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Salao de Filalelia Pre-Adesiva 
REGULAMENTO 

Artigo 1.° 0 Clube Filah~lico de Portugal, 
'Com 0 patroclnio dos Correios e Telecomunl
-ca\ioes de Portugal e da Federa\iao Portu
guesa de Filatelia, realiza na sua Sede, de 
12 a 18 de Outubro de 1970, um .. Sa lao de 
Filatelia Pre-Adesiva». 

Art. 2.0 Nesta manifesta\iao, de pura dlvul
ga\iao da genese do selo do Correio, somente 
se aceitara material pre-adesivo, de qualquer 
pafs. 

Art. 3.° A participa\iao no "Salao» e re
-servada a coleccionadores portugueses ou re
'sidentes em Portugal, assim como a s6cios 
.do Clube Filatelico de Portugal domiciliados 
no estrangeiro, especialistas neste domfnio fi
-Iatelico, e expressamente convidados para 0 

'9feito. 
Art. 4.° Os quadros federais, cuja ceden

-cia sera gratuita, tern as dimensoes de 
1 X 1 m. 

Art. 5.° A. Comissao Executiva podera 
vir a ratear 0 numero de quadros pretendi
dos, que na~ podera exceder 0 maximo de 

10 (dez) por participa\iio, em face do esp~ 
disponfvel. 

Art. 6.0 0 material a expor, que devera 
ser propriedade exclusiva do participante, 
deve ser entregue a Comissao Executiva, pes
soalmente ou por correio registado, ate ao 
dia 7 de Outubro, correndo as despesas de 
remessa e de devolu\iao por conta dos parti
cipantes. 

Art. 7.0 Os participantes poderao montar 
pessoalmente 0 seu material, no perfodo de 
8 a 11 de Outubro, desde que, com a devida 
antecedencia, comuniquem esse seu desejo 
11 Comissao Executiva. 

Art. 8.0 Nenhuma participa\iao podera ser 
retirada antes do encerramento do .Salao». 

Art. 9.° Embora fa\ia quanto em si caiba 
pela sua conserva\iao e guarda, a Comissao 
Executiva nao se responsablliza pelo material 
exposto, que podera ser seguro pelos seus 
proprietarios contra os rlscos que entenderem. 

Art. 10.° Sera oferecida a cada participante 
uma medalha comemorativa do .. Sa lao». 

Dr. A. 1. de Vasconcelos Corvalho 

Continua ainda doente 0 nosso estimado 
Director e Presidente da Direc\iao do Clube 
filatelico de Portugal, Sr. Dr. Armando Jose 
de Vasconcelos Carvalho, que, como referi
mos no ultimo numero deste Boletim, fol 
vftima de acidente, quando safa da sua re
sidencia, em Lisboa, e se preparava para apa
nhar urn taxi, e obrigou a uma imediata e 
delicada interven\iao cirurgica, numa cUnica 
da capital. 

As suas melhoras, todavia, acentuam-se dla 
a dia, tudo levando a crer que, dentro em 
pouco, possa retomar, em pleno, a sua In
·tensa actividade como advogado, e continuar 

a prestar a sua valiosfssima assistencia a este 
Boletim e ao Clube Filatelico de Portugal, 
conjuntamente com 0 prosseguimento das 
suas habituais e apreciadas cr6nlcas filate
licas, aos domingos, no Diario de Lisboa. 

Muitas pessoas amigas continuam, diaria
mente, a visitar 0 Sr. Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho na sua residencia, interessan
do-se muitas outras, quer telefonicamenfe 
quer por escrito, pelas suas melhoras. 

Ao nosso querido Director e bom Amigo, 
apetecemos um muito rapido e franco res
tabelecimento de saude. 
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·i------------------------------a~ I FILATRIA EUGENIO LLACH S. L I 
, otraves dos suos ofertas quinzenois, oferece-Ihe : I 
II -+ Selol ciassicol de valor com a II 

I 
sua reproduc;iio fotografica. I 

-+ S~ries modernas de todos os 
I palses. I 
I -+ Novidades. Um suplemento I 

I com as ,Htimas emlssoel mun- , 
dials, todas fotografadas e com 

I 
a IndicaC;io do leu caso, do tema I, 
a que pertencem. 

-+ Pagina selecta. Grandes peC;as 
claslicas e modernas fotografa
das, geralmente na lua cor orI
ginal. 

-+ Secc;iio tematica. Grande oferta 
de series do. temas mals colec
cionados, e sugeltoel de noval 
colecC;Oel pela Imagem. 

_ ArUgos tilatelicos. Um grande sortido de albunl, clusificado
res e toda a claase de material mltelico. 

-+ Servlc;o de allinatura de novas emislloes de qualquer pall e 
~~ I 

Tado 1.'0 e muU. m.l. eDeOD'r.r. D •• DO •••• ofer' •• que, eOD&ra pedldo. reme. C 
&em •• Irr.'uU.meD'e. I 

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDO 0 SEU ENVIO 

o pagamento das suas compras pode efectua-Io em moeda do leu pr6prio pall 

FILATELIA EUGENIO LLACH. S. L. 
Fundada em 1915 

A venida GeoneraUsslmo, 489 

BARCELONA-ESPANHA 
I 
I • 

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

11=cisA-A:-MOlDER-~: 
TUDO PARA FILA TELIA I COMPRA -VENDE 

Rua 1.° de Dezembro, 101 I Telef. ~ISI4 LI8B OA· 2 • 
~=..-..-.....-.................. tJ/IIIIIIlIIIW ___________ .. ~ 

,,~-~-----r---"""'-------~ 
( I 
I A filatelica I I Se/os para co/e«oes III 

f COMPRA E VENDE 
« Apartado ]3 - Telefone 866 - ElVAS I , ., '~_ ....... ______________ ~r 
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A A .. embleia Geral do 

Clulle Filatelico de Portugal 
decorreu ,lena de entuda.mo e de intereue auociathr. 

Aprovados 0 Relat6rio e Contas da Direc~ao e 0 Parecer 
do Conselho Fiscal e eleitos os novos Corpos Gerentes 

De harmonia com a respectiva convocaciio, 
reuniu, recentemente, na sede social, Avenida 
Alrnirante Reis, 7()'5.0 -Direiro, em Lisboa, a 
assembleia geral do Clube Filatelico de Por
tugal, para apreciacao e votaciio do relatOrio, 
contas e parecer do conselho fiscal, concer
nentes ao exercicio de 1969, e eleiciio dos 
corpos gerentes pa11a 1970. 

Presidiu a Mesa 0 Sr. Dr. AntOnio de Al
meida Figueiredo, vice-presidente da assem
bleia gel'al, no impedimento, por doenQa, do 
respectivo presidente, Sr. Dr. Fernando Bap
tista da Silva, que foi secretariado pelos 
Srs. Mario do Rosario Oastanheira Nunes e 
Ernesto Batricio Franco. 

Com llazoavel presenr;a de assooiados, pode 
afirmar-se que esba reuniao maiOl' do Clube 
Filarelico de Portugal decorreu com elevado 
e excepcional nivel, Tegistando-se, na aprecia
cao do re1atOrio da direccao e a proposito de 
algumas propostas e CaTtas dirigidas a Mesa 
por algWlS asociados, intervencOes validas, 
opor.tunas e brilhantes pOl' parte dos presen
tes, que seguiram sempre uma Jinha de orien
tacao construtiva e de verdadcira unidade 
associativa, em vez de desperdicarem tempo 
com assuntos secundarios que nada amanta
riam para a vida do Clube. 

Esta, sem duvida, UIna das car,acteristicas do
minantes do camportamento e alta compreensao 
da massa associativa presente, absolutamente 
conscia das ireaJidades, e que tao exce1ente
mente se .expressou atraiVt~s duma assembleia 
que soube reconhecer 0 esforco da direccao 
para manter prestigioso e mais engrandecido 
o Clube Filarelico de Portugal. salvagunr
dando. sinrultaneamen1le. os dn'beresses dos 
associados, e dignificando a Filatelia em geral. 

Quanto ao relatOrio e respectivas contas 
da direccao. e ao parecer do conselho fiscal, 
eles for.am. por unanimidade, 'aprovados. bem 
como os votos neles incluidos de: 

- Profunda pesar, por todos os sOOos e 
seus familiares faJecidos; 

- De sauda9do e agradecimento: 
- A todos os socios e amigos que, com 

a sua colaboraciio, procural'am facilitar a 
missiio dos corpos gerentes; 

- Aos Ex.MOII Senhores Correio-Mor e En
genheiro-Director dos Servi!;'OS Industriais 
dos C. T. T., pelo apoio material e moral 
concedidos; 

- A Federacao Portuguesa de Filatelia 
e a todas as Secc6es Filatelicas, Nucleos 
ou Grupos Filare1icos existentes no Pais; 
- A lmprensa, Radio e Televisao. pela 
gentil colabor.aciio prestada; 
- A todos os sOOos, quer residentes na 
metr6pole. ilhas e ultrarIla!f, quer no estran---411:--'--"------------..-............... :. 
I TO DO 0 COLECCIONADDR PORTUGU~S DE II 

I 
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 

AEREO DEVE FILIAR-SE NO I 

'

I Clube Filatelico I 

I de Portugal I 
I REPRESENTANTE DO NOSSO PAis DA ' 

I I 

I I 
I I I Federation Internationale II 
I des Societes 

I Aerophilateliques I 
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELlA , 

MUNDIAL, DEFENSORA DOS I 
I INTERESSES 

I
I DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS I 

AS LATITUDES 
.. ~ ill __ -. _______ """"""'-.....," 
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4 BOLETIM DO CLUBE Fn.AT£LICO DE PORTUGAL ---geiro, e em especial aos que estiio integra· 
dos nas forQas armadas; 

- Ao Conselho Fiscal eaos membros da 
Assembleia Geral, pela valiosissima colabo
ra~ao dada it Direc~iio; 

- Aos collaboradores e anunoiantes do 
Boletim do Clube Filatelico de Portugal; 

- Aos Correios do Ultramar, pelas vanas 
provas de granrle interesse pelo Clube e 
Boletim: 

- A todos que generosamente se tern ins
crito na subscri~iio em curso para remode
la~iio e modemizacao da Sede; 

- A todos os ofer.tantes de exemplares 
para a Biblioteca; 

- Ao Secretano Geral do Clube e 080 en
carregado do Servi~ de Circulac6es, valio
sissimos apoios da Direc~ao; 

- Ao pessoal do Clube, pela dedicacao 
demonstrada ; e 

- A .todos que, 'POr quaJI.quer forma, auxi
li-aram 0 Olube e seus dirigentes; 

tendo aind-a a assembleia geral aprovado 
delegar na Direc~ao do Clube a nome~ao 
de Delegados ao Congresso da Federacao 
Portuguesa de Filatella. 

Ap6s urna pequena .interrup~ao da sessao, 
concedida pelo Sr. Presidente da Mesa, para, 
cada um, em sua consci€mcia e livremente, 
m€ditar no acto que se iria seguir, a elei~iio 
dos corpos gerentes, procedeu-se it respectiva 
ohamada, para 0 exercicio do direito de voto. 
Exercido este, e com os Srs. Dr. AntOnio da 
Silva Gama e Francisco da Palma ~al na 
fun~ao de escrutinadores, apurou-se, para as 
cargos que a seguir se indicam, terem side 
eleitos os senhores: 

ASSEMBLEIA GElliAL 

Presidente - Dr. Fernando Baptisba da Silva 
Vice-Presidente - Dr. AntOnio de Almeida 

Figueiredo 

1.0 Secretcirio - Ra1.rurdo Alvaro Mendonca 
2.0 Secretcirio - Mario do Rosario Casta

nheira Nunes. 

DIRECCAO 

- Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
- Coronel FNmcisco Roma Machado Car-

doso Salgado 
- Jose Manuel Oastanheira da Silveira 
- Edgar Pilo 
- Miguel Jose F. Emidlio S. Pessanha 
- Eng. ° Fernando da Costa Valdez 
- Dr. JUlio Pinto da Cruz Neves. 

CONSELHO FISCAL 

Efectivo - Dr. Agostinho Joaquim Pires 
Efectivo - Dr. Jose Ferreira Gomes da 

Costa 
Efectivo - Dr. Jorge de Melo Vieira 
Substituto - Joao Luis de Medeiros 
Substituto - Ernesto Patricio Franco. 

o Sr. Pre5idente da Mesa declarou empos
sados os eleitos atrits referidos. 

Antes.de encer1'lada a sessao, foi -ainda, por 
unanimidade, aprovado se transmitisse aos 
Srs. Dr. Fernando Baptista da Silva e Dr. Ar
mando Jose de Vasconcelos OarVTalho, respec
tri.vamente, presidentes da Assembleia Geral 
e da Direc~iio do Olube FilateIi.co de Portu
gal, retidos, par .grave doen~a, no lei~, quanto 
foi senmda a falta dra sua presenca ilustre e 
amiga, e manifestar-lhes 0 desejo de rapido 
e franco resbabelecimento de salide. 

Aos novos Corpos Gerentes do Clube Fila
telico de Portugal, desejamos 0 maior exito 
no difichl desempermo e cada vez mais espi
nhosa missao dos cargos que lhes fODam co
metidos. 

LUBRAPEX 70 
l.G Exposi~io Filafelica Luso.Brasileira 

Rio de Janeiro, 24 a 31 de Outubro d~ 1970 

BOLETIM DO CLUBE Fn.AT£LICO DE PORTUGAL -----------------------

A· «VII EXPOSICAO FILATELICA DE ARGANIL» 
E A «III EXPOSICAO FILATELICA PROVINCIAL 

DAS BEIRAS)) 
Realizar-se-l:Jo em Setembro proximo 

respectivamente em Arganil e Oliveira do Hospital 
As InlcrlcDes J6 abertas enclrram em 25 de Agasto 

E digna dos maliores louvores a ac~ao que 
a eSec~ao Filarelica da Casa do Concelho de 
Arganil» - or.ganizaclio autOnoma exc1usiva
men~ filarelica - vern desenvolvendo no 
campo da Filatelia. 

Data de 1964 0 primeiro impulso que, decl
didamente, deu, fazendo desperrt;ar, no centro 
do P,ais, urna Filatellia valida ali existente, 
mas que se mantinha, inexplicavelmente, num 
estado de verdoadeiro a:domnecimento. Pelo 
que 'a Arganil, mais ,concretamente, it eSeccao 
Filarelica da Casa do Concelho de Arganfu, 
se deve, .podemos afirma..Jo, 0 passo decisivo 
p8l"a a evolu~iio, desenvolvimento e propa
ganda da Filatelia no centro de Po!'ltugal, 
onde hoje ha !ilate1istas de Teconhecido valor, 
ja com participa~6es valiosas e classifica~6es 
honrosas em dertames 'de envergadur.a nacio
nais e estrangeiros. 

o seu primeiro ceI1iame foi, rraquele ano, 
e logo iniciado em ambi.to regioool, iniciativa 
rodeada, consequentemente, de enormes difi
culdades, sabtdo 'como e dificil, sempre, des
brav8[" urn qualquer terreno. E os coleccio
nadores, melhor di.riamos, nessa fase, simples 
ajunta<lores de selos, ineJqJerien1les e alguns, 
mesmo, quase todos, sem vez alguma terem 
obsel'Vado urna exposi~iio fiJ.arelica, eram os 
que constituiam maior entrave. Que nunca 
tinham visto, que nao sabi-am como expor ... 

Todavia, !Ilao obstante ISS infuneras hesita
~6es que foi necessario veneer, as 8l"gumen
tos que foi 'Preciso invooar e, complementar
mente, os ensinamentos que foi neceS8ario 
dar, tudo num curto lapso de tempo, eS8a 
abertura, esse primeiro passo, nao deixou de 
constituir, imediabamente, urn 'assinalavel 
exito, 'POrque de ento foi, sem contestacao, 
coroaoa ,a inidativa, a p6mistencia e intensa 
actividade e dinamismo dos organiza<iores, 
dentre os quais justo e destaoail" 0 Sr. Mario 
do Rosario Casbanhei.m NWles, antigo wec-

tor do Clube IFllarelico de Portugal e actual 
membro da sua assembleia gerBl, que tem 
sido, desde a primeira hora, 0 grande entu
siasta, 0 ver<ladeiro artifice e pedra basilar 
dos certames filatelicos, ascensionalmente re
gional. disbrital e provincial, levados a efeito 
pela prestigiosa eSec~ao Filatelica da Oasa do 
Ooncelho de Arga:nlib, de que, alias, e seu 
presidente. 

