor 
orerta. R. Lynckc, Rua das Chaga, 16-1.0 -

-Esq.o, Lisboa. 

VENDEM-SE: EUROPA - C. E. P. T . 
Uma colecc;:ao completa. 10 anos. Todo~ 
os paises. .Selos novo~ e sobrescrito~ do 
1.0 dia. 

CcntemiL'ios dos Servic;:os Postais e do~ 
Correio~. Completa. 

Expo~ic;:ao Universal de Bruxelas 1968. 
Completa. 

Eduardo Doutel de Andrade - Mirandela. 

Coleccionador de Portugal e Ultramar, 
ha~tante avanc;:ado, procura outro em con
dic;:ocs iguais, para trocas. Disponho muito~ 
duplicados, tambem quadras. Resposta a: 
R. Lynckc, Rua das Chagas, 16-1.0-Esq.0, 
Lisboa. 

Em troca de series com pI etas novas de 
Portugal, oferec;:o selos da Romenia. POl' 
25 fl'. Yvert de selos de Portugal dou 35 it-. 
Yvert em ~elos da Romenia e Pol6nia. 
Prof. Justin Sanuceanu - Str. Lumea Noua, 19 
- Vatra Doma - Romenia. 

VENDO melhor oferta, em conjunto ou 
isolados - catalogo Eladio Continente e UI
tramar 1969 - impecivcl; 1966 - marcado; 
Simoes e Ferreira 1966 - impecivel; Yvert 
- 3 v. - 1961- born estado. Respostas il 
Secretaria n.O P. 142. 

Com pro selos nov os, carimbos comemo
rativos, FDC, provas, ensaios, f1amulas, ca
rimbos mecanicos e putras pe~as relacionadas 
com 0 tema PETROLEO. Carlos A. Car
doso Ribeiro, Pro Rainha Santa, 5-6.0-Fr., 
telef. 792281 - Lisboa-5 . 

, 

• 
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A nacional 
de um livro 

«Lisboa-60)) I atroves 
do malor roridode 

Sabem todos quantos nos leem que esti
vern os doente, pioramos e estamos completa
mente curado. Agora, and amos a por os 
nossos assuntos em dia, e a arrumar Iivros e 
papais. Ah, a tragedia destes quil6metros 
de Iivro; e papeisl .. . 

Ontem, 0 acaso trouxe-nos as maos urn 
volume da maior raridade: .. Album da V Ex
posi~ao Filatelica Nacional, Lisboa-60 .. . 

Foi uma ideia nossa, e, encadernado na 
cor verde, reune ele: papel timbrado da or
ganiza~ao, sobrescrito respectivo, Regula
mento. Pedido tie Inscri~iio Provisorla, car
taz d'1 propaganda, Boletim n.O 1, Boletim 
n.O 2, cartaz para colar nos automoveis, con
vite para a inauguratjiiio, catalogo da exposi
tjiao, cinco sobrescritos com os carimbos de 

1.° dia e comemorativo, convite para 0 al
mo~o da Imprensa, ementa deste almo~o, em 
forma de jornal, cardapio do banquete ofe
recido a Sir John Wilson, Bart. K. C. V. 0., 
carta prefilatelica portuguesa, oferecida a to
dos os convivas, convite para a inaugura~ao 
41a Classe de Honra da mesma exposi~iio, 
convite para 0 banquete de encerramento, 
luxuoso cardapio de oito paginas para este 
banquete de encerramento, Boletim n.O 3, 
contendo as classifica!ioes dos juris, Boletim 
do Clube Filatelico de Portugal, n.O 112, com 
112 paginas, publicado durante ' a Expositjiiio, 
e Boletim do Clube Filatelico de Portugal , 
n.O 113-114, contendo a reportagem litera ria 
e grcifica de todos os actos da Exposi~iio. 

Tanto estes Boletins como 0 catalogo, tres 
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Contittettte, (exceplo LisDoa , cottcelnos limltrofes), flnas e Prov;,1c;as Ultramarinas.-

Correspondentes 
Juniores. • • . 

100$00 por ano 
50$00 por ano ou equivalentc em moeda local 

Brasil • Cr. 6., por ano 
Espatzna. . . . . .. 60 Pesetas, por ano 
Olltros pai'ses . . . . ., U. S 2,00., por ano 
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PAGAMENTO ADI. .. STADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELDS NOVOS EM CURSO 
SAO s6cIOS JUNIORE5 OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada. 

CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 
Silva - Avellida Andrade Corvo, 42 -
Cidade da Praia. 

MACAU - Guilherme Lopes da Silva - Pa
lacio do Governo -Macau, 

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

s. TOME - JOBO Paulo Rego Teixeira
S. Tome. 

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H.- Calle 
18, N.D 7'37 - Apartado A~reo n.o 859, 
Santa Marta 

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

I 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o teleirafico: LUSITANA Telefone n.o 10 - VALEN<;:A 

DE 

JOSf G. GONZAL~Z, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IUA DAS _'YIAS. 5$-57 • T • I • f _ 3400' 

PORTUGAL BAIRRO ALTO • LISIOA • 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABERTO TOD.-\ A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NI~HT 
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Portugal aSSOClou-se as celebra<;6es 
da 

primeira liga<;ao aerea Inglaterra-Australia (1919) 
pelos irrnaos Ross e Keith Smith 

(ver ,Pagina de Aerofilotelio), no interior) 
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