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I ANO XXIV SETEMBRO DE 1970 

A LUBRAPEX-SB 
:-----.--- Pelo ------~ I ALMIRANTE MAGALHAES MACEDO 

N. da R.: - Depois da notavel II Lubrapex, 
realizada na cidade do Funchal, em 1968, 00-
dicamos-lhe um numero quase inteiro desta 
Revista. Como entiio niio chegou a tempo 0 
artigo que pediramos ao nosso querido Amigo 
e ilustre /ilatelista brasileiro Almirante Maga
lhiies Macedo, aqui 0 inserimos hoje, como 
prologo d III Lubrapex, que em Outubro vai 
realizar-se no Rio de Janeiro, e a qual sera, 
estamos certos, mais uma prova da vitalidade 
e do pro/feuo intercdmbio das Filatelias bra
sileira e portuguesa. 

Escrever sobre a Lubrapex-68 e uma das 
tarefas mais agradaveis que tenho tido opor
tunldade de reallzar, pois nela tudo foi ex
celente. 

Autentico sucesso, no qual qualquer res
tri~ao e tao descabida, que deve ser aban
donada sem comentarios. 

Desde a chegada ao Funchal, tivemos opor
tunidade de observar a organiza~ao modelar, 
onde tudo estava providenciado para atender 
aos visitantes e 11 realiza~ao da exposl~ao. 

Local aprazrvel, amplo, e arruma~ao agra
davel. 

A montagem das colec~oes foi tarefa fa
cll, pela ajuda ampla dos elementos locais, 
perfeitamente preparados. 

o nrvel filatelico foi bastante elevado, 
atestado pela atribul~ao de 3 grandes pre
mios e 12 medalhas de ouro. 

Nao me deterel em detalhes, ja publicados 

em varios jornais de Portugal e Brasil, mas 
e meu desejo deixar neste pequeno artigo 
algumas linhas sobre a parte que considero 
mais importante da realiza~ao da Lubrapex-68. 

Foi a Lubrapex-66 Ideada com 0 objectivo 
de ser um acontecimento de exalta~ao da co
munidade Luso-Brasilelra, e dentro desse es
prrito tenho defendido a sua realiza~ao como 
foi imaginada; sera 0 selo, sempre, 0 que 
motivara a sua realiza~ao, mas a finalidade, 
longe de ser a competi~ao, na conquista de 
premios mais ou menos valiosos, sera aquilo 
que observamos no Funchal: - um grupo de 
brasileiros unidos como membros de uma 
mesma famflia, integrados no grupo de por
tugueses, dando-nos aquele especti!iculo ma
ravilhoso de uma comunhao de alegrias, fo
dos felizes como se sempre houvessem con
vivido lado a lado como bons amigos. 

Portugueses e Braslleiros, pensemos sem
pre ciosamente na lubrapex como coisa n~ssa, 
fruto ja agora do nosso entendimento, e por 
certo 0 futuro nos reservara as mesmas ale
grias que nos reservou a Lubrapex-68. 

Nao quero aqui deter-me com nomes, para 
na~ cometer injusti~as, enviando nesta opor
tunidade a todos com quem convivi a ex
pressao do meu reconhecimento sincero, 
com os votos que fa~o pela felicidade pes
soal de cada um, afirmando que uma das 
maio res alegrias que ainda poderia ter, serla 
voltar ao Funchal e rever a todos. 

A III Exposi~ao Filatelica luso-Brasileira «Lubrapex-70» 
r88I1z8r-58-6 no Rio de Janelr. de 24 8 31 de Outubro de 1970 

Com 0 alto patrocfnio da Secretaria de Tu
rismo do Estado de Guanabara e da Empresa 
Brasileira de Correios e Telt~grafos, do Minis
terio das Comunicac;oes do Brasil, vai ser 

levada a efeito, de 24 a 31 de Outubro do 
correnle ana, no Rio de Janeiro, a III Expo
si<;ao Filatelica Luso-Brasileira «Lubrapex-70_, 
com organizac;ao do Clube Filatelico do Brasil, --



2 BOLETIM DO CLUBE FILAT:€LICO DE PORTUGAL ---que a si agregou uma Comissao Executiva, 
que tem como Presidente 0 Sr. General Mi
rabeau Pontes, como Vice-Presidentes os 
Srs. Ant6nio Leal de Magalhaes Macedo e 
Hugo Fraccaroli, e, como Secretarios, os 
Srs. Carlos Nery da Costa (Geral), Agnelo 
Com~a Filho, Ant6nio Jose Marques dos San
tos, Jose Cupertino da Silva (Tesoureiro) e 
Waldir Reeve. 