Setembro, ,par for~a de varios Iilaciores, 
tern sido 0 me.s escolhido por aquela organi
za~iio filatelica ,para a pratica exposicional. 
Assim foi em 1964 e, sucessi.V'amente, nos anos 
seguintes, sem interrup~ao. 

Firmaram creditos os cerrt;ames da sua ini
ciativa e organiza~ao. E este ano, OS org'a
nizadores, animados dos melhores prop6slitos 
de continuar a servir e divulgar construtiva
mente 0 mais possiv,el a Filatelia, e, simul
taneamen1e, indo de encontro aos desejos de 
vitrios !ilatelistas beiroes,ansiosos por verem 
.tambem nas suas terras exposi~6es filatelicas, 
decidiram, devidamente autorizados, com 0 
acordo dos C. T. T. e da Federacao Partu
gueS18. de Filatelia, desdobrar a cIII EJqxIsi
cao Filarelica Provincial das Beiras e VII de 
Arganil:t em dois certames distintos, ou seja, 
nas eVII Exposi~iio Filarelica de Arganib e 
eill Exposi~ao FilateIica RroV'incia[ <las Bei
ras», 0 primeiro dos ,quais a levar a efeito 
em Arganil, de 6 a 9 de Setembro de 1970, e 
o segundo em Oliveira do Hospital, de 12 a 
15 do mesmo mes. 
Resolu~ao acertadissima, a merecer os mais 

rasga:dos elogios, ate pelo consequente e subs
tancial aumento de responsabilidades, de en
cargos e de trabalho exaustivo, num esfor~o 
gigantesco, de que mmtos qui~a nem sequer 
se apercebem. 

Resolucao acerladissima, a abrir caminho 
a urna divulg~ao mms ampla, profusa e pr(}--
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6 BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL --funda, logo mais proficua, da Filatelia, por-
quanto levando esta, como este ano, a,waves 
da em Exposi!;ao Filatellca ProvincIal das 
Beiras~, a zonas ainda nao evoluidas fiIateIi
camente, como Oliveir·a do Hospital, a Fila
teIia, e os proprios fil!lteIistas, millto tern a 
beneficiar, sob os angulos mais diversos em 
que se aprecie ,a iniciativa - e, pelo senso 
ora posllo em pratica, tudo leva a crer, e 
oxala que sim, que, em MOS futuros, a eSec
!;iio Fil!lteIica da Casa do Concelho de Arga
ndb leve igualmente 0 certame, exce1ente, 
magnifica iniciativa que em boa hora criou, 
a outras localidades das Beiras, pois, como 
exposi!;ao provincial das Beiras que e, e1a 
assenta, com propriedade, e muito bern, num 
qualquer ponto beirao, enquanto Arganil, a 
regiao arganilense, podendo, IOgicamente, tam
bem concorrer aquela, continuara a ter 0 seu 
certame iproprio regional, como este ano 0 
setimo, e nada impede possa voltar ·a ver, 
de novo, num qualquer ano, 0 certame pro
vincial no seu burgo. 

Temos, rpois, de 6 a 9 de Setembro proximo, 
em Arganil, a eVII Exposi!;iio Filatelica de 
Arganil~, no salao de festas da Casa do Povo 
local, e de ]2 a 15 do mesmo mes, em Oli
WiIIl r:1J Hl'I5,>ital, a em Exposi!;ao Filarelica 
Provincial das Beiras~, no edificio da Camara 
Municipal. 

Poderao, gratuitamente, concorrer quaisquer 
coleccionarlores, desde principiantes aos mais 
evoluidos, it primeira, naturais, oriundos ou 
simplesrnente residentes na regiao arganilense 
(entende.se, aqui, por regiao arganiIense, os 
concelhos que constituem a comarca de Ar
~, e concelhos limitrofes) e, it segunda, 
naturais, oriundos au simplesmente reesidentes 
nas antigas provincias da Bedra Litoral, da 
&ira Alta e da Beira Baixa, com selos de 
Pontugal (metropole, ilhaS' e ultr!lmar), selos 
estrangeiros, mar.cofilia, aerofilatelia, colec
!;5es ternaticas, de assunto e de finalidade de 
emissao, ensaios, provas, erros e reimpres
sOes fiIateldcas, e havendo ainda urn grupo 
l'eSel'V'arlo a filateIistas menores de 21 anos 
de idade, com colec!;Oes subordinaldas aque
las rubricas. 

Para !lmbas as exposi!;oes havera premios 
distintos, bern como Postos de Correio e ca
rimbos comemorativos dos C. T. T. Pe1a or
ganizadora serao, tamMm, editados arlisticos 
sobrescritos comemollativos, em edi!;ao limi
tada, pelo que a mesma aceita, desde ja, pe
didos de encomendas. 

As inscri!;Oes, ipara qualquer dos cer.tames, 
aberlas desde 26 de Julho, encerrar-se-ao, im
preterive1mente, em 25 de Agosto de 1970, e 
deveriio ser solicitadas, em simples carta, a 

organizadora eSECCAO FILATELICA DA 
CASA DO CONCELHO DE ARGANIL~, Ave
nida Almirante Reis, 2-1.0-dt., Lisboa-1, ou 
ao «CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL~, 
Avenida Almirante Reis, 70-5.0-dt., Lisboa-1, 
entidades estas que, a quem os pedir, forne
ceriio os respectivos Regulamentos, e presta
rao, prontamente, quaisquer esclarecimentos 
sabre os certames. 

Novo exito antevemos, pois, a mais estas 
dUas reali71a!;Oes, que contam com 0 alto pa
trocinio dos C. T. T., da Federa!;ao Ponu
guesa de Filatelia, do Clube Filatelico de Por
tugal e da propria Direc!;ao da Casa do Con
celho de Arganil, que a sua Sec!;ao Filatelica, 
embora aut6noma e independente, tern dispen
sado sempre 0 me1hor apoio e incitamento. 

Como e evid.ente, espera-se que, compreen
dendo e il'econhecendo os grandes esfor!;os des
pendidos e a despender pela organiza!;ao, os 
senhores filatelistas, dando preciosa colabora
!;B.O, nao se guardem para ,a Ultima hora, 
mas contactem, imediatamente, com aqueles 
referidos lQicais de inscri!;ao, a fim de faelli
tarem os respectivos traballios, indicando, in · 
clusivamente, e de pronto, com exactidao, 0 
material que, naquelas exposi!;oes, viio apre
sentar, urgencia esta para que se chama a 
aten!;iio, com vistas a confec!;ao de CataIogos, 
que requerem, por parte da tipografia, uma 
prepara!;ao antecipada. 

COMPRA 

FILAT~LIA 
Sergio W. de Sousa Simoes 

T elelone 22657 
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«Selos fixQs)) de Impasto Postal 

(Continua~ao do numero anterior) 

~, entao, publicada a Lei de 20 de Abril 
de 1850, cujo texto nos abstemos de citar, 
por nos parecer mais indicada e suficiente 
a reproduC;ao das Instruc;oes anexas ao De
creto que regulamentou a mencionada Lei. 
o Decreto e datado de 25 de Abril de 1850 
e foi publicado no Diario do Governo do dia 
seguinte, com 0 texto de que transcrevemos 
apenas 0 que ao caso interessa e onde se 
sublinham as expressoes que desejamos sa
lientar: 

DIRECCAO-GERAL DE CONTABILIDADE 

REPARTICAO CENTRAL 

Hei por bem aprovar as Instru'ioes para 
cumprimento da Carta de Lei de vinte do 
corrente mes, que regulam a forma por que 
desde a sua publicac;ao em diante ha-de ser 
arrecadado 0 imposto de cinco por cento em 
metal, para a amortiza'iao das Notas do Banco 
de Lisboa ... 

Pa'io das Necessidades, em vinte e cinco 
de Abril de mil oitocentos e cinquenta. _ 
RAINHA. - Antonio Jose d' Avila. 

INSTRUCOES para c~mprimento da Carta 
de Lei de 20 de Abril de 1850, mandadas 
observar por Decreto da data destas, do qual 
fazem parte. 

Art. 1.° A todos os Direitos que se co
brarem nas Alfindegas, bem como as Con
tribuic;oes e Rendas Publicas no Continente 
do Reino, a que, na conformidade dos arti
gos 4.° e 5.° da Lei de 13 de Julho de 1948, 
nao a aplicavel 0 imposto de 10 por cento 
para a amortiza'iao das Notas do Banco de 
Lisboa, por nao caber na respectiva impor
tAncia a quarta parte em Notas do dito Banco, 
ou por as nao haver nas localidades a onde 
esses pagamentos se efectuarem, se adicio
nara 0 imposto de 5 por cento em metal 
para ter a aplica'iao que a mesma lei deter
mina. 

r:::- P.lo 
~R. A. GUEDES MAGALI-lAES I 

Art. 2.° Das quantial que Ie cobrarem 
provenientes dos sobreditos Direitos, Con: 
tribui~oes e Rendas inferiores a 100 n§is nao 
tera lugar a percepc;ao dos 5 por cento adi
cionais de que trata 0 art. 1.0. 

§ 1.° Isto mesmo Ie observara a relpeito 
das frac'ioes que excederem a ImportAncl. 
de cad a 100 rais; por exemplo: As cobran~s 
de 100 ate 199 reis pagarao 5 reis; as de 
200 ate 2~9 reis pagarao 10 n§is; as de 300 
ate 399 rels pagarao 15 reis; e assim suces
sivamente. 

§ 2.° Na excep'iao deste artigo sao com
preendidas as vendas por junto que a Re
parti~ao da Casa da Moeda e Papel Selado 
efect~ar do papel das Taxas de 10, 20 • 
40 rels. 

Pa'io das Necessidades, 25 de Abril de 
1850. - Antonio Jose d'Aviia. 

Como consequencia, temos que todas as 
correspondencias com portes de 100 reis, ou 

P2 

superiores, circuladas no interior ou chegadas 
ao Continente, eram passfveis da aplicaliao 
do imposto de 5 %, que passou a ser cal
culado nos termos do § 1.° atras citado. 
Porque a mais pequena moeda metalica em 
curso era de 5 reis, era forc;oso que os pa_ 
gamentos fossem arredondados para mufti
plos de 5. Mas e justa aqui uma referencia -
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COMPRA 

FILAT~LIA 
Sergio W. de Sousa Simoes 
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«Selos fixQs)) de Impasto Postal 

(Continua~ao do numero anterior) 
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r:::- P.lo 
~R. A. GUEDES MAGALI-lAES I 
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culado nos termos do § 1.° atras citado. 
Porque a mais pequena moeda metalica em 
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8 BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL -elogiosa a generosidade do legislador ao de-
terminar que os arredondamentos se fizessem 
p~r defeito, isto e, a favor do contribuinte. 
Passou, com efeito, 0 Correio a colaborar na 
cobran~a do imposto. Ainda assim, mante
ve-se isenta a quase totalidade da corres
pond~ncia do interior, por os seus portes se
rem, normal mente, inferiores a 100 reis; 
igualmente ficou isenta a maioria das cartas 
oriundas de Espanha, dado que os seus por
tes se situavam em 45 e 90 reis; como se 
manteve isenta a correspondencia chegada 
a qualquer das IIhas dos arquipelagos da 
Madeira e dos A~ores, quaisquer que fossem 
os portes devidos. 

Para cumprimento das Instru~oes, a apli
ca~ao do imposto deveria ter tido infcio a 
26 de Abril, data da publica~ao do Diario 
do Governo. Mas, temos serias duvidas que 
tal se tivesse verificado, uma vez que 0 jornal 
oficial s6 estaria na posse de todos os exe
cutantes alguns dias depois e porque nao se
ria posslvel cobrar 0 imposto relativo as car
tas que, entretanto, tivessem sido entregues 
aos seus destinatarios. Admitimos, porem, 
que em Lisboa a cobran~a tenha come~ado, 
efectivamente, a 26. 0 dia 26 de Abril de 
1850 fo i uma sexta-feira e 0 correio deve 
ter partido de Lisboa as 18,30 do dia se
guinte para chegar ao Porto na manhii do 
dia 30, desde quando tera come~ado a apli
ca~ao do imposto de 5 %. Na nossa colec~ao 
temos cartas inglesas chegadas ao Porto a 23 
e a 25 que foram entregues, aos seus destina
tflrios, sem 0 agravamento dos 5 %; as mais 
antigas cartas sujeitas ao imposto foram re
cebidas no Porto a 11 e em Lisboa a 12 de 
Maio, pelo que estamos muito distanciados 
do provavel primeiro dia . 

P3 

Como todos sabemos, naquela epoca os 
portes eram indicados nas correspondencias 
p~r meio de numeros manualmente impres-

sos ou manuscritos e que desempenhavam 
a fun~ao atribulda, anos depois, aos selos 
adesivos. Por essa semelhan~a se passou a 
denominar de «selos fixos. aqueles numeros. 

E, para que os utentes ficassem perfeita
mente elucidados acerca do aparente agrava
mento das taxas posta is, em cada carta pas
sou a ser indicada, por meio dum «selo fixo". 
a quantia relativa ao imposto ' de 5 %. 

P 2.8 

Conhecemos os «selos fix~s» de imposto 
postal, usados em Lisboa e Porto, mais adial"'te 
descritos e catalogados; mas nao temos no
ticia alguma dos que foram empregados por 
qualquer Correio Assistente do Continente. 
Valha a verdade que deveria ter sido muito 
diminuta a quantidade de cartas, do correio 
do interior, com portes de 100 reis, ou su
peri ores, cuja circula~ao nao fosse controlada 
pelas Administra~oes do Correio de Lisboa e 
Porto. Mas, alguma se processou e vale a 
pena proceder-se a pesquisas ate se encon
trar um exemplar. E interessante notar que 
a aplica~ao do imposto tinha a sua maior in
cidencia sobre a correspondencia estrangeira 
e que esta era, em absoluto, control ada por 
Lisboa e Porto. 

(Continua no proximo numero). 

.: ...... _----- ----------....-.",.:. 
C C 
I Selos de Portugal e UItramar. Es· I 
I trangeiros. Novidades. Tematicos. 
I Sobrescritos de 1.0 dill. Todo 0 I 

material filatelico '1 
BASTOS .. CAMPOS, L.DA I 

I 
R.MARIA ANDRADE, 55-Telef. 834108 I 
LlSBOA -1 (PORTUGAL) 
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AfROflLATfLIA 
AS COMPANHIAS ccOBSCURAS» 

Aeromarifime (1937) 
CAP. 

E muito frequente encontrar, nomeada
mente entre os novatos, aerofilatelistas que 
se dedicam ao coleccionamento de prlmeiros 
voos das grandes Companhias. 

Sem menosprezar os atractivos que possui' 
o material transportado pelas Companhias 
mais not6rias, podemos no entanto inferir 
que esse genero de coleccionador alinha 
numa posi~ao facil e c6moda. Nesse doml
nio tem a lieae- estudada e 0 caminho re
:conhecido. 

Em contrapartidll, .I1ao conhece, ou conhece 
pouco, Empresas ql..l~, embora de pequena 
envergadura ou de curta dura~ao, foram 
artifices de servi~os cheios de motivos de 
interesse. 

Para la das «predominantes., existem li
nhas «obscuras» que se prestam admiravel
mente para um estudo que nao foi ainda 

Palo 
1=. LEMOS DA SILVEIRA 

integ~al~ente formulado. Quer dizer, para 
co~stltulr uma colec~ao que pela sua origi
naildade, pelo caracter pr6prio que demonstre 
e pelos conhecimentos vigorosos que revele 
- p07sa ser considerada de vanguarda, e d~ 
nas vistas. Um ranger de dentes. Uma raiva 
criadora. 

Urge, portanto, ventilar 0 assunto. Com 
um exemplo, entre tantos, ao acaso. 

A AEROMARITIME foi formada em 1937 
com 0 prop6sito determinado de explorar 
uma linha regular, com hidroavioes (como 
o seu pr6prio nome indica), ao longo da 
costa da Africa Ocidental Francesa, de Dakar 
(Senega I) ate Cotonou (Daome) . 

Na capital senegalesa - importante en
troncamento aereo, na epoca - havia corres
pondencia com os servi~os da AIR FRANCE, --
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10 BOLETIM DO CLUBE FILAfiLICO DE PORTUGAL -jll estabelecidos, Paris/Casablanca/Dakar e 
Marselha/ Alger/Dakar . 

o primeiro voo da AEROPOSTALE teve lu
gar de 1 a 3 de Mar~o de 1937, no percurso 
Dakar {Senegal} - Ziguinchor {Senegal} -
Conakry {Guine Francesa} - Monrovia (Li
beria) - Abidjan {Costa do Marfim} - Ta
koradi (Costa do Ouro) - Cotonou (Daome). 
E 0 regresso nos dias 5 a 7. Pilotos: Herviou 
e Janet. 

o correio transportado neste primeiro y~o, 

em qualquer dos sentidos, foi marcado com 
carimbos comemorativos, que se encontram 
aplicados com tintas de diversas cores, e de
que se mostram os dois tipos na Fig. 1. 

o cachet com forma de losango foi aposto 
nas pe~as provenientes ou destinadas a 
Fran~a, Marrocos e Argelia - isto e, as que 
foram conduzidas em liga~ao pela AIR· 
FRANCE e pela AEROMARITIME. Foram 
usados, com legenda~ao apropriada, em Pa
ris e Marselha (men~ao Fran~a). Casablanca. 

Fig. 1 

1e,£VOYAGE 

Fla. 2 

4 LIEUTENANT A. CORNEYAlil 
7 •• R. T. S. 

")AltAft. (StNtGAI.I 
f' 
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{men~ao Marrocos} e Alger {men!;ao Alge
ria} - no voo de ida - e em Dakar (men!;ao 
Africa Ocidental Francesa) - no de retorno. 

o cachet com forma de rect&ngulo serviu 
para marcar a correspondemcia transportada 
exclusivamente pela AEROMARITIME na sua 
linha Dakar/Cotonou e vice-versa. A pe!;a 
que se apresenta na Fig. 2 foi voada no pri
meiro voo de regresso, de Cotonou para 
Dakar (percurso completo), partida em 5 de 
Mar!;o de 1937, chegada no dia 7 (Muller 8). 

Ap6s muitas vicissitudes, provocadas pela 
deflagra!;ao da II Guerra Mundial, a Com
panhia viu-se obrigada a suspender definiti
va mente 0 seu servi~o, por falta de material 
e de pessoal, em Novembro de 1942, altura 
do desembarque aliado no Norte de Africa 
seguido do desembarque alemao na Tunfsia. 

E um ana depois foi incorporada nas 
Lignes Aeriennes Militaires (LAM), entidade 
encarregada da manuten!;ao das liga~oes ae
reas entre os territ6rios da Fran~a Livre. 

Hli uma ocorremcia da hist6ria desta AERO
MARITIME que sempre me tem feito especie. 
o servi!;o primitivo foi PROLONGADO de 
Cotonou ate Pointe Noire (Gabao). via Do
nala (Camaroes), Libreville e Port Gentil 
(ambas as escalas jll no Gabao). em 19-20 de 

Maio de 1937. Com regresso nos dias 21-22. 
Ora nessa data jll as malas aereas angolanas 
eram conduzidas para Pointe Noire pelos pe
quenos avioes do Aero Clube de Angola. 

A pergunta e, entao: por acaso algum 
desse correia oriundo de Angola teria sido 
voado, a partir de Pointe Noire, na AERO
MARITIME? Eu nunca vi qualquer pe!;a nes
tas condi!;oes, mas agrade~o antecipadamente 
aos leitores que possam esclarecer esta du
vida a transmissao dos seus eventuais acha
dos. 

Voltando ao ponto de partida, dou conse
Iho aos meus colegas aerofilatelistas que ni!io 
se percam na abordagem superficial das 
grandes Companhias - e que comecem a in
vestigar, a aprofundar, a esmiu~ar as mais 
modestas. Onde ainda e possfvel iniciar um 
inventario que todos os dias se acrescenta. 

Aerofilatelia e isso mesmo, ou pelo menos 
e tambem isso mesmo: descobrir mundos de 
que nem se suspeitava. 

E descobrir, principalmente, a capacidade 
de se descobrir a si pr6prio. A seguran!;a 
do coleccionador que se sente capaz de ca
minhar sozinho-em vez de digerir papa 
feita. 

ii:---.....-------".",.,.,--~~rI'IIItIW~ ...ww ............................ __ ....... _.....-_~=. 

I Cala F!~~~!~~~C~4? ELL III 

Novidades sempre aos melhores pre~os 

I Material fllatolloo HAWID, LEUCHTTURM 8 SAFE I 
II I 

Em stock mais de 7 .000 series diferentes de todo 0 Mundo I 
I I 
I Series completas novas de Portugal e Ultramar I 
I I I Ruo do Proto, 184-2.o-Esq. I 
I Telefone 32 35 08 I 

II Lisboa-2 I 
I I 
~·:""""------------------------------""'--"----I' 
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Marselha/ Alger/Dakar . 
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1e,£VOYAGE 

Fla. 2 

4 LIEUTENANT A. CORNEYAlil 
7 •• R. T. S. 

")AltAft. (StNtGAI.I 
f' 
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{men~ao Marrocos} e Alger {men!;ao Alge
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desse correia oriundo de Angola teria sido 
voado, a partir de Pointe Noire, na AERO
MARITIME? Eu nunca vi qualquer pe!;a nes
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A nova sade do Clube Filatellco de Portugal 
SUBSIQlo,~ PARA A SEOE E MOBI

/" .' \ r\ "' ,- LIARIOS 

I;)r.,I). J. de V~sconc~los Carvalho 
Coronel Cardoso Salgado. • • 
Ca~. Joaquhn j:urtado teote. . 
Repa.ii~30 eJ'1 Fazenda e ' Conta-

' bilida~e da Guill,' • • 
R. Lyncke 
Miguel Pessanha 
Ana Maria Godinho Nev.es 
Anonimb ••• f • I •• 

Afonso da Cruz e Silva . 
M. Gonsalves da Costa. • 
Fernando Gomes Carrao • 
GruP9 Qesporti~o da Ci.'rris 
Eng. Frederico Kessler. . . • 
Urii graiiije filatelista, Amigo do 

Dr. Vasconcelos Carvalho 
Adriano Pereira da Costa • 
Dr. Sergio Marcos Lopes • 
LuIs Pereira da Rocha • 
Manuel A. Jeronimo 
Jose A. C. da Silva Pinto. 
Jose M. Castanheira da Silveira • 
Miguel Spiguel 
H. Duarte Gracio • 
Jose Rodrigo Dias Ferreira 
Eurico Carlos Lage Cardoso • 
Jose Antonio Machado Diogo 
Domingos Correia 
Casa Molder 
Rolando Alvaro Mendon~a 
Dr. Julio Pinto da Cruz Neves . 
Antonio Vaz Carvalho Viana 

Crespo 
Mario Matos Pires 
Manuel Gon~alves Araujo • 
Eng. Fernando M. Alves Silva 
Edgar Pilo • 
Antonio Villa . 
Joao Baptista Pereira 
DionIsio dos Santos Cravo 
Dr. Fernando Baptista da Silva 
Eng. Manuel R. Marques Gomes 
Antonio Oliveira Simoes 
Dr. A. Mar~al Correa Nunes • 
Antonio da Costa 
Antonio Ferreira Loureiro . 
Dr. Antonio Napoleao Vieira e 

Sousa . • 
Eugenio Correia da Sliva • 
Felix Costa IIha • 
Antonio J. F. Almeida Valente • 
Maria Soares 

1000$00 
1000$00 
2000$00 

3000$00 
100$00 
200$00 
50$00 

100$00 
100$00 
140$00 
100$00 
200$00 

1000$00 

25000$00 
100$00 
100$00 

15$00 
100$00 
100$00 
250$00 
500$00 
200$00 
200$00 

20$00 
100$00 
100$00 

1000$00 
20$00 
50$00 

50$00 
100$00 
50$00 

110$00 
200$00 
200$00 
100$00 
100$00 
500$00 

1000$00 
100$00 
500$00 
100$00 
20$00 

20$00 
100$00 
150$00 

20$00 
20$00 

Artur Silva Calado . 
Guilherme Santos 
Henrique Gago da Gra~a • 
Eng. F. Costa Valdez 
A. Manuel Mendon~a Nogueira 
Major Helder Francisco Sarmento 
Rafael Estevao Rosa • 
Frederico 'filani • 
Fernando Jorge Cardoso • • . 
Carlos Manuel Carvalho Ferreira 
Dr. Walter Katz • 
Dr. Joaquim Nunes da Silva. • 
Dr. Anlbal AI~ada Paiva 
Arnaldo Jorge Leitao 
Eng. Alexandre Guedes Maga-

Ihaes .•.•• 
Padre Antonio Martins Belem 
Morais Calado . 
D. Maria Judite Galvao 
A. Rodrigues Ferreira • 

A transportar . 

100$00 
50$00 

1000$00 
100$00 
100$00 
100$00 
50$00 

100$00 
100$00 
200$00 
100$00 
100$00 
100$00 
20$00 

100$00 
100$00 
100$00 
200$00 
100$00 

43105$00 

i--Arn~c~~;:de;~~~:-i 

I cidamente todas as importancias I 
subscritas. E solicita com todo 0 I 

I e~penh~ a remessa das ainda I 
I nao envladas. I 
11---------------_ ...... = 
i----------------LI" 
I

F. Castel-Branco & Fil~o 
LIMITADA I 

II Apartado n.o 44 Talalan. 22020 ~I 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series temll.ticas de todo 
o Mundo. Selos clll.ssicol de Portugal 

I e Ultramar I 
t I :=---....... ---.--------....... -~= 
IIIIIIIJIW""".--"..,.".------ - -...,...."",:: 

E~!~!! !'~~d~~'S!~~.O 81 
das 17 as 19 horas, na nossa sede I 

I Av. Almlrantl RII., 70-6.0 -Dt.o J 
I LISBOA-1 

:: ........ ~--.........------------~:: 
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« fXFILCA-70) 
Segundo Exposic;oo Filotelica 

I nteramericana 

13 

Celebrar-se-a de 7:l de Novembro a 6 de 
Dezembro proximos, na cidade de Caracas, 
a 2.a Exposi~ao Filatelica Interamericana 
«EXFILCA-70~. Cantara com 0 patrocinio do 
Executivo Nacianal Venezuelano e os auspi
cios da Federa~ao Interamericana de Filate
lia e do Clube Filatelico de Caracas. 

Os jurados serao seleccionados pela Comis
sao Executiva, entre as diferentes personali
dades da filatelia interamericana e os Seul 
nomes serao oportunamente dados a conhecer. 

A Exposi~iio estara aberta a todos os fila
telistas do hemisferio, aos estudantes, d ju
ventude e ao pUblico em geral. 

o Ministerio da Fazenda, atraves da Co
missao Organizadora, colocarci d disposi,llo 
do Juri tocias as medalhas de ouro, ouro-prata, 
prata, bronze-prateado e bronze que clevam 
ser outorgadas ds colec~oes presentes. Ao 
mesmo tempo 0 Jurado disporci de premio. 
especiais doados por entidades oficiais, asso
ciar;oes filatelicas do pais e do hemisfbio. 
assim como quaisquer trofeus que sejam ofe-

Esta em distribui~iio 0 regulamento e os 
boletins de inscri~ao. 

UMA OPORIUNA INICIATIVA DA F. I. S. A. 

Reimpressoo do 

Catalogue des Aerogrammes du Monde Entier 
FRANK MULLER (1950) 

o melbor e mais hem docum~ntado dos Calillogos de documentos de Correia 
A~reo, que tem sido 0 companhelro indispens&vel dOli coleccloDadores de primei

ros voos, de lodos os palses (de A a Z), desde hA vinte anos. 
QI~ -;;' 

Ohra completamente esgotada hA multo tempo. Pelo que esta lIua reimpreSlio, 
que vem colmatar uma lac~Da lmportante, se reveste de relevo multo especial. 

Cota'toes actuallzadas por um procellso lIimplel 

PREC;:O: US, 8 + porte TIRAGEM LIMITADA 

OS I,didos, acompanhados da i",po,.tdneia, d,v,m Sir !lilos ao Tlsou,.,i,.o 
da F. 1. S. 14 . .-

Eng. Ilia Braunstein - Rue Mignot Deilltanche, 6/1060 - BrunHes - BELGIQUE 

NA ALTURA DO SEU DECIMO ANIVERSARIO 
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reeidos por entidades locais e aceites pe/a 
Comissao Executiva. 

o numero de quadros sera limitado, de 
acordo com 0 espa~o e a quantidade dispo· 
niveis, limitando-se inicialmente a um minimo 
de 4 e a um maximo de 10, salvo em casos 
excepeionais, que terao de ser apresentados 
por escrito it Comissao Executiva. 

A Exposi~iio estara dividida nas seguintes 
classes: Ojieial, de Honra e de Competir;iio. 
Havera secr;oes nacionais e internaeionais, ou 
seja, venezuelanas e nao venezuelanas, dispon
do-se dos grupos de Prejilatelia, Colecr;oes 
Gerais, Seculos XIX e XX, Aereos, Temdticos 
e Literatura. 

No local da Exposi~iio sera reservado es
~o sujiciente para ser cedido a comereian
tes jilatelicos, niio so da Venezuela como do 
estrangeiro. 

A Comissao Executiva espera que todos os 
jilatelistas em geral, e em particular os das 
Americas, decidam visitar Caracas, a jim de 
apresentarem as suas magnijicas colecr;Oes, 

Para 

prometendo em contrapartida 0 mdximo da 
sua hospitalidade, e injormando que tem em 
preparar;ao encontros e excursOes inesque
civeis. 
~ .... ______ --... .................. ____ fI/ItttlIIIIIII ................................... _~ 

Jj PORTUGAL - UL TRAMAR Ii 
E8TRANOEIRO I S~RIES NOVAS - MANCOLISTAS 

I 
REMESSAS A ESCOLHA 

com selos novos ou usados 
Em pa gamellto, tambem aceito selos 

em quantidade 
Pedir tabela de valorizal1io e condil1oes 

de troca 

SANCHO OSORIO 
Rua do Crucifixo, 116-1,

Teler.De •• 08.5 

Apartado 13I2 - LIS BOA - 1 
,: PO IlTIlG&L F 
~ ---------------_ ... 

£UR£KA , • a 

moderna 

\ r· 
o M£LHORE 

AQUK~' fiipo lit'D 
'-k/ 

o FLUXOMETRO QUE CONUUISTOU 0 MERCADO MUNOIAL 
Agora." fabrlcado em Portu!ilal sob Ucen~a alem!! pela 

CasaHipcilito,L4a Torres Vedras 

Caso 

de 

Banho 

f 
I 
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I ExpositriO Filalelica Juvenil do 
Dislrilo de Selubal e VI do Barreiro 

Com a presen!;a dos senhores Dr. Jose Ma
·ria Cardoso Ferreira, ilustre Governador Civil 
,do Distrito de Setubal, Dr. Eduardo da Costa 
Albarra, Presidente da Junta Distrital de Se
tubal, Dr. Carlos Jose da Cruz Fran!;a, Pre
sidente da Camara Municipal do Barreiro, 
Dr. Jose Roque Abrantes Prata, Director da 
Escola Preparat6ria Alvaro Velho, do Barreiro, 
Joaquim Rocio, Presidente da Direc!;ao da So
·ciedade de Instru!;ao e Recreio Barreirense 
.Os Penicheiros» e Bernardino Cruz Ferreira 
'Matias, Presidente da Direc!;ao da Sociedade 
·Democratica Uniao Barreirense «Os France
ses», alem de outras entidades e de muito 
publico, inaugurou-se no preterito dia 30 de 
'Maio, pelas 16 horas, no amplo salao de 
festas da Sociedade de Instruc;ao e Recreio 
iBarreirense «Os Penicheiros», a I Exposi!;ao 
Filatelica Juvenil do Distrito de Setubal e 
VI do Barreiro. 