A esta grandiosa exposic;ao filatelica, sao 
admitidos: A) Selos Postais de toda a c1asse: 
aereos, comemorativos, de jornais, taxas, of i
ciais, de Telegrafos e Telefones e fiscais pos
tais; B) Ensaios, provas, reimpress5es, carim
bos, marcas posta is, etiquetas de aviac;ao e _ 
propaganda filatelica; C) Os selos falsos sao 
admitidos em estudos como contribuic;ao a di
vulgac;ao e conhecimento publico; D) Pre
cursores (pre-filatelia), inteiros e aerogra
mas; E) Publicac;5es filatelicas: Iivros e tra
balhos sobre Filatelia, revistas e jornais fila
Mlicos, secc;5es filatelicas em jornais, e revis
tas em geral. 

Havera ainda uma Classe de Honra, com 
premios especiais, e, Fora de Concurso, uni-

camente sao admitidas as colecc;5es solicita
das, as pertencentes a membros do Juri e as 
de negociantes de selos. 

o respectivo Juri, nomeado pela Comissao 
Executiva, sera constitufdo pelos seguintes 
onze membros, para 0 efeito convidados: 

De Portugal: Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, Coronel Alexandre Guedes de Ma
galhaes, Eng.o Manuel Marques Gomes e 
Eng.o Paulo Sea bra. 

Do Brasil: Srs. General Mirabeau Pontes, 
Almirante Ant6nio Leal de Magalhaes Macedo, 
General Euclides Pontes, Hugo Fraccaroli, 
Dr. Heitor Fenfcio, Hor6cio Matos da Silva 
e Heitor Sanchez. 

Os premios consistirao de tac;as, objectos 
de arte, medal has de ouro, vermeil, prata, 
bronze prateado e bronze, e de diplomas, 
havendo ainda os seguintes quatro Grandes 
Premios: 

Grande Premio crLubrapex-70" (a melhor e 
mais bela participac;ao apresentada na ex-

fSELOS-;--P-O RTuGAL~ULTR~ MARi 
I I 
I I 
I Sobrescritos de 1.° dio e I 

I 
I Postais-Moximos de Portugal 

I Ultramar e Estrangeiro I 

I BARATA DAS NEVES I 
I -- ./ Rua da Trindade, 5, 1.0 - D.to I 
I A partado 2690 LIS BOA - 2 I 
I I "--... ____ ...,.,,,, _________ .....-____ ..... -..... ____________ ~'r 
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posit;ao); Grande Premio .. Portugal» (a me
Ihor coleq;ao de selos de Portugal e / ou 
IIhas e / ou Ultramar Portugues); Grande 
Premio «Brasil" (a melhor colect;ao de selos 
do Brasil); e Grande Premio "Tem.Hico)) (a 
melhor colect;ao da Divisao Tematica). 

Alem do referido, poderao ainda, tambem, 
ser distriburdos premios especiais oferecidos 
por terceiros, sob 0 livre arbftrio do Juri. 

Assente esta que um mesmo conjunto nao 
podera ser contemplado com mais de um 
Grande Premio, e, na Divisao Literatura, os 
premios a serem distriburdos nao serao Di
plomas de Medalhas mas a pr6pria medalha. 

Para esta grandiosa III Exposit;ao Filalelica 
Luso-Brasileira .Lubrapex-70_, foram designa
dos Comissarios: 

Para as IIhas Portuguesas: Clube Filatelico 
da Madeira, Apartado 495, Funchal (liha da 
Madeira), e Nucleo Filatelico Micaelense, Rua 
Castilho, 57, Ponta Delgada, Sao Miguel 
(Ac;:ores) . 

Para 0 Ultramar Portugues: Clube Filah~lico 
de Angola, Caixa Postal 5515, Luanda (An
gola), e Clube Filatelico e Numismatico de 
Moc;:ambique. Caixa Postal 720, Lourenc;o Mar
ques (Moc;:ambique). 