Pela Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, ali 
vimos tambem, no acto inaugural, 0 respec
tivo Presidente, Sr. Capitao Francisco Lemos 
·da Silveira, e 0 Sr. Dr. Ant6nio da Silva 
'Gama, estando 0 Clube Filatelico de Portugal 
.representado pelo Sr. Mario do Rosario Cas
tanheira Nunes, membro dos seus corpos ge
rentes e redactor deste Boletim. 

o Sr. Dr. Armando Jose de Vasconcelos 
Carvalho, Presidente da Direc!;ao do Clube Fi
latelico de Portugal e nosso Director, impos

.sibilitado, infelizmente, de comparecer, p~r, dias 
antes, ter side submetido, numa Clfnica da 
·capital, a uma deli cad a interven!;ao cirurgica, 
e se encontrar ainda retido, por esse motivo, 
no leito, fez-se representar por aquele Sr. Ma
rio do Rosario Castanheira Nunes. 

Sobre esta exposi!;ao podemos e devemos 
·afirmar que ela constituiu assinalavel ~xito, 
com 95 expositores, dos quais 92 do Barreiro, 
2 de Setubal e 1 da Moita, num total de 
264 quadros. 

Patente ao publico desde 30 de Maio a 
7 de Junho, diariamente por ali passou ele
vado numero de pessoas, algumas em se
·gunda visita, numa demonstra!;ao inequfvoca 
do interesse que 0 valioso certame suscitou. 
E de assinalar que das cerca de 3000 folhas 
de album expostas, com aproximadamente 
'22000 selos, estes eram quase todos novos, 
:pois apenas uma das participa!;oes, referente 

a Brasil c1assico, inclufa selos usados. 
o respectivo Juri, constitufdo pelos Srs. 

Dr. Ant6nio da Silva Gama, Florentino Alves 
Rodrigues e Abflio Joaquim Silva e Sousa, 
decidiu, por unanimidade, ap6s ter apreciado 
minuciosamente as participa!;oes expostas, 
atribuir os seguintes premios: 

Medalha de Prata: Teresa Paula O. B. Leal 
da Silva, Maria Clara A. S. Oliveira, Crist6-
vao Lufs O. Freire, Jose Manuel S. Fernandes 
e Cristina Figueira. 

Medalha de Bronze Prateado: Joao Hen
rique M. Fernandes, Paulo Daniel F. Vidal, 
Fernando Augusto M. Belbute, Cristina Maria 
A. S. Oliveira, Maria Paula R. Machado, Fer
nanda S. Machado, Maria da Gra!;a R. Silva, 
Jose Manuel M. B. Nisa, Teresa Paula o. B. 
Leal da Silva, Maria Eduarda C. Vidal, Maria 
Amalia Valegas, Alfredo Lufs B. Peres, Maria 
de Jesus G. Diogo, Albino P. Fernandes, 
Jose Manuel A. Pi menta, Carlos Manuel M. 
Neves, Joao Norberto M. Belbute, Joao Ma
nuel F. Sereno, Ant6nio Manuel P. Carvalho, 
Jose Manuel N. B. Seruca, Vftor Hugo Gui
not e GI6ria Maria L. Bastos. A mesma me
dalha foi tambem atribufda ao trabalho co
lectivo da Escola Preparat6ria Alvaro Velho, 
do Barreiro. 

Medalha de Bronze: Maria Isabel R. Ma
chado, Jose Manuel P. Silva, Mario Manuel 
O. Vilela, Teresa Felfcio Damasio, Maria In~s 
R. Machado, Ana Paula P. V. Jorge, Maria 
Manuela R. Machado, Isabel Maria B. Ferreira, 
Joaquim J. B. Rosario, Paulo Manuel O. Freire, 
Isabel B. Nascimento, Jose Manuel P. da Silva, 
Lufs Maria C. R. Sousa, Jorge Manuel T. 
Rodrigues, Maria do Rosario S. Rodrigues, 
Joao Paulo M. F. Santos, Manuel Pina Ro
drigues, Maria Jose D. Abreu, Pedro Jose 
V. Peters, Joao Evangelista G. Santos, Rui 
Jose S. Viana, Paulo Cecflio Moniz, IIda Ri
beiro Santos, Urbino Jose R. Guerreiro, Pe
dro Jose Araujo, Julio Nunes dos Santos, 
Rui Jose Baltasar e Jose Araujo Santos. 

Aos restantes 39 expositores, foram atri
bufdos premios de «participac;ao». --
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reeidos por entidades locais e aceites pe/a 
Comissao Executiva. 

o numero de quadros sera limitado, de 
acordo com 0 espa~o e a quantidade dispo· 
niveis, limitando-se inicialmente a um minimo 
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por escrito it Comissao Executiva. 

A Exposi~iio estara dividida nas seguintes 
classes: Ojieial, de Honra e de Competir;iio. 
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Gerais, Seculos XIX e XX, Aereos, Temdticos 
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~o sujiciente para ser cedido a comereian
tes jilatelicos, niio so da Venezuela como do 
estrangeiro. 

A Comissao Executiva espera que todos os 
jilatelistas em geral, e em particular os das 
Americas, decidam visitar Caracas, a jim de 
apresentarem as suas magnijicas colecr;Oes, 

Para 

prometendo em contrapartida 0 mdximo da 
sua hospitalidade, e injormando que tem em 
preparar;ao encontros e excursOes inesque
civeis. 
~ .... ______ --... .................. ____ fI/ItttlIIIIIII ................................... _~ 
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I ExpositriO Filalelica Juvenil do 
Dislrilo de Selubal e VI do Barreiro 

Com a presen!;a dos senhores Dr. Jose Ma
·ria Cardoso Ferreira, ilustre Governador Civil 
,do Distrito de Setubal, Dr. Eduardo da Costa 
Albarra, Presidente da Junta Distrital de Se
tubal, Dr. Carlos Jose da Cruz Fran!;a, Pre
sidente da Camara Municipal do Barreiro, 
Dr. Jose Roque Abrantes Prata, Director da 
Escola Preparat6ria Alvaro Velho, do Barreiro, 
Joaquim Rocio, Presidente da Direc!;ao da So
·ciedade de Instru!;ao e Recreio Barreirense 
.Os Penicheiros» e Bernardino Cruz Ferreira 
'Matias, Presidente da Direc!;ao da Sociedade 
·Democratica Uniao Barreirense «Os France
ses», alem de outras entidades e de muito 
publico, inaugurou-se no preterito dia 30 de 
'Maio, pelas 16 horas, no amplo salao de 
festas da Sociedade de Instruc;ao e Recreio 
iBarreirense «Os Penicheiros», a I Exposi!;ao 
Filatelica Juvenil do Distrito de Setubal e 
VI do Barreiro. 

Pela Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, ali 
vimos tambem, no acto inaugural, 0 respec
tivo Presidente, Sr. Capitao Francisco Lemos 
·da Silveira, e 0 Sr. Dr. Ant6nio da Silva 
'Gama, estando 0 Clube Filatelico de Portugal 
.representado pelo Sr. Mario do Rosario Cas
tanheira Nunes, membro dos seus corpos ge
rentes e redactor deste Boletim. 

o Sr. Dr. Armando Jose de Vasconcelos 
Carvalho, Presidente da Direc!;ao do Clube Fi
latelico de Portugal e nosso Director, impos

.sibilitado, infelizmente, de comparecer, p~r, dias 
antes, ter side submetido, numa Clfnica da 
·capital, a uma deli cad a interven!;ao cirurgica, 
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-
Com organizar;ao primorosa do Clube Fila

telico do Barreiro, e sob 0 alto patrocfnio 
dos Correios e Telecomunicac;5es de Por
tugal, da Junta Distrital de Setubal, da Ca
mara Municipal do Barreiro, da Sociedade de 
Instrur;ao e Recreio Barreirense «Os Peni
cheiros» e da Federac;ao Portuguesa de Fila
telia, fizeram parte da respect iva Comissao 
Executiva os Srs. Abflio Joaquim Silva e Sousa, 
Ant6nio L. Martinho Freire, Eduardo Gomes 
Vid.al, Florentino Alves Rodrigues, Jose An
t6mo Doutel de Paula Morais Neves, Jose 
Lufs Baltasar Figueira, Eng.o Jose Miguel Leal 
da Silva e Vftor Hugo Oliveira Gaiteiro. 

No local da exposir;ao funcionou um Posto 
Oficial dos C. T. T., onde era aposto 0 res-

pectivo carimbo comemorativo em tode a cor
respondencia ali apresentada. 

Pela organizac;ao, foram ainda editados 50-

brescritos alusivos ao certame, e distribufdos. 
catlliogos de excelente apresentac;ao. 

Felicitando vivamente os organizadores, e
dum modo particular os distintos filatelistas. 
Srs. Florentino Alves Rodrigues e Abflio Joa
quim Silva e Sousa, a quem, segundo nos. 
informam, especialmente se deve 0 desen
volvimento filatt~lico barreirense, agrade-cemos 
as atenc;5es dispensadas ao representante 
deste ~oletim do Clube Filat«€llico de Portugal, 
e desejamos aos entusiastas e valiosos fila
telistas do Barreiro sucessivos e ascensionais 
exitos, para prestlgio pr6prio e da Filatelia 
nacional, ao mesmo tempo que Ihes oferece
mos a nossa pronta e leal colaborac;ao, que 
bem a merecem. 
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Federa~ao P ortuguesa de Filatelia 
NOTICIAFUO N.O -13 

Como deve ser do conhecimento publico, 
a Federacao futernacional de Filatelia reti
rou 0 seu wto patrocinio it ExiposiCao Filate
lica lntemacional PIfiLYMPIA-70, facto que 
comunicou a tooas as Federa~ Naci.onais 
suas filiadas. 

Por sua vez, a Federacao Pol.'ltuguesa de 
F1ilatelia informou de Uail circWlStancla os ex
positores porbugueses mscritos no referido 
certame. 

Os motivos que obrigaram a FIP a tomar 
uma resolucao de tanta transcenden:cia, foram 
a nao aplicacao, na dita Exposicao, dos seus 
Regtrlamentos, assim como as restricoes im
postas as paJrticipacOes jlWends (sol:J.:retudo 
obrlgatoriedade de pagamento de quadros) e 
temttticas. 

Entretanto, taila1D.tude foi apoiada par mu
meras Federacoes Nacionais. 

A titllllo informativo, transcrevemos 0 que 
a este respeito a Federar;ao das Sociedades 
Filatelicas Espanholas (FESOFI) e 0 Clube 
Filatelico do Brasil (entidade que represents 
~e pais na FIP) entenderam divulgar, reac
cao com a qual os signatanos estao perlei
tamente de acordo e que consideraram que 
deviam dar conhecimento 80S ffiatelistas por
tugueses das respecti.vas modailidades. 

«Por ella (0 ofioio da FIP a comunicar a 
retirada do seu pa,trocinio) - que seria de 
mi agrado -la no PARTICIPACION ESPA
NOLA en la referida Philympia, significaria 
un sacrificio para algun grande de los sellos, 
pero esta no es una situ.aci6n que haya sido 
provocada por nosotros, la solidariedad que 
debemos a nuestra Federaci6n y a los dicta
dos de la Internacional, en la que estamos 
integrados, nos obliga y, de no hacerlo asi 
que no se quejen de las «posteriores dificul
tades:. que pueden encontrar los que no acaten 
y secunden a nuestros organismos internacio
nales. 

Ahora es el momento, repito, de cansolidar 
nuestra posici6n y 110 podemos desaprove
charla aunque sea a costa del sacrificio de 
alguno; debemos solidarizarnos con Za F. I. P. 
contra todo 10 que se oponga a su desarrollo 
normal. Por otro lado, nos hemos erigido en 
pa/adines de la juventud, pues a demonstrarlo 
formando un sole bloque. Esa juventud con-

fia en nosotros, nos obliga y nuestro e;emplo 
sera esgrimido cuando tengamos que e:cigirZea 
la rectitud que el buen camino demanda.:t 

.. 
«0 atraso cia comunicar;iio da Comissao 

Executiva da Philympia e a reserva de sll
mente um qualiro para expor uma colec~ao 
tematica, causou profunda decewiio e Te
volta dqueles que haviam gasto tempo e leito 
vultosas despesas em preparar excelentes con
juntos para essa importante exposir;ao. 

E inadmissivel que um conjunto temiitico
-filatelico para mostrar alguma coisa em um 
unico quadro, e nao podemos, tambem, admi
tir que 0 Comite ignore este facto. 0 of ere
cimento de mais cinco qualiros para serem 
colocados em um depOsito com a unica fina-

-
As mais bonitas e recentes series 
completas tematicas 
estrangeiras (usadas). 

sO PARA REVENDA 

Frederico Vilani 
Rua de S. ]oaqulm, 6 - 3.° Esq. 

LISBOA-2 Tel. 68779B 

COMPRA: selos para a confec~ao 
de pacotes (mac;os, folhas 

ou stocks). 
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-
As mais bonitas e recentes series 
completas tematicas 
estrangeiras (usadas). 

sO PARA REVENDA 

Frederico Vilani 
Rua de S. ]oaqulm, 6 - 3.° Esq. 

LISBOA-2 Tel. 68779B 

COMPRA: selos para a confec~ao 
de pacotes (mac;os, folhas 

ou stocks). 
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-lidade de serem vistos pelos jurados, niio me-
rece um comentcirio. 

Melhor seria que 0 Comite Executivo tivesse 
decidido excluir 0 Grupo Temcitico, seguindo 
o exemplo do que sucedeu com a Exposi!;iio 
LONDON 60, porque as colec!;Oes temciticas 
traduzem, estampam filatelicamente uma his
t6ria, um enredo. Este desenvolvimento re
quer, pelo menos, de 5 a 10 quadros. 

Estelr nossos associados siio filatelistas ex
clusivamente amadores e au se inscreverem 
nessa exposi!;iio, pretendiam exibir au publico, 
em geral e aus temciticos em particular, con
juntos temciticos de alto nivel filatelico, muito 
importante para 0 coleccionismo temcitico. 
Dese;avam puder mostrar como se deve or
ganizar, orientar e montar uma colec!;iio desse 
fipo, dando como ponto culminante a parte 

filatelica. Alias, isto foi transmitido, antenor
mente, ao Comite Executivo de PHILYMPIA, 
pelo Comisscirio, Sr. Hugo Fraccaroli. 

Face ao exposto, estes dois filatelistas bra
sileiros receberam recomenda!;iio nossa, no 
sentido de niio confirmarem suas inscri!;oes, 
porque julgamos que a decisiio do Comite Exe
cutivo, a nosso ver, representa um veto d 
participa!;iio dos temciticos a essa exposi!;iio, 
e, dessa forma, resolveram niio confirmar as 
suas inscri!;oes.:. 

o Delegado de Portugal junto da Comissao 
Consultiva Internacional da Comissao Te
matica da FIP. 

o Delegado de Portugal junto da Comissao 
da Juventude da FIP. 

A Federa~io Porfuguela d. Filatelia informa ... 

CLAISE DE HDNR' 

Como e do conhecimento geral, e de acordo 
com 0 prescrito no Art. 22.0 do C'Regulamento 
das Exposi~Oes F1ilatellcas Portuguesas, ha
vera nas EXPOSICelES FlLATELICAS NA
CIONAIS - e so nestas - uma CLASSE DE 
HONRA reser:vada as colec~Oes ja premiadas 
com medalha de OlEO numa Exposi~iio Inter
nacional ou em duas Exposi~6es Nacionais. 

Niio existindo qualquer rela~iio dias col~6es 
que se acham dentro das condi~6es do citado 
Antigo, a Direc~ao - com 0 auxilio de algu
mas das cdlectLv:irlades federadas - compiJou 
mna lista, que ficou ordenada como segue. 

No caso de qullllquer omissiio, seropre invo
luntaria, solicitamos que nos seja dmedialla
mente comunicada, para a Ifllllta ser corrigida. 

CLASSICO 

Portugal e mtramar - AntOnio Joaquim COR
REIA JUNIOR - PORTO. 

Macau - Dr. AntOnio Marc;al CORR1!:A NU
NES - LISBOA. 

Portugal e mtramar - Cap. Joaquim FUR
TADO LEOTE - LISBOA. 

Portugal e mtramar - Jose GONZALEZ GAR
CIA - V ALENCA. 

Portugal - Jose HlP6LITO - TORRES VE
DRAS. 

Portugal--Manuel MARQUES SENA-OEIRAS. 
Portugal e mtramar - iDr. Fernando Jose O. 

de MONTALVAO E SILVA - ANADIA. 

AEROFILATELIA 

Zeppelins - Jose GONZALEZ GARCIA - VA
LENCA. 

Polonia - CaJp. Francisco LEMOS Dt\. STIr 
VEIRA - LISBOA. 

PREZADOS CONs6C10S E LEITORES: 
Quando fJuiserem comprar ou pender selos, contactem com os 

Comerciante. de .elo •• ue an unci am nella .ua reyida 
o mesmo aconselhamos quanto a todos os nossos oulros anuncianles : Os melhores de cada 

especialidade. 

i 
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Exposi9aO Filatelica 
«SaO Pedro-70» 

Com 0 alto patrocinio da Administra~iio
Geral dos CTT, Federa~iio Pol'ltuguesa de 
lffiatelia e Sec~iio Filatellca e Numismatica 
do Clube dos Galitos, e 0 apoio da Camara 
Municipllll e Bombeiros Volunta.rios de Siio 
Pedro do Sul, a Comissiio das Festas da Vila 
de Siio Petko do Sul leva a efeito nesta loca
lidade, de 13 a 20 de Setembro proximo, uma 
eJq)OSi~iio filatelica de caracter competitivo, 
que se denominara: Exposi~iio Filateld.ca 
.sAO PEDRO-71l:.. 

o certame tera amplitude tri-distritail e a 
ele poderiio conCOlTer todos os filatelistas 
naturais ou residentes nos distritos de Aveiro, 
Guarda e Viseu. 

Os interessados deveriio solicitar 0 regwa
mento da exposi~iio e respecbivo boletim de 
inS'cri~iio a Comissiio das Festas da Vila de 
'Siio Pedro do Sul, indicando como referencia: 
Exposi~iio Filatelica «SAO PEDR0-70:.. 

o prazo para a rec~iio das inscri~6es 
termina a 10/8/70. 

I Exposi9aO Filatelica 
Provincial Juvenil 

A R R L (Douro Litoral) 
A Sec~iio Filatelica da Associa~iio Recrea

tiva Aurora da Liberdade vai reaJIizar, de 19 
a 27 de Setembro proximo, no Ginasio da 
Escola Comerciail e Industrial de Matosinhos, 
a 1.8 Exposi~iio Filatellca Provincial Juvenil 
ARAL (Douro Litoral), com concorrentes de 
23 conce1hos .per.t:encentes a Provincia do 
Douro Litoral. 

Trata-se, como 0 seu nome indica, de uma 
Exposi~iio para a Juventude, pol'lbanto de di
vulga~iio filatellca. 

I ExposlOio Fllat6Uca da 
Baira Balxa (PROVINCIAL) 

lntegrada nas ComemOll"a~6es do Centeniuio 
da Cidade da Covilhii e organizada pelo «Nu
cleo Filatellco e Numismatico do Concelho 
da Covilhii:., com 0 patrocinio dos Co:rreios e 
Telecomunica~6es de Portugal, e da Federa
-Ciio Portuguesa de FUatelia, realizar-se-a, de 
-4 a 10 de Outubro de 1970, na Covilhii, a 
-d EXPOSICAO FILATELICA DA BEIRA 
BAIXA:.. 

Seriio admitidos como expositores todos os 
coleccionadores de selos, natlEais ou residen
tes na Provincia da Beira Baixa. 

As inscri~Oes, gratuitas, deveriio ser pedi
das a Comissiio Executiva da «I EXPOSI
CAO FILATELICA DA BEIRA BAIXA>, em 
impress os proprios, fornecidos para esse fim. 

Foi ja concedido, pelos C. T. T., urn ca- _ 
rimbo comemorativo, para gar aposto em txJda 
a correspondencia apresentada no Posto de 
Correio, que funcionara junto da EJq>osi~o. 

A Exposi~iio e ol"ganizada pelo Nucleo ~
latelico e Nwnismatico do Concelho da Covi
lhii - Apartado 231 - Covilhii, que prestari 
todas as ind'orma~Oes. 

'~PO RTO-70n 
Nos sal6es do Ateneu Camerciall do Porto, 

em mea do s de Novembro proximo, vai 
gar leVlada a efeito a ~osi~iio Filat.elica 
Distrital de Tematica cPorto-70:. (deSde ja 
abel'lta a todos os filatelistas residMtes no 
distl'lito, bem como a todos os sOclos da. A. P. 
F. T.), iniciati'Wl. que se enquadra nos pre
parativos para wna grande exposi~iio inter
naciona~, a efeotuar na cidarle do Por1x>. 

A comissao executiva do certame foi no
meada pela Associa~o Porbuguesa de Fila
telia Tematica, com a colahora~iio da Sec¢o 
Filarelica, Numismatica e Filumenista do Am
neu Comercial do Porrt;o e da AssociaCiio Por
tuguesa de Jornallstas FilaMlicos, e cont.a 
com 0 patrocinio da AIdministm~iio dos, Cor
reios e Telecomunica~ de Portugal. 

VIII ExposlOio Fllat611ca 
Naclonal- «LUANDA-7D. 
Comemorltivi do Centenirlo 

do Selo Postal de Angoll 
Comemora-se, este ano, 0 1.0 Centenario 

do Selo Postal de Angola. 
Longe de passar despercebido as entidades 

....... -.."..,.-------------Iir. 
OJ S E LOS 0 E PORTUGAL, UL- I' I TRAMAR E ESTRAN-

I ~l~~~s, <i~a.SSICOS, I 
I para COMPRA OU VENDA 
I Con suite a coso 

I H. SANTOS VIEGAS 
It 1.0 de Dezembro 45-3,0 lISBOA _ 2 
Telelon8 35852 ---- _ ..... :. 
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-lidade de serem vistos pelos jurados, niio me-
rece um comentcirio. 

Melhor seria que 0 Comite Executivo tivesse 
decidido excluir 0 Grupo Temcitico, seguindo 
o exemplo do que sucedeu com a Exposi!;iio 
LONDON 60, porque as colec!;Oes temciticas 
traduzem, estampam filatelicamente uma his
t6ria, um enredo. Este desenvolvimento re
quer, pelo menos, de 5 a 10 quadros. 

Estelr nossos associados siio filatelistas ex
clusivamente amadores e au se inscreverem 
nessa exposi!;iio, pretendiam exibir au publico, 
em geral e aus temciticos em particular, con
juntos temciticos de alto nivel filatelico, muito 
importante para 0 coleccionismo temcitico. 
Dese;avam puder mostrar como se deve or
ganizar, orientar e montar uma colec!;iio desse 
fipo, dando como ponto culminante a parte 

filatelica. Alias, isto foi transmitido, antenor
mente, ao Comite Executivo de PHILYMPIA, 
pelo Comisscirio, Sr. Hugo Fraccaroli. 

Face ao exposto, estes dois filatelistas bra
sileiros receberam recomenda!;iio nossa, no 
sentido de niio confirmarem suas inscri!;oes, 
porque julgamos que a decisiio do Comite Exe
cutivo, a nosso ver, representa um veto d 
participa!;iio dos temciticos a essa exposi!;iio, 
e, dessa forma, resolveram niio confirmar as 
suas inscri!;oes.:. 

o Delegado de Portugal junto da Comissao 
Consultiva Internacional da Comissao Te
matica da FIP. 

o Delegado de Portugal junto da Comissao 
da Juventude da FIP. 

A Federa~io Porfuguela d. Filatelia informa ... 

CLAISE DE HDNR' 

Como e do conhecimento geral, e de acordo 
com 0 prescrito no Art. 22.0 do C'Regulamento 
das Exposi~Oes F1ilatellcas Portuguesas, ha
vera nas EXPOSICelES FlLATELICAS NA
CIONAIS - e so nestas - uma CLASSE DE 
HONRA reser:vada as colec~Oes ja premiadas 
com medalha de OlEO numa Exposi~iio Inter
nacional ou em duas Exposi~6es Nacionais. 

Niio existindo qualquer rela~iio dias col~6es 
que se acham dentro das condi~6es do citado 
Antigo, a Direc~ao - com 0 auxilio de algu
mas das cdlectLv:irlades federadas - compiJou 
mna lista, que ficou ordenada como segue. 

No caso de qullllquer omissiio, seropre invo
luntaria, solicitamos que nos seja dmedialla
mente comunicada, para a Ifllllta ser corrigida. 

CLASSICO 

Portugal e mtramar - AntOnio Joaquim COR
REIA JUNIOR - PORTO. 

Macau - Dr. AntOnio Marc;al CORR1!:A NU
NES - LISBOA. 

Portugal e mtramar - Cap. Joaquim FUR
TADO LEOTE - LISBOA. 

Portugal e mtramar - Jose GONZALEZ GAR
CIA - V ALENCA. 

Portugal - Jose HlP6LITO - TORRES VE
DRAS. 

Portugal--Manuel MARQUES SENA-OEIRAS. 
Portugal e mtramar - iDr. Fernando Jose O. 

de MONTALVAO E SILVA - ANADIA. 

AEROFILATELIA 

Zeppelins - Jose GONZALEZ GARCIA - VA
LENCA. 

Polonia - CaJp. Francisco LEMOS Dt\. STIr 
VEIRA - LISBOA. 

PREZADOS CONs6C10S E LEITORES: 
Quando fJuiserem comprar ou pender selos, contactem com os 

Comerciante. de .elo •• ue an unci am nella .ua reyida 
o mesmo aconselhamos quanto a todos os nossos oulros anuncianles : Os melhores de cada 

especialidade. 

i 
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Exposi9aO Filatelica 
«SaO Pedro-70» 

Com 0 alto patrocinio da Administra~iio
Geral dos CTT, Federa~iio Pol'ltuguesa de 
lffiatelia e Sec~iio Filatellca e Numismatica 
do Clube dos Galitos, e 0 apoio da Camara 
Municipllll e Bombeiros Volunta.rios de Siio 
Pedro do Sul, a Comissiio das Festas da Vila 
de Siio Petko do Sul leva a efeito nesta loca
lidade, de 13 a 20 de Setembro proximo, uma 
eJq)OSi~iio filatelica de caracter competitivo, 
que se denominara: Exposi~iio Filateld.ca 
.sAO PEDRO-71l:.. 

o certame tera amplitude tri-distritail e a 
ele poderiio conCOlTer todos os filatelistas 
naturais ou residentes nos distritos de Aveiro, 
Guarda e Viseu. 

Os interessados deveriio solicitar 0 regwa
mento da exposi~iio e respecbivo boletim de 
inS'cri~iio a Comissiio das Festas da Vila de 
'Siio Pedro do Sul, indicando como referencia: 
Exposi~iio Filatelica «SAO PEDR0-70:.. 

o prazo para a rec~iio das inscri~6es 
termina a 10/8/70. 

I Exposi9aO Filatelica 
Provincial Juvenil 

A R R L (Douro Litoral) 
A Sec~iio Filatelica da Associa~iio Recrea

tiva Aurora da Liberdade vai reaJIizar, de 19 
a 27 de Setembro proximo, no Ginasio da 
Escola Comerciail e Industrial de Matosinhos, 
a 1.8 Exposi~iio Filatellca Provincial Juvenil 
ARAL (Douro Litoral), com concorrentes de 
23 conce1hos .per.t:encentes a Provincia do 
Douro Litoral. 

Trata-se, como 0 seu nome indica, de uma 
Exposi~iio para a Juventude, pol'lbanto de di
vulga~iio filatellca. 

I ExposlOio Fllat6Uca da 
Baira Balxa (PROVINCIAL) 

lntegrada nas ComemOll"a~6es do Centeniuio 
da Cidade da Covilhii e organizada pelo «Nu
cleo Filatellco e Numismatico do Concelho 
da Covilhii:., com 0 patrocinio dos Co:rreios e 
Telecomunica~6es de Portugal, e da Federa
-Ciio Portuguesa de FUatelia, realizar-se-a, de 
-4 a 10 de Outubro de 1970, na Covilhii, a 
-d EXPOSICAO FILATELICA DA BEIRA 
BAIXA:.. 

Seriio admitidos como expositores todos os 
coleccionadores de selos, natlEais ou residen
tes na Provincia da Beira Baixa. 

As inscri~Oes, gratuitas, deveriio ser pedi
das a Comissiio Executiva da «I EXPOSI
CAO FILATELICA DA BEIRA BAIXA>, em 
impress os proprios, fornecidos para esse fim. 

Foi ja concedido, pelos C. T. T., urn ca- _ 
rimbo comemorativo, para gar aposto em txJda 
a correspondencia apresentada no Posto de 
Correio, que funcionara junto da EJq>osi~o. 

A Exposi~iio e ol"ganizada pelo Nucleo ~
latelico e Nwnismatico do Concelho da Covi
lhii - Apartado 231 - Covilhii, que prestari 
todas as ind'orma~Oes. 

'~PO RTO-70n 
Nos sal6es do Ateneu Camerciall do Porto, 

em mea do s de Novembro proximo, vai 
gar leVlada a efeito a ~osi~iio Filat.elica 
Distrital de Tematica cPorto-70:. (deSde ja 
abel'lta a todos os filatelistas residMtes no 
distl'lito, bem como a todos os sOclos da. A. P. 
F. T.), iniciati'Wl. que se enquadra nos pre
parativos para wna grande exposi~iio inter
naciona~, a efeotuar na cidarle do Por1x>. 

A comissao executiva do certame foi no
meada pela Associa~o Porbuguesa de Fila
telia Tematica, com a colahora~iio da Sec¢o 
Filarelica, Numismatica e Filumenista do Am
neu Comercial do Porrt;o e da AssociaCiio Por
tuguesa de Jornallstas FilaMlicos, e cont.a 
com 0 patrocinio da AIdministm~iio dos, Cor
reios e Telecomunica~ de Portugal. 

VIII ExposlOio Fllat611ca 
Naclonal- «LUANDA-7D. 
Comemorltivi do Centenirlo 

do Selo Postal de Angoll 
Comemora-se, este ano, 0 1.0 Centenario 

do Selo Postal de Angola. 
Longe de passar despercebido as entidades 

....... -.."..,.-------------Iir. 
OJ S E LOS 0 E PORTUGAL, UL- I' I TRAMAR E ESTRAN-

I ~l~~~s, <i~a.SSICOS, I 
I para COMPRA OU VENDA 
I Con suite a coso 
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afectas ao meio filatelico nacionai, desde ha 
muito tem sido ideia geral que a comemo
ra!;iio de tal efemerJ.de seja elevada ao five! 
a que, em outros lugares, semelhantes co
memora!;Oes foram transportadas. 

Assim, e ap6s longo trabalho preparat6rio, 
ve-se no Boletim Oficial de Angola, n. ° 75 
(IT Serie), de 31 de Mar!;o de 1970, a publica~iio 
de um despacho de Sua Excel€mcia 0 Governa
dor-Gerai de Angola, nomeando uma Comissao 
Executiva das Comemol'la!;Oes do Centenarlo 
do Selo Posta!l da Provincia, facto que, na 
altura, mereceu lar~a difusao na Imprensa 
local. 

Dootro da ideia !inrlicada, tesolveu-se que 
seria opor.tuna a reailJiza~ao, em Luanda, du
rante 0 cor r en 11 e ano, de uma EX
POSICliO FILATElJICA NACIONAL. Este 
facto assume uma importancia extraordinarla, 
se ,atentarmos que as anteriores ExposiCOes 
Nacionads foram realizadas em territ6rio 
metropolitano (6) e na Ilha da Madeira (1). 

Deste modo encar.regou-se 0 CLUBE FILA
TELICO DE ANGOLA. de promover a realiza
cao da vm EXPOSICliO FILATELICA NA
ClONAL, denominada cLUANDA-7~, para co
memor.ar 0 CENTENARIO DO SELO POS
TAL DE ANGOLA.. 

A Exposicao tera lugar, de 1 a. 8 de De
zembro pr6ximo. estando 0 respecti_vo Regu
lamento ja aprovado pela Federa!;ao Portu
guesa de Filatelia. 