«III Certomen Internocional filotelico de 10 Hisponidad,. 
De 10 a 18 de Outubro de 1970 em Bilbao (Espanha) 

o Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho sera 0 unico 
jurado portugues deste grandioso certame 

Em 1968, 0 Instituto Vasc~o de Cultura 
Hispilnica iniciou as sU!as actirvidarles mateli
cas. ao inaugwrar. a 12 de Oumbro desse ano. 
mna exposi!;ao que tinha como terna prinCIpal 
os selos da Thera-america e da Espanha. 

No ano seguinte. nova exposi!;8.0 realizou. 
mas. desta feita. consideravelrnente aumen
tada. 

Ate que. no corrente ano. se abalan!;ou a urn 
projecto mais ambicioso: organizar uma expo
si!;ao internacional. com participa~oes dos pai
ses Ibera-americanos. de Portugal e das Fi
lipinas. 

E a iniciativa esta em marcha. com urn 
extenso programa paI'a 0 pecriodo de 10 a 18 de 
Outubro ·proximo. sendo a respectiv:a Comissao 
Organa.zadora constituida pelos Senhores: 

- D. Ignacio de Satrustegui Azuar - Pre
sidente; 

- D. Ignacio de Urunuela M. de Salinas
Vice-Preflidente; 

- D. Fernando Albert y Fdez. de Toledo
Secretario; 

- D. Ricardo Echevarria Erausquin - Vice-
-Secret8rio; 

- D. Rene Rey Carballal - Administrador; 
- D. Alberto Mendoza Mazon - Vogal; 
- D. Antolin Llorente Llorente - Vegal; 
- D. Sebastian Idigoras Lezama - Vogal; 
- D. Francisco G. de Ubieta - Vogal; 
- D. Carlos Perez del Rio - Vogal; 

e tendQ como Director da Exposi!;ao 0 Senhor 
D. Roberto Martin Prieto. 

No Regulamento des~ «ill Cer.barnen Inter
nacional Fiiliatelico de 18 Hi.spanidad~. em dis
tribw!;ao. poderaQ. os interessados. co.lher to
dos os elementos de que car~am. 

Toda·via. informamos ja que havera tres 
grandles premios. e medalhas Mikeldi. em 
oura. pl'lata e bronze. 

o respecbi'Vo JUri. sera designado pela Fe
dera!;ao Espanho1a das Sociedades Filatelicas, 
e tera urn minimo de cinco rnembr05. doe 
mais prestigiosos da Filatelia. 

Sabemos ja que 0 nosso Director, Sr. Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho. sera urn dos 
membros daquele Juri - 0 unico jurado por
tugues naquele grandioso eill Certamen Inter
naciQnal Filatelico de la Hispanidad~. 

E ComissB.rio desta eJqlOSi~ao, para Portu
gal, 0 Clube Fila1illico de Portugal. 

::...-#JIriIIW*"'-_______________ --.,,:: 

I ETIQUETAS DE FOSFORQS 
I Reunifies para trocas todos os slibado!l, 
t das 17 as 19 horas, na nossa sede 
I Av. Almlrlnll RII., 70-5.°-01.° 
I LISBOA-1 
::-----------~--.......... 
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~--FiiAffi,ATuGiNIDLiAcH:iT.-l 
etroves dos sues ofertos quinzenois, oferece-Ihe: I 

-+ Selos cla .. icos de valor com a I 
sua reproduciio fotogrAfica. I 

-+ S~ries modernaa de todos os 
palses 

-- Novidades. Um 8uplemento I 
com as dltimas emisslies mun- , 
diais, todaa fotografadaa e com 
a indica .. io do sea caso, do tema 
a qae pertencem. I 

-+ P6gina selecta. Grandes pe .. as , 
cl6uicas e modernas fotografa- , 
das, geralmente na aaa cor ori
ginal 

-+ Sec .. io tem6tica. Grande ofert. 
de a~rlea dos temas mals colec- I 
cionados, e &ugestlie& de novas I 
colecC;Oes pela lmagem. I 

~do .on ••• : ~~:::'::~:::::~:'::~::::'::::~'::::~~:::::::~~ I 
'e.o. aratuUamente. 