Preve 0 RegUlamento a parlici;p~cao de 
Classes diverSas, tais como ,as «Oficlal:., «de 
HOnTa:. «Fora de Concurso:. e «de Compe
ticao:., 'soodo, ,para esta, os premia;; consti
tuidos por medalhas de ouro, vermeil (prata 
dourada), prata, bronze pratedo e brotm;. 
ParaJelamente, serao ainda ,atribuidos 0 Di
ploma de Honra da ~. I. S. A. ~ed~acao 
Internaaional das SOCledades Aerofilatehcas), 
a Medalha da Federa!;ao Portuguesa de Fi
latelia e diversos premios partiCUllares postos 
a disposicao do JUri. 

Para olassificacao das participac5es, deslocar
-se-a a Luanda um JUri composto pelas mais rele
vantes individualidades filatelicas portuguesas. 
Para al6m do trlabalho de classificacao, esta 
prevista a desloca!;ao de alguns membros do 
Juri a Nova Lisboa, Sa da Bandeira, Mocii
medes, Benguela, Lobito, e outras, com ? 
pr0p6sito de ~~ realizarem p~lestras de di
vulgar;ao filarelica naquelas Cldades. 

Quaisquer esclarecimentos relativos a esta 
Exposicao deverao ser solic.itados ao Cl;UBE 
FILATELICO DE ANGOLA, Cabw. Postal5515, 
Luanda. 

I Exposi<;BO 
Filatelica da Guarda 

Na I Exposicao FilatellClli da Guarda, que 
se realizou no Liceu Nacional desta cidade .. 
para naturais ou residentes n? distrito, faram 
atribuidos os seguintes premios: 

GRUPO A _ 1.0, Joao Gaia Sena Belo (Se.
culo XIX) - Medalha de Bronze; 2.0

, JoaD> 
Santos Duarte (Hungria) - Medalha de Prata; 
3.0, Dr. Jose Costa Cabral (Espanha) - Me
dalha de Prata; 18.0, Ant6nio Moura (1."" Se
los de Pomugal) - Medalha de Bronze ITa
teada. 

GRUPO B - 4.0, Alberto de Oliveira Mar
ques de Castro (Natal, redencao human a) -
Medalha de Bronze Prateada; 5.0, Ernesf;o, 
Patricio Fl'anco (Nossa Senhora na Filatelia 
Portuguesa) - Medalha de Prata; 6.0, Fer
nando Gomes da Costa (FJ.ores) - Medalha· 
de Bronze; 7.0, F1rancisco Dias Motta Veiga 
(Trajos Regionais) - Medalha. de Bronze.; 
B.o, Joaquim Jacinto Alves (VelCulos Moton
zados) - Medalha de Prata; 9.0, Jose Alberto· 
Ferr~ira Matias (Des.por:to sobre neve e gelo) 
- Medalha de Bronze ; 10.0, Jose Manuel Men
des Marques (Escutismo, metodo de educa!;ao) 
~Medalha de Vermeil; 11.0, Maria Isabel Mar
rao Santos Fel"I'eira Matias (Contos, loodas 
e fabulas) - Medalha de Bronze Prateada ~ 
Premio Nucleo FilateIico da Empresa Hi
droelectrica da Serra da Estrela. 

GRUPO C - 12.0, Amilcar Joaquim dos San
tos (Conquista EspaciaJ) - Medalh.a de Bronze
e Taca Macobe; 13.0, Ant6nio Alexandre Na
bais Caldeira (PomugaJl Continental) - Med!l
fua de Bronze e Premio Sofal; 14.0, Ant6mo 
C8I'los Camarneiro Pereira M8lXJUes (Despor
tos) - Premio Crista! Egitaniense; 15 : 0, An
OOnio Manuel de Oliveira Joao Gardete (E3-
cutismo) - Medalha de Bronze Prat.eada e ' 
Medalha Comemorativa da Exposicao Conce
lhia «Seia 69:. ; 16.0, Francisco Jose Correia 
Ferraz (Caminhos de FeNo) - Medalha de
Bronze; 17.°, Luis Ant6nio da Silva Miranda 
(Despor,tos nos Jogos Olimpi'Cos) -:- Medalha 
de Bronze e Premio Amilcar & GrUo. 

I 

o JUrd era constituido pelos Srs. Dr. Ant6nio. 
da Silva Gama, reptesentante da Federa!;ao· 
Portuguesa de Filatelia, Dr. Fa.-ederico Lopes. 
e Eng.o Vitor Lopes. 

: 

BOLETIM DO CLUBE Fn..AT£LICO DE PORTUGAL 21 

III Certamen Internacional filatelico 
de la Hispanidad 

BILBAO, 10 A 18 DE OUTUBRO DE 1970 
Estamos em presenca duma interessantissima 

'manifestaciio filatellca que, de dimensiio in
ternacional, inter1ess:a em especial aos filate
listas de Ec;panha, Portugal, Republicas Sul
-American as e Filipinas. 

Esta ExPosi!;ao motivou assinalavel honra 
para a Filatelia Nacional, para 0 Clube Fi-
1atelico de Portugal e pam esta Revisoa, pais 
que 0 nosso estimado Director, Dr. A. J. de 
Vasconcelos Caorvalho, fai especialmente con
vidado para lazar ,parte do seu Juri. Para 
alem elisso, foi tambfun nomeado Comissarlo 
para Poriul1lal. 

Para me:lhor elucida!;ao dos nossos leitores, 
transcrevemos seguidamente, na integra, 0 

artigo intitulado BIENVENIDOS, com 0 qual 
() disllinto filatelista D. Roberto Martin - Di
rector do certame - .abre 0 «Boletim Informa
tivo~, ha pouco recebido. 

«Com 0 entusiasmo que nos ·ammou a pre
parar este ill CERTAMEN INTERNACIO
NAL iFILATELICO DE LA IDSPANID:AD, 
1anc;amos este p rim e i r 0 «Boletim In
formativo:., s u c e s s 0 l' da propaganda que 
<iistribuimos de ha uns meses, para dar 
conhecimento a todos os filatelistas da grande 
familia Iberica, na qual se incluem as muito 
amigas Hepublicas American·as, Portugal e 
as Filipinas, que ja estamos preparedos para 
receber as coleccOes dos Paises Irmaos de 
Espanha, e podMas oferecer a .aprecia!;ao 
dos seus admiradares, tanto visoainos como 
. dos que se deslocarem de outros pontes.:. 

«Bilbao veste-se de ~a par poder organi
-zar este Cer1lame, ,que tern tanto de Fila1lelia 
como do seu sin6nimo il1mandade; par isso. 
uma entidade de tradicao Iberoamericana, 0 
lnstituto Vascongado de CultuTa Hispcinica, 
ajudado pelo entusiasmo da lagremia!;ao Colon. 
:mete ombros a organiza!;iio desta Exposi!;iio, 
a qual desejamos cUIlJ@ra a finalidade 
.desejada.» 

«Os aotos, conferencias, visitas, IprojeccOes. 
banque1les de oonfraternizacao e leiloes, com
pletam a maneira -de Congresso 0 TODO deste 
Cer.tame. Parem, queremos que 0 nosso es
forco seja aJgo vivo ,e real; por isso, vamos 
aproveitar a ocasiao para tratar dos proble
mas com que se deiironta a Filatelia Thero-

-americana. para 0 qual pedimos a sua co
labora!;iio, as suas noticias e propostas ver
tidas em fonma de PROPOSICl'>ES, que se 
rao tratadas, estudarles e divulgadas por este 
Certame, propondo-se 'a quem de direito, em 
cada caso, I8S soluCi'ies e conclus5es adop
tadas.» 

«Compraz-nos contar com a colaboracao da 
llireccao Geral de Correios e Telecomunica
!;Oes, e com outros Organismos Nacionais e 
Consulares, que com a sua ajuda torn.am 
passivel 0 exito deste ill OERTAMEN INTER
NACIONAL FILATELICO DE LA IDSPtANI
DAD.» 

«Esta prevista a p.ar.ticipa!;ao numismatica. 
para a quail editamos urn Regulamento espe
cial, uma vez que os coleccionadores de 
moedas, al1JMlpados numa Unioa sec!;iio, terao 
uma presenQa activa neste Certame, como 
os mais antigos historiadores do significado 
Iberoamericano desta EXipOSicao. 0 leiliio e 
reuniao numismalIioa completarao esta pre
senca.» 

.. Por isso 0 nosso BEM~V:INDOS '8 tod03 
quantos queiram tornar .passivel esta Mostra, 
com a sua colaboracao e participa!;iio.:. 

Correspondendo a simpatica ideia que pre
sidiu a org,aniza!;iio do certJame, de contribuir 
para urn estreitamento dIE la~os que unem 
os paises cOl1correntes, e imprescindivel que 
o nome de Portugal figure entre os par;tici
pantes . 

Augma-se que possa estar presente nume
rosa representa!;ao. Tern a palavra os filate
listas poI"tugueses . 

o Regulamento e os Boletins de inscricao 
podem desde ja ser solicitados 080 Clube Fi
latelico de Portugal, Apar.tado 2869 - Lisboa. 

REVISTA DE J:ILATELIA CRISTA 

GABRIEL 
Ru. , ..... F •• ncilc. AI ...... M.o 2 

L ISBOA-4 - PORTUGAL 
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afectas ao meio filatelico nacionai, desde ha 
muito tem sido ideia geral que a comemo
ra!;iio de tal efemerJ.de seja elevada ao five! 
a que, em outros lugares, semelhantes co
memora!;Oes foram transportadas. 

Assim, e ap6s longo trabalho preparat6rio, 
ve-se no Boletim Oficial de Angola, n. ° 75 
(IT Serie), de 31 de Mar!;o de 1970, a publica~iio 
de um despacho de Sua Excel€mcia 0 Governa
dor-Gerai de Angola, nomeando uma Comissao 
Executiva das Comemol'la!;Oes do Centenarlo 
do Selo Posta!l da Provincia, facto que, na 
altura, mereceu lar~a difusao na Imprensa 
local. 

Dootro da ideia !inrlicada, tesolveu-se que 
seria opor.tuna a reailJiza~ao, em Luanda, du
rante 0 cor r en 11 e ano, de uma EX
POSICliO FILATElJICA NACIONAL. Este 
facto assume uma importancia extraordinarla, 
se ,atentarmos que as anteriores ExposiCOes 
Nacionads foram realizadas em territ6rio 
metropolitano (6) e na Ilha da Madeira (1). 

Deste modo encar.regou-se 0 CLUBE FILA
TELICO DE ANGOLA. de promover a realiza
cao da vm EXPOSICliO FILATELICA NA
ClONAL, denominada cLUANDA-7~, para co
memor.ar 0 CENTENARIO DO SELO POS
TAL DE ANGOLA.. 

A Exposicao tera lugar, de 1 a. 8 de De
zembro pr6ximo. estando 0 respecti_vo Regu
lamento ja aprovado pela Federa!;ao Portu
guesa de Filatelia. 

Preve 0 RegUlamento a parlici;p~cao de 
Classes diverSas, tais como ,as «Oficlal:., «de 
HOnTa:. «Fora de Concurso:. e «de Compe
ticao:., 'soodo, ,para esta, os premia;; consti
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dourada), prata, bronze pratedo e brotm;. 
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ploma de Honra da ~. I. S. A. ~ed~acao 
Internaaional das SOCledades Aerofilatehcas), 
a Medalha da Federa!;ao Portuguesa de Fi
latelia e diversos premios partiCUllares postos 
a disposicao do JUri. 

Para olassificacao das participac5es, deslocar
-se-a a Luanda um JUri composto pelas mais rele
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Juri a Nova Lisboa, Sa da Bandeira, Mocii
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pr0p6sito de ~~ realizarem p~lestras de di
vulgar;ao filarelica naquelas Cldades. 

Quaisquer esclarecimentos relativos a esta 
Exposicao deverao ser solic.itados ao Cl;UBE 
FILATELICO DE ANGOLA, Cabw. Postal5515, 
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I Exposi<;BO 
Filatelica da Guarda 

Na I Exposicao FilatellClli da Guarda, que 
se realizou no Liceu Nacional desta cidade .. 
para naturais ou residentes n? distrito, faram 
atribuidos os seguintes premios: 

GRUPO A _ 1.0, Joao Gaia Sena Belo (Se.
culo XIX) - Medalha de Bronze; 2.0

, JoaD> 
Santos Duarte (Hungria) - Medalha de Prata; 
3.0, Dr. Jose Costa Cabral (Espanha) - Me
dalha de Prata; 18.0, Ant6nio Moura (1."" Se
los de Pomugal) - Medalha de Bronze ITa
teada. 

GRUPO B - 4.0, Alberto de Oliveira Mar
ques de Castro (Natal, redencao human a) -
Medalha de Bronze Prateada; 5.0, Ernesf;o, 
Patricio Fl'anco (Nossa Senhora na Filatelia 
Portuguesa) - Medalha de Prata; 6.0, Fer
nando Gomes da Costa (FJ.ores) - Medalha· 
de Bronze; 7.0, F1rancisco Dias Motta Veiga 
(Trajos Regionais) - Medalha. de Bronze.; 
B.o, Joaquim Jacinto Alves (VelCulos Moton
zados) - Medalha de Prata; 9.0, Jose Alberto· 
Ferr~ira Matias (Des.por:to sobre neve e gelo) 
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des Marques (Escutismo, metodo de educa!;ao) 
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rao Santos Fel"I'eira Matias (Contos, loodas 
e fabulas) - Medalha de Bronze Prateada ~ 
Premio Nucleo FilateIico da Empresa Hi
droelectrica da Serra da Estrela. 

GRUPO C - 12.0, Amilcar Joaquim dos San
tos (Conquista EspaciaJ) - Medalh.a de Bronze
e Taca Macobe; 13.0, Ant6nio Alexandre Na
bais Caldeira (PomugaJl Continental) - Med!l
fua de Bronze e Premio Sofal; 14.0, Ant6mo 
C8I'los Camarneiro Pereira M8lXJUes (Despor
tos) - Premio Crista! Egitaniense; 15 : 0, An
OOnio Manuel de Oliveira Joao Gardete (E3-
cutismo) - Medalha de Bronze Prat.eada e ' 
Medalha Comemorativa da Exposicao Conce
lhia «Seia 69:. ; 16.0, Francisco Jose Correia 
Ferraz (Caminhos de FeNo) - Medalha de
Bronze; 17.°, Luis Ant6nio da Silva Miranda 
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I 

o JUrd era constituido pelos Srs. Dr. Ant6nio. 
da Silva Gama, reptesentante da Federa!;ao· 
Portuguesa de Filatelia, Dr. Fa.-ederico Lopes. 
e Eng.o Vitor Lopes. 

: 
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III Certamen Internacional filatelico 
de la Hispanidad 

BILBAO, 10 A 18 DE OUTUBRO DE 1970 
Estamos em presenca duma interessantissima 

'manifestaciio filatellca que, de dimensiio in
ternacional, inter1ess:a em especial aos filate
listas de Ec;panha, Portugal, Republicas Sul
-American as e Filipinas. 

Esta ExPosi!;ao motivou assinalavel honra 
para a Filatelia Nacional, para 0 Clube Fi-
1atelico de Portugal e pam esta Revisoa, pais 
que 0 nosso estimado Director, Dr. A. J. de 
Vasconcelos Caorvalho, fai especialmente con
vidado para lazar ,parte do seu Juri. Para 
alem elisso, foi tambfun nomeado Comissarlo 
para Poriul1lal. 

Para me:lhor elucida!;ao dos nossos leitores, 
transcrevemos seguidamente, na integra, 0 

artigo intitulado BIENVENIDOS, com 0 qual 
() disllinto filatelista D. Roberto Martin - Di
rector do certame - .abre 0 «Boletim Informa
tivo~, ha pouco recebido. 

«Com 0 entusiasmo que nos ·ammou a pre
parar este ill CERTAMEN INTERNACIO
NAL iFILATELICO DE LA IDSPANID:AD, 
1anc;amos este p rim e i r 0 «Boletim In
formativo:., s u c e s s 0 l' da propaganda que 
<iistribuimos de ha uns meses, para dar 
conhecimento a todos os filatelistas da grande 
familia Iberica, na qual se incluem as muito 
amigas Hepublicas American·as, Portugal e 
as Filipinas, que ja estamos preparedos para 
receber as coleccOes dos Paises Irmaos de 
Espanha, e podMas oferecer a .aprecia!;ao 
dos seus admiradares, tanto visoainos como 
. dos que se deslocarem de outros pontes.:. 

«Bilbao veste-se de ~a par poder organi
-zar este Cer1lame, ,que tern tanto de Fila1lelia 
como do seu sin6nimo il1mandade; par isso. 
uma entidade de tradicao Iberoamericana, 0 
lnstituto Vascongado de CultuTa Hispcinica, 
ajudado pelo entusiasmo da lagremia!;ao Colon. 
:mete ombros a organiza!;iio desta Exposi!;iio, 
a qual desejamos cUIlJ@ra a finalidade 
.desejada.» 

«Os aotos, conferencias, visitas, IprojeccOes. 
banque1les de oonfraternizacao e leiloes, com
pletam a maneira -de Congresso 0 TODO deste 
Cer.tame. Parem, queremos que 0 nosso es
forco seja aJgo vivo ,e real; por isso, vamos 
aproveitar a ocasiao para tratar dos proble
mas com que se deiironta a Filatelia Thero-

-americana. para 0 qual pedimos a sua co
labora!;iio, as suas noticias e propostas ver
tidas em fonma de PROPOSICl'>ES, que se 
rao tratadas, estudarles e divulgadas por este 
Certame, propondo-se 'a quem de direito, em 
cada caso, I8S soluCi'ies e conclus5es adop
tadas.» 

«Compraz-nos contar com a colaboracao da 
llireccao Geral de Correios e Telecomunica
!;Oes, e com outros Organismos Nacionais e 
Consulares, que com a sua ajuda torn.am 
passivel 0 exito deste ill OERTAMEN INTER
NACIONAL FILATELICO DE LA IDSPtANI
DAD.» 

«Esta prevista a p.ar.ticipa!;ao numismatica. 
para a quail editamos urn Regulamento espe
cial, uma vez que os coleccionadores de 
moedas, al1JMlpados numa Unioa sec!;iio, terao 
uma presenQa activa neste Certame, como 
os mais antigos historiadores do significado 
Iberoamericano desta EXipOSicao. 0 leiliio e 
reuniao numismalIioa completarao esta pre
senca.» 

.. Por isso 0 nosso BEM~V:INDOS '8 tod03 
quantos queiram tornar .passivel esta Mostra, 
com a sua colaboracao e participa!;iio.:. 

Correspondendo a simpatica ideia que pre
sidiu a org,aniza!;iio do certJame, de contribuir 
para urn estreitamento dIE la~os que unem 
os paises cOl1correntes, e imprescindivel que 
o nome de Portugal figure entre os par;tici
pantes . 

Augma-se que possa estar presente nume
rosa representa!;ao. Tern a palavra os filate
listas poI"tugueses . 

o Regulamento e os Boletins de inscricao 
podem desde ja ser solicitados 080 Clube Fi
latelico de Portugal, Apar.tado 2869 - Lisboa. 

REVISTA DE J:ILATELIA CRISTA 

GABRIEL 
Ru. , ..... F •• ncilc. AI ...... M.o 2 

L ISBOA-4 - PORTUGAL 
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NA CIDADE 

• 
NA ESTRADA 

I 
FORA DA ESTRADA 

., 
•• 

UMPNE PARA C~ A SERVICO , 
PARA SERVI90S ESPECIAIS, CONSULTE-NOS 

A. OR 
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Cal61ogo da carlmbos de Portugal e Ultramar, da F. Palma Leal 

As obliteracOes tem cada vez maior impor
tancia na Filate1ia, em especial no campo 
tematico, onde sao hoje consideradas indispen
saveis. 

Contudo, para que 0 filatelis,ta possa esro
lher os carimbos que interesS'am a sua co
leccao, torna-se imprescindivel a existencia 
dum cat8.logo . 

Pois acaba de ser editado 0 Catalogo de 
Carimbos de Portugal e mtraman, da autoria 
do filatelista F. Palma Leal, que fica a cons
tituir precioso elemento de consulta para os 
coleccionadores. . 

Esta diviWrlo em duas parte: La, Portugal 
Continental e llhas; 2.", Provincias Ultra
rinas. 

N a 1.& parte, agruparam-se os 720 cal1imbos, 
oronologicamente, da formaseguinte: Grupo A 
- carimbos com'emorativos; Grupo B - ca
rimbos de 1.0 dia; e Grupo C - carimbos de 
correio aereo. 

Na 2.& parte, estiio agrupados os 396 carim
bos emitidos nas diversas Provincia illtra
marinas, por ordem cronol6gica, sem qualquer 
divisao que nao seja a provincial. 

Reproduzindo com clareza 'todos os carim
bas, tal pormenor vai ser factor pam uma 
larga procura das obliterac6es portuguesas e 
illtramarinas (com a sua consequente valori
zacao), nao s6 no espa~ portugues como 
no estrangeiro. Mais possibilidades, portanto' 
para os filatelistas nacionais de, satisfazendo 
os pedidos que em breve lhes farao, poderem 
obter em troca material de que necessitam. 
I;'or isso, esta obra merece ser largamente 
divulgada. 

E da maxima justica 'acrescentar e reco
nhecer 0 laborioso trabalho do autor para 
apresentar um cataIogo (que se julga estar 
bastante completo), de facil consulta e boa 
apresentacao . 

Estambs absolutamente crentes de que ne
nhum filatelista portugues deixara de ter, na 
sua estante, tiio uti! caWogo. 