ESCREVA-NOS HOJE MESMO SOLICITANDn 0 SEU ENVIO 

o pagamento das suu compru pode efectu6-1o em moeda do sen pr6prio pall 

FILATELIA EUGENIO LLACH. S. L. I 

I 
Fundada em 1915 I 

A venlda Gr-neralisllmo, 489 

\ BARCELONA-ESPANHA ! ... --....-...r ________________________________________ 'r 

~- ) ------- --,a .~---------------~ 
I CASA A. MOLDER I' II' R filatelica 

TUDO PARA FILA TELl A t 

COM P R A - VB N D B I Selos para colectoes I 

I I COMPRA E VENDE J 
Rua 1.° de Dezembro, 101-3.° I t 

I Telef·3:11514 LISBOA-2 ! Aparlado 13 - Telefone 806 - ElVAS I 
.. ......,......._ ....... --.-. ........ -------_ ............... :!' '~-----------...........--..-,.............," 
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VIII txposi<;oo filatelica Nacional 
« Luanda -7 0 » 

VIVO ENTUSIASMO - UM SINTOMA 

(Mensagem do Presidente da Direccao da Federacao 
Portuguesa de Filatelia) 

o Centenario do Selo Postal de Angola 
- verdadeira festa para a Filatelia Por
tuguesa e, simultaneamente, acontecimento 
noiavel para os filatelistas de to do 0 

mundo, onde fervilham os coleccionadores 
de «Centenarios e Aniversarios do Selo» 
- esta a mobilizar as aten!;oes, os inte
resses e as responsabilidades de divers as 
esferas de actividade. 

E todos os intervenient1's na complexa 
maquina que e uma comemora!;ao desta 
envergadura, articulados antecipadamente 
os varios sectores numa parspectiva dina
mica, esiao a colaborar, com a harmonia 
que se impoe, na linha de trabalho esta
belecida - para que se alcancem, agrupa
damente, os resultados conjecturados e 
planeados. 

Naturalmente, os filatelistas tern na cir
cunstancia a sua quota-parte de obriga
!;oes, de propor!;oes consideraveis, que lhe 
foi atribuida no esfor!;o comum, e I[la qual 
ressalta, pela particular relevancla, a efec
tiva!;ao, em Luanda, da VIII Exposi~ao 

Filaielica Nacional. 
A primeira vista, tratar-se-ia apanas de 

proporcionar aos confrades angolanos a 
visao dum certame rico em quantidade e 
em qualidade, na altura em Ilue celebram 
os cern anos de existencia do selo de 
correia na sua provincia. l!:, porem, muito 
mais amplo 0 significado da iniciativa, 
visto que, ao levar a cabo pela primeira 
vez no Ultramar :.Ima realiza~ao de nivel 
nacional, se procurou intencionalmente urn 
processo que, visando a utiliza!;ao racional 
dos recursos disponfveis, propicie 0 arran
que da Filatelia de! Angoh na senda de 
uma inteligenta e realista politica de de
senvolvimento. 

Tendo em conta 0 csracter desta mani
festa!;ao, a Direc!;ao da Federa!;ao Por-

iuguesa de Filat~lia (Comissao Organiza
dora) dedic;):.I-lhe, desde os prim.:!iros 
passos, urn carinho mwto especial e, por 
seu turoo, 0 frutuoso trabalh(l da devo
tada e eficiante Direc!;ao do Clube Fila
telico de Ang;)le (Comissao Executiva); 
que teve 0 cuidado de adoptar os mais 
actualizados metodos de ac!;ao, situa esta 
agremia!;ao, desde ja, numa posi!;ao de 
vanguarda e do mais justo prestigio; 
claramente demonstrativa de que mereceu 
a pena meter ombros a urn empreendi
mento excepcional, em suas dimensoes e 
objectivos invulgares, que, meses atras, 
raros considerariam com possibilidades de 
sucesso. 

Esta equipa, admiravel teve agora opor
tunidade de experimentar as pr6prias for
!;as - e de testemunhar, pela provas dadail 
e pelos aplausos recolhidos, que ha sempre 
uma recompensa para quem luta honesta
mente POl' ela. 