Esta edicao, que comporta os 1116 carimbos 
emitidos para Portugal e Ultramar ate 31 de 
Dezembro de 1969, pode ser solicitada para 
-C. Santana- , Avenida da Uberdade. 157-1.° 
-Usboa-2. 

~~~~~----------~~~~~~~~------~-~--, 
nn li))nnn~ 

Cat8.logos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series comI pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis 

~U;LU~ ~ IILDUUU~ 
CASA FUNDADA EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISBOA-' 

---~-~-~--
I ..... ., 
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SOBRESCRITOS DE 1. 0 DIA F. D. C. 

UlTRAMAR PORTUGU~S 

Centenario do .Selo Postal Portugues 

1953 - CoJecfao de 8 Sobr. (1 para cada provincia) 

ExposiCao Internacional de Bruxelas 

1958 - CoJeCfQO de 8 Sobr. (1 para cad a provincia) 

V Centenario da Morte do Infante D. Henrique . 
1960 Cotecfao de 8 Sobr. (1 para cada provincia) 

I Centenario do Banco Nacional Ultramarino 

1964 - Colecfao de 7 Sob,.. (1 para cada provincia) 

Centenario da Uniao Internacional 
de Telecomunicacoes 

Colecfao de 7 Sob,.. (1 para cada provincia) 

U niformes do Exercito Portugues 

1965-67 _ Colecfao de 7 Sob,.. (I para cada provIncia), 
com a taxa de 1$00 

C~tecfao de 7 Sob,.. (1 para cada provincia), 
com taxa baixa . 

50.0 Apari~oes de Patima 

1967 - Colecfao de 7 Sobr. (1 para cada pr6vincia) 

V Centenario do Nascimento 
de Pedro Alvares Cabral 

1968 - Colecfao de 7 Sob,.. (1 para cada provincia) 

200$00 

200$00 

60$00 

200$00 

PORTES EXTRA 

PEDIDOS A: 

BARATA DAS NEVES 
R DA TRINDADE, 5-10 D.TO - APAkTADO 2690 - LI S BOA - 2 
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~[~M-A-R-C-O-F-IL-IAl·~ 
PORTUGAL 

Cerimbos de 1.0 die de circule~ao 

EUROPA - wboa, S. I. R., Rua de S. Jose, 
20 - 4 de Maio de 1970. Carimbos identicos 
em Coimbra, Porto (Batalha) e F1unchal. _ 

RElFINARIA DO POR'l10 - Lisboa, S. I. R., 
Rua de S. Jose, 20 - 5 de Junho de 1970. 
Carimbos identicos em Coimbr.a, Ponto (Ba
talha) e Funchal. 

Cerimbos comemoretivos 

CONVENCAO INTIDRNACIONAL IBM - Esto
til, 6 de Abril de 1970. Posto de correio no 
Casino do Estorll. 

II MOSTRA FHJATELICA DO INSTITUTO IN
DUSTRIAL DE LISBOA - Lisboa, 6 de 
Abril de 1970. Posto de correio no Tinstituto 
Industrial de Lisboa - Rua de Buenos Aires. 

CONGRESSO DA C. E. S. D. A. - Estoril, 
4 de Maio de 1970. Posto de Correio no Pa
vilMo dos Congressos. 

ASSEMBLEIA GERAL iDA ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE MEUNERIE - Cas
cais, 26 de Maio de 1970. Posto de correro 
no Hotel ESi\;o:rIil Sol. 

I MOSTRA FILATELIOA DA ElSCOLA IN
DUSTRIAL E COMERCIAL DE CASTELO 
BRANCO, Castelo Branco, 20 de Junho de 

1970. Posto de correio na Escola Comercial 
e Industrial. 

CEPT - Conferencia Europeia das Adminis
tra~oes de Correio e Telecomunica~Oes. Sub
-grupo «SinaIiza~iio». Lisboa. Posta de cor
reio no Hotel Diplomatico, Abril de 1970. 

N. R.: Esta marca de ilia e muito 
visiv:el ;par ,ter 3,5 em de diametro, 
ao contrimio dos carimb05 de 1.0 dia, 
e comemorativos, minUsoulos, apenas 
com 2,8 em de diametIro. 

II EXPOSICAO FILATELIOA DA TEMATICt<\. 
DE ESCRITORElS E JORNALISTtAS - Lis
boa, 18 de Abr:i!l. de 1970. Posto de COl"l'eio 
na Casa da Imprensa - Rua da Horta 
Se'ca, 20. 

XX ANIVERSARIO DA FRATERNAL DOS 
ANlI'IGOS ~OUTEIROS DE PORTUGAL 
E A EXPOSICAO FILATELICA - Lisboa, 

25 de Abril de 1970. Posto de Correio na 
Sede da Associa~iio dos Escuteiros de Por
tugal. Cais do SOIke. 

FESTAS DA QUEIMA DAS FITAS DA UNI
VERSIDADE DO PORTO - Porto, ~ 00 
Abr:il de 1970. Posto de correio na FacuI
dade de LetIras - L. da Esoola Medica. 

ID ,EXPOSICAO iF'lLATELIOA DA 'DEMATICA 
DE ESCRITORES E JORNALISTAS - Lis
boa, 28 de Ahl"il de 1970. Posto de cor.reio 
no Gremio U1lerfuio - Rua ivens, 37. 

I EXPOSICAO FILATELICA DA GUARDIA
Guarda, 2 de Maio de 1970. Posta de cor
reio no Liceu Nacional. 

ASSEMBLEIA GERAL C. E. RELAC6ES 
PUBLlCAS - Carc8JVelos, 28 die Abril 00 
1970. 

I EXPOSICAO ~TELIOA cO SELO E A 
6P~ - Lisboa, 1 de MaW de 1910. Posto 
de oorreio no Teatro da Trindade. 

ID MOSTRlA FILATELICA DO LICEU PA
DRE ANT6NIO VIEIRA - Lisboa, 4 dJe 
Mano de 1970. Posto 'do cor.reio IllO Liceu 
Pame AntOnio Vieira. 

F-ESTAS DA CIDADE - Calrlas da Radnha. 
15 de Maio de 1970. 

piRJiMEIiRA CONVENCAO NACroNAL-LIONS 
CLUBE - Figueira da lFoz, 16 de Maio de 
1970. 

DIA DA CARIiDWE - Porto, 23 de Maio de 
1970. 

ANGOLA 

Cerimbo comemorelivo 

1.B SEMANA DE COL6QUIOS cA. PROBLE
MATICA GIMNODESPORTIVA DE .AN
GO~ - Luanda, 30 de Mar~ de 1970. 

.:---- --------.,..,:a t 
I SERVIC;O DE CIRCUlAC;OES 
! Inscreva-se neste s e r v i ~ 0, que 

I
e presta 0 nosso Clube, e verificari a 

sua utilidade. 

Pe~a condi~lIes de lnscri~lo. .... ....-------~--------....... ~ 
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ID MOSTRlA FILATELICA DO LICEU PA
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1970. 

ANGOLA 

Cerimbo comemorelivo 

1.B SEMANA DE COL6QUIOS cA. PROBLE
MATICA GIMNODESPORTIVA DE .AN
GO~ - Luanda, 30 de Mar~ de 1970. 

.:---- --------.,..,:a t 
I SERVIC;O DE CIRCUlAC;OES 
! Inscreva-se neste s e r v i ~ 0, que 

I
e presta 0 nosso Clube, e verificari a 

sua utilidade. 

Pe~a condi~lIes de lnscri~lo. .... ....-------~--------....... ~ 
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MINISTeRIO DAS COMUNICA<;OES 

Administrac;;ao-Geral dos Correios, 
Telegrafos e Telefones 

Direc~ao dos Servi~os Industriais 

PORTARIA N.o 24481 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
r'elo Ministro das Comunicac;;oes, que, ao 
abrigo das disposic;;oes do artigo 27.0 do De
creto-lei n.O 42417, de 27 de Julho de 1959, 
seja tanc;;ada em circulac;;ao, cumulativamente 
com as 'que estao em vigor, uma emissao 
extraordinaria de selos comemorativa do 
5.0 centenario do nascimento de Vasco da 
Gama, com as dimensoes 36,9 mm x41A mm, 
denteado 11 3/4 nas taxas e quantidades 
seguintes: 

1 $00 - retrato . . . . . . 9 000 000 
2$80 - brasao de armas 1 000 000 
3$50 - rota da viagem 

a India 1 000 000 
4$00 - Armada ... ... 1 000 000 

Ministerio das ComuniFac;;5es, 24 de De-

zembro de 1969. - 0 Ministro das Comu
nicac;;5es, Fernando Alberto de Oliveira. 

PORTARIA N.o 223/70 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, 
pelo Secreta rio de Estado das Comunicac;;5es 
e Transportes, que, ao abrigo das disposic;;5es 
do artigo 27.0 do Decreto-Lei n.O 42417, de 
27 de Julho de 1959, seja lanc;;ado em cir
culac;;ao, cumulativamente com as que estao 
em vigor, uma emisao ext~aordiaria de selos, 
«Europa-70., comemorativa do 11.0 Aniver
sario da Confer&ncia Europeia das Adminis
trac;;5es dos Correios e Telecomunicac;;5es 
(CEPT), com as dimens5es de 23,9 mm X 
X 34,5 mm, denteado 13,5, nas taxas e quan
tidades seguintes: 

1$00 
3$50 
4$30 

9 000 000 
1500 000 
1500000 

Ministerio das Comunicac;;5es, 30 de Abril 
de 1970. - 0 Secretario de Estado das Co
municac;;5es e Transportes, Joao Maria Leitao 
de Oliveira Martins. 
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LIST A DE S6CIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCl- MIBLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LlSTE DE MEMBREI 

AL TERAGliES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS 

PORTUGAL 

'3259 - Jose Manuel Gmnes Henriques - Rua 
Elias Garcia, 186-3. o_Esq. 0 

- Amadora 
- (M) Fr. 'lng. T. C. N. U. 60. 1. 2. 
3. 90. 94. 

:5506 - Hemninio Ri.caxdo Marques - Ordem
Marinha Grande - (P) Po. T. C. V. 
N. U. 60. 

:550'7 - Manuel Alberto Silva de Magalhaes
Rua Generail Alves Pedrosa - Peso da 
Regua - (A) Po. T. N. U. 60. 

.:5508 - Eng.o Fernando Loureiro da Cunha 
Leao - Rua da P6voa, n.O 692 - Porto 
- (M) Po. Fr. T. C. U. 60. 1. 2. 10. 
Classicos de 3. 90. 

:5510 - Ant6nio Fernando Ferreira Barbosa de 

Sottomayor - Av. Elias Garcia, 153-2.0
-

-Dt.o - Lisboa - (M) Po. Fr. T. C. N. 
U. 60. 1. 2. 94. 

5511 - Fet'IIlando .Americo de Oliveira Ribeiro 
Couto - Rua Azedo Gneco, 69-1.0

-

_Esq.o _ Lishoa - ~PjM) Po. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. FDC. 1. 2. Asm-ofilatelia. 
94. 

5512 - Joiio Jose Moreira F.a1ciio -1Wa. An
timio Augus.1n AguiaJr, 13 - CovilhR
(P) Po. Es. T. C. V. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

5513 - Ca.rlos Mar,tinho Ferreira - Quinta do 
Lameiro, lote 10-2. o_Dt. ° - Ca.rcavelos 
- Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2-

5514 - Jose Goncalves Pereira Soares - Ala-
meda Salazar, 111-119 - Guimaraes 
- (M/ A) Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 

QUATRO INICIATIVAS INEDITAS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
• JORNADAS TEMA TICAS 

• EXPOSI~AO DISTRIT AL DA JUVENTUDE 

• MOSTRA DE INICIADOS 

• SALAO DE FILA TELl A PRE-ADESIV A 

PATROCINADAS PELA FEDERAC;io 
PORTUGUESA DE FILATELIA 
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5515 - D. Maria Teresa Alves da Silva:- R. 
D. Pedro V, n.O 19-3.0-Esq.o - Lisboa 
_ {P} Po. F.r. In. T. N. U. 60. 1. 2. 3. 
Rreferenma fauna e arle. 

MOCAMBIQUE 

5509 - Fernando Teixeira Xavier Martins
Av. Dr. J. SeI"rao, 2215-1.0 - Louren~ 
Marques - (M) Po. In. T. C. N. U. 
60. 1. 2. Jogos Olimpicos. 94. 

FRANCA 

5504 - Rhi:lippe Rodier - 8 rue G. David-

69-Lyon 3 - Fl'. In. 5. 8. Colonies. T_ 
62. Grands ofOl'!lllats. 90. 

ROMENIA 

5505 - Zahlu Cristian - Ed. Eroilor 16 Bl. B3: 
et. 3 ap 16 Bucarest - F. T. N. 60. 
3. 90. 

SUECIA 

5503 - Nils Jansson - 214-61 Malmo - Kung
sornsgatan 24 - In. T. 60. 1. iM-5. 18_ 
6. do N01'IIle. 90. 92. 97. 

AGUA OUENTE PARA 0 BANHO 

,SEMPRE 
QUENTE 

UMA CHAMA VIVA ONDE QUER QUE VIVA 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 29 

federa~60 Portuguesa de filatelia 
Candleoes para a cedenela temporarla 

dos Quadros Federals (Contlnente) 
Com 0 fim de ;regular, de maneira ordenada 

oe uniforme, a oedencia temporama dos Qua
-dros Federais, a Dir~ao da F. P. F., nos 
termos da ,alinea q) do Art. 21.° do seu Es
·tatuto, estabeleeceu as seguintes clausulas: 

Artigo 1.0 Cada QUADRO COInp5e-5e de 
oduas faces de eJq)OSi~ao, f.rente e verso, cada 
face com a superficie aproximada dum metro 
'quadrado (1 m x 1 m), alffin dos respectivos 
.suportes . 

Art. 2.° Urn CONJUNTO e forrnado par 
cinco daqueles Quadros de dJupla face e seis 
·Suportes. 

Art. 3.° Como acessorios, indispensciveis, 
dispoe-se de Fixadores de plastico para fo
lhas (por~oes de 1000), e Ventosas para co
loca~ao de vidros. 

§ fullco. Nao se fornecern vidros. 
Ar:t. 4.° Os Quadros Federais sao cedidos 

para manifesta~oes REOONHECIDAS pela 
F. P. F., isto e, as ·que, de acordo com 0 
«Regulamento das, EJqlosi~5es Fi1a<telicas Por

·tuguesas~, sao pOl" ela organizadas ou ·possam 
ter patrocinio au colabora~ao federal. 

Art. 5.° A ce'<iencia do equipamento impIlica 
·os seguffites encwgos: 

-cel1tames organizados pela F. P. F. ou por 
agremia~5es federadas - GIMTUITA; 

- certames organizados por entidades nao-
-federaJdas - Esc. 20$00 POR QUADRO. 

§ 1.° Esta importancia, que deve acompa
'nhar 0 pedido de emprestimo dos Quadros, 
constitui «Receita da Federa~ao~, de acordo 
com ·a alinea e) do Art. 25.° do Estatuto. 

§ 2.° No caso de manifesta~oes reservadas 
'exclusivamen1le it CLASSE JUVENTUDE, or
ganizadas por entidades nao-federadas, a 
F. P. F. ,podera ceder os Quadros graciosa" 
mente, se assim the for solicitado. 

Art. 6.° Os utentes oCOmprometem-se auto
mamcamente a pagar as despesas de reparar 
~ao dos estragos que eventuahnente produzam 
no material cedido. 

§ Unico. Todo e qualquer ped1do de ern
prestimo de material deve ser acompanhado 
de urn «Deposito de Garantia~, it razao de 
Esc. 20$00 POR QUADRO. Esse depOsito 
sera integralmente restituido no caso de 0 

equipamento nao apresentm.-, it chegada quais
quer danos au perdas que obriguern a conserto 
ou substitui~ao do material. Em caso contra
rio, 0 referido depOsito de ganmtia sera !e
vado em linha de conta, para integral paga
menta ou para cam~o de pagamento das re
feridas despesas de repara~ao ou substitui~ao. 

Art. 7.° 0 peditio 111 fonnular por escrito 
a Dir~ao da F. P. 'F., com a antecedencia 
minima de UM MJ!:S a contar da data de 
aberbura da manifesta~ao, deve conter os Be
guintes dadOs con:cretos: 

- Data da requisi~o; 
- Nome do requisibcmd;e; 
- Data da inaugura~ao da manHesta~ao; 
- Data do .levantamento no armazem; 
- Nome do delegado da agremia~ao, nesta 

opera~ao; 
- Nfunero de CONJUNTOS necessarios; 
- Data do encerramento da manid'esta~ao; 
- Data da restitui~ao no armazem; 
- Nome do delegado da agremia~o, nesta 

opera~o; 
- 1indica~ao da qUJantia que acompanha 0 

ped:iido. 

§ 1.° 0 malterial cedido deve dar entrada 
em armazem ate QUINZE DIAS apos 0 termo 
da manifesta~ao em que foi utilimdo. 

§ 2.° A Direc~ao da F. P. F. faz-se repre
sentar, quer na entrega quer na rece~ao do 
material, ,pelo ConservaJdor dos Quadros Fe
derais ou seu AdjlIDto, nomeados para esse 
fim. 

Art. 8.° Os ,transportes de ida e volta, sem
pre POl' camionagem, sao por canta e risco 
do requisitante, e davern· ser rodeados de to
dos os cuid:a!dos necessiU'lios e cos>lrumados 
para material sensivel. 

Art. 9.° Nao sao permitidas quaisquer IOO
difica~oes no material, e:xx:epto retoques na 
pintura, desde que aplicad05 com tinta da 
mesma qualidade e cor. 

Art. 10.° 0 presente ReguIamento Interno 
entra imediatamente em vigor. 

Lisboa, 2 de Abril de 1970. 

A Direcr;iio da Federar;lio Portuguesa 
de Filatelia. 
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Lisboa, 2 de Abril de 1970. 

A Direcr;iio da Federar;lio Portuguesa 
de Filatelia. 
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federac;:ao Portuguesa de filatelia 
Regulamanto da Comissao da Parltagam 

Artigo 1.0 Em obediencia aos Artigos 26.0 
e 27.0 do seu Estatuto, a Feder.a~ao Portu
guesa de Fila1eli.a dispOe de wna Comissao 
de Peritagem Filatelica. 

o objecbivo dessa Comissao e a de proceder 
ao exame pericial de salos, marcas ou carim
bos de todas as esp&:ies, desde as mag:'cas 
fixas de impressao manual aos selos adesivos 
e franquias mecAnicas, utilizados nos serviCOS 
portugueses de Correios, Telegrafos e Tele
fones. 

§ umco. 0 exame pericial pode tamMm 
incidir em marcas manuSCl"itas, especialmente 
nas da era ,pre-adesiva. 

Ar.tl. 2.0 Os 'pedidos de :peritagem, bern 
como as especres a peritar, Idevem ser sem
pr-e dirigidas a Federacao Pontuguesa de Fi
latella, que, par sua vez, os remetera a Co
missao de Perltagem. 

§ Unico. A remessllJ au remessas das espe
cies destinadas ao exame pericial, viajarao 
par conta IE! risco do seu proprietano, sendo 
tambem de sua responsabilidade todos os ris
cos durante 0 tempo que dUl'em os trabalhos 
de ~zacao. 

Art. 3.0 0 eXlliffie pericial competira aos 
membros da Comissao mais directamente es
peecializados no capitulo ou capitulos a que 
pel'tenca, em cada caso, a peca a observar. 
o exame pericial de determi.nada especie po
dera exigir a intervencao de peritos de duas 
ou mais especialidades. 

Depois de observada pelos peritos mais in
dicados, deve a ~a ser ainda submetida ao 
exame de todos os restantes membros da Co
missao, para a bip6tese de algum deles po
der fomecer qualquer pormenor uti!. 

Num ou noutro caso particulamlente dificil, 
e por alvitre da Comissao de Perltagem, a 
~ao da Federacao podera solicitad 0 pa
Il'ecer dum ou doutro elemento estranho a 
Comissao, 0 qual, nesses casos, aotuara como 
seu membro efectilvo. 

o recurso a peritos estranhos a Comissa() 
sera tambem necessano nos casos em que 
nao haja, na Comissao, 0 minimo de tres 
membros efectivos aptos a darem um parecer
v8.lido. 

Art. 4.0 Porque e indispensavel pM'a 0 seu 
estudo, a Comissao mandara fazer fotogra
fias das pecas submetidas ao seu exame .. 
Essas fotografias serao feitas com as devidas 
precau~1ies e sempre sob vigilc1ncia de, pelo> 
menos, um dos membros da Comissao. 

o certificado do exame pericial sera assi
nado por urn ou mais membros escolhidos. 
para cada caso. 

§ 1.0 0 referido certificado sera feito sob
modelo proposto pelos peritos e aprovado pela 
Direccao da Federacao. 

§ 2.0 Nos ,arquivos da Federacao conser
var-se-a urn duplicado do certiLicado, assinado, 
por todos os peritos que intervieram na peri
tagem. 

§ 3.0 A Federacao Portuguesa de Filatelia. 
por proposta da Comissao de Peritagem, re
'serva-se 0 direito de publlcar reproduc1ies dos: 
exemplares reconhecidos como falsos. 

Art. 5,0 0 simples pedido de pel"itagem 
significa ·que 0 interessado aceita, sem reser
vas, 0 disposto no presente Regulamento. 

Art. 6.0 0 preco da expertizacao e 0 cons
tante da tabela da iFederacao Portuguesa de 
Filatella. 

Art. 7.0 A devolucao das especres perita
das, acompanhadas dos certificados respec
tivos, e feita em carta registada, com valor 
declarado, contra ;reembolso. 

Art. 8.0 Este Regulamento entra em vigor 
apes a sua publlcacao no ergiio ofici.al da 
Federa~ao. 

Lisboa, 12 de Abril de 1970. 

A Direc~ao da Federacao Portuguesa 
de Filatella. 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Desejo selos de Portugal em senes novas 

completas. Dou Ltalia, Vaticano e S. Marino 
novos e usados. Dr. Mano Grangia - Vi~ 
Faa di Bruno, 5-A- l5l00 Alessandria-]t8.lia. 

Troco e compro carimbos de ambulc1ncias 
auto-ambulc1ncias postais, e numencos de Por~ 
tugal. Resposta a Secretaria do Clube ao 
n.O 100. 

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

COMPRO c~os de estacao expedidora, 
porte, etc., antenores 1853 (prefilatelia) de 
Portugal. Felix Gomez. Apartado 454 Ma-
laga. ESP MA. ' . 

~ou series novas e usadas, bern como se
l~ ~~olados de ~ortugal e Ultramar par selos 
ciasS1.cos das minhas faltas. Artur Miranda 
- Lufrei - Amarante. 

. CanjirOes anUgos e candeeiros e can
delas . de azelte, desejo, pagando bem, em 
dinhelI'o, ou, 0 dobro do valor, em selos 
novos ~e Portugal e Ultramar. Catta a 
SecretarLa, ao n.O 22. 

Selos com erros, novos e usa dos, d~ 
Portugal e Ultramar, compro, pagando bem. 
Carta" a Secretaria, ao n.O 22. 

Vendem-se, pela maior oferta Albtms de 
selos, de PortugBil, Provincias ul.tramarinas 
Brasil, Espanha e Provincias de Africa, AI;" 
n;wma Ocldental.. e D. D. R., Argentina, Bra
sil,. Estad~ Urudos da Amlrica e F1l-an~a, 
mwtas s~es novas e muitos milhares de se
los re~os <!aq,ueles e de outros paises, al-
guns Ja com optimas cotac1ies. ' 

.PI:esta .esclarecimentos e aceita ofertas: 
Aristides Soares da Sil'Veira - Leiria. 

CART AS ANTIGAS, com ou sem selo 
comp~o,. pagando bem. Paulo Sa Machado: 
R. DU'e!ta das Campinas, 33 - PORTO. 

~OMPRO. F. D. C., provas, ensaios. etc., 
r~JaclOnados com os temas «V eiculos Moto
rtzados., «Guerra. e «Refugiados.. Enviar 
propostas . a Paulo Sa Machado, R. Direita 
das Campmas, 33 - PORTO. 

.1-----_______ _ 
I -----~:. 

fA. GAMA REIS,' 
J (MR. CORK) 

I WELCOMES you at I 
I CASA DAS I CORT/CAS I 
I (Cork House) I 

I ~r~.~~res~~v~!! I 
( shop) 

I 
f 
I 

l 
I 

EXPORTERS 
Member Dr PDrlugue .. 
Chlmblr Dr CDmmerDI RET A I L E R 8 
4 - 8 - RUI dl Elcoll Pollt6cnici _ 8-10 

Telefone 32 &8 58 
relegrlmll: ISOLANTES 

LISBON-PORTUGAL 
WONDERFUL COLLECT/ON 
OF CORK SPECIAL TIES 

AMERICAN EXPREII CREDIT CAROl HONOURED HERE 

~I---------..-_------------=, 

Compro e vendo selos de Portugal e 
Ultramar. Novos e usados. Grandes des
contos. Procuro selos de pacotes. Fer
nando Silva - Telef. 56994 - Santo lIck!
fonso, 444 - Porto. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
ou compro, pagando bem. Resposta a Se
cretaris do Clube, ao n.O 22. 

Com~ro selos ao cent:>, comemorativ')s 
do Continente, eaves, animais, peixes e 
borbo~etas do Ultramar. Informe preC05 e 
quantidades para M. da Nascimento
Apartado l12 - FARO. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobr.e, 43-2.0 -D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM 
SELO: Troco ou compro, pagando bem. 
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22. 
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federac;:ao Portuguesa de filatelia 
Regulamanto da Comissao da Parltagam 
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tNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rlodo post-lnvasAo (1962), com selos In
dlanos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obllterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quan
tidade, ou troco por material a escolha 
do fomecedor. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA l5). 

Desejo correspondentes de ou1;r:as provincias 
ultramarinas partruguesas, rpairA troca de se
los. Tambllm compro, novas ou usarlas. Al
berto Enes - Nova Freixo - Mo~ambique. 

Compro, Troco e Vendo selos classicos, 
todas as series. Tematicas, novas au usa
das. Procuro selos d.'! pacotes. Vend:> 
Albuns e material filatelico. A. Borg~ 
Brito - BARREmO - Portugal - Tele
fane 2272329. 

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 

.Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LIS
BOA-5. 

~~i:========================================================~i=~ 
~... UMA DATA A RETER: 12-18 DE OUTUBRO 

~alao de Filatelia Pre-Adesiva 
Na .ede do CJult. Filatelico d. Portusal 

Avenida Almirante Reis, 70-5,° Ot.O (Elevador) 
lISBOA-1 

.. ···=================================================1=" , r 

FABRICA DE ARTEFACTOS DB BORRACHA 
Endere~o telellr6fico: LUSITANA 

Telefone n,· 10 - VALENC;:A 

DE 

JOSE G. GONIAlfl, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALENC;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em caI!tado vulcanizado , 
e todos os artigos de borracha em geraI 

A SEVERA 
RUA DAS .!ViAS. 51-57 • 

BAJRRO ALTO • LlSlOA • 
T • J • f. 3400' 

PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e GUitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE OUVER 

• T TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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