Deste binario F. P. F./C. F. A., real
mente potente, resultara - e ja tern os ele
mentos de avalia!;ao bastantes para wna 
previsiio rigorosa - a polariza!;ao, em 
Luanda, dos ingredientes que, devidamente 
aproveitados, melhor poderao servir de 
motor estimulante na estrategia de expan
sao da Filatelia local e de facto res decl
sivos par1\ uma promo!;ao que se traduz8; 
como todos desejamos, POI' uma segura 
linha ascensional. 

Denire os mUltiplos aspectos de impor
iiincia a salientar, apontamos apenas que: 

- Participam todos os nossos filatelistas 
de primeiro plan;), com col~c!;oes vindail 
dos diferentes quadrantes do Espa!;o Por
tugues, e entre os quais se conta com 
urn escol metropolitano que, pela cra
veira ja atingida, reflecte 0 mais fiel
rr.ente possivel, nos diversificados ramos -
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de escopo a alcan!;ar ou, qui!;a, ultra
pas sar; 

- No Juri, alinham os mais qualificados 
especialistas nas varias materias e aspectos 
filatelicos - condi!;ao fundamental para 
homologa!;ao de resultados, - praticantcs 
de nomeada esses que, por outro lado, 
garantem absoluta objectividade ao con
junto das valiosas e fecundas actividades 
do programa tecnico; 

- 0 Catalogo regista a colabora!;ao de 
escritores e jornalistas filateIicos de i:J.con
fundivel competencia, pelo que, necessa
riamente, vai ficar no arquivo dos fila
telistas estudiosos mais exigentes, nao s6 
como inventario das melnores cole::!;oes 
portuguesas da actualidade, mas tambem 
por nao ser vulgar poderem ver-se reu
nidos, em volume, os trabalhos de tantos 
nomes consagrados. 

Num desenvolvimento programado, de 
verdadeira expressao nacional, a Filatelia 
Ultramarina tern urn papel, e de grande 
relevo, a desempenhar. Esta LUANDA-70 
traz a certeza de que se reanimou urn 

sector - 0 de Angola - que p~ecia pouco 
menos que adormecido, quando, afinal, 
tantos valores autenhcos possu!. 

A Federa!;ao Portugucsa de Filatclia, a 
primeira entidade a aperceber-se da ma
gnifica realidade que ora se reconhece, 
endere!;a aos prezados colegas angolanos 
urn caloroso voto de continuidade, de 
progresso, de perfei!;ao. 

Lisboa, Ag0stO de 1970. 

F . LEMOS DA SILVEIRA. 

fs7RV'C;-;-D~-C;;~LAc;o~s""l;' 
I nscreva-se neste s e r viC; 0, pres-

t lado peJo nosso Clube, e verificara a I I ";.::I::::~~ ... de loml,<o. I 
,.--------",.".",.-----------:~ .. ________ ",.;,.-__ ~ __ ... __________________ :i .. 

~1.~'PAGAMOS BONS PREeOS I 
pDr StRIES, ISOLADDS, MISTURlS, PACOTES, AD QUiLD I 
PARA 0 NOSSO NB:GOCIO DB: RETALHO, tambem desejamos compror 

quanlldades mals pequenas e selos em series, de pra~o media 0 mals , 
.lovKdo. Como somas a malar c.sa !i1atel\ca da America, estamos cons· t 
tontomenle a compr.r grandos quantidadeR de solos de todas as partes I 
do Mundo. Actualmenle, "stamos parllcularmeate Interessados em 
comprar: 
___ "":'.0'" 1E:t. I!It:R":", De valor baixo e medlo. Comple· I 

tas ou Incompletas. novas au usadas. ' 
___ IU~.,Olll 1I!10',~"Ol!l. Variedades bautu e·alractlv8s. , 
_ P.t.("OTlES. Fellos culct8dosamenle, com selos perfello.. t 
- GRt./WOIES QI1~"T'U~OlEl!I IE RlEIIIT08 DIE I 

• !ilTOCK8, de lodos os lZeneros. 
_ "''''TIlR~ (~O QIlII.O) sobre 0 pap.\' 

Qu,i,.a manda,.-nos a sua Usta de o/e,.ias, que meree,,.d a tloSsa jronia e euidadosa aten;iio 

Ga.{TIS, ~ PlEu.oo, .. 00 ..... oova II .. , .. de p .... ~o .. ! 

0 .. melbo .. ..,,, pre~o .. por .... 10 .. no ... : .. ' .... 0 .. 11011'0" e (;aoada 

VENDA AO M,-\IOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

E. HARRIS & 

BOSTON. Mass. 02117 U. S. A. 
I 

Telegramas HARRISCO BOSTON I 
.. ~--------.........--..-------".""..,---.".....-------------'1: 
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Par 

UNS & OUTROS 

HUGO FRA CCAROLI 
Com demora de alguns dias, esteve em 

Lisboa 0 nosso grande amigo Hugo Fraccaroll, 
vice-presidente do Clube Filafl!lico do Brasil 
e da comissao organizadora da III Exposi~iio 

Filafl!lica Luso-Brasileira, «Lubrapex-70 .. , a rea
lizar no Rio de Janeiro, no pr6ximo mes de 
Outubro, conforme jii anunciiimos. -

o casal Fraccaroli e 0 casal Dr. Vasconcelos Carvalho, umo noile, no reslouranle trpico «A Severa-
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assrduos e mais ilustres colaboradores desta 
Revista, e a sua esposa, ofereceram 0 nosso 
Director, Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 

/~ esposa, varios jantares, nos restaurantes 
~ Tavares, Gambrinus e do Gremio Literario. 

A um deles, assistiram tambem 05 distintos 
filatellstas Dr. Antonio de Almeida Figueiredo 
e esposa, e Dr. Romano Caldeira Camara, nao 
tendo comparecido 05 Srs. Jose Gonzalez 
Garcia, filatelista emlnente, Capitao F. Lemos 
da Silveira, i1ustre presidente da Federa~ao 
Portuguesa de Filatelia, e Eng.o Manuel Mar
ques Gomes, por estarem ausentes de Lisboa. 

Hugo Fraccaroli e esposa seguiram em 
larga digressao pela Europa, para depois 
irem a Londres, a "Philimpia», e, em seguida, 

ao Rio de Janeiro, aquela grande .. Lubra
pex-70", de que 0 nosso Director e um dos 
membros portugueses do Juri. 

.= ..... -----...... ~-~--------- ... °1• SELOS DE PORTUGAL, UL- , 
TRAMAR E ESTRAN
GEIRO, CLASSICOS, , 
slfRIEs, ETC, 

para COMPRA OU VENDA I 
Con suite 0 coso 

R. 1.0 d~D~z~~~~!5~~~_~S!,S 'I 
Telelon. 35852 - LlSBOA-2 

~----- ...--..... 1' 
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Pagina de 

A£ROfILAT£LIA 
Outro Cinquenlenario 

da Avia~io Civil Romena 
Pelo 

CAP. 1=. UMOS DA SILVEIIlA I 
Tantas vezes ti1lm sido abordadas aqui (e 

na minha rubrica similar de Notlcias Filate
lico) as celebra~5es de importantes 50.0

' ani
versarios, que os aerofilatelistas nao deixam 
passar em claro - desde que, em 1961, fala
mos do primeiro transporte de correio por 
aviao (Allahabad/Naini, 18-2-1911) - que 
e bem de supor que haja entre os meus lei
tores ideias esclarecidas sobre os prim6rdios 
dos servic;os aeropostais, por esse Mundo fora. 

Hoje entra na resenha a fundac;ao da no
tavel Compagnie Franco-Roumaine de Navi
gation Aerienne, que data de 25 de Abril 
de 1920. 

o ilustre diplomata Nicolae Titulescu, que 
chefiou a delegac;ao da Romenia ao Tratado 
de Trianon, defendeu e prop6s uma polilica 
firme de emprego dos meios tecnicos de co
municac;ao mais rapidos e mais modernos-

inclusive Aviac;ao - como a melhor via de 
consolidac;ao e manuten~ao da Paz mundial. 

Como consequi1lncia e instrumento desta 
louvavel iniciativa, foi criada a C. F. R. N. A. 
- com capitais franceses e romenos, e ma
terial e pessoal (avi5es e pilotos) da primeira 
provenii1lncia - que se tornou a primeira em
presa de transportes aereos transcontinentais, 
e pode bem dizer-se que deu origem, mais 
tarde, as actuais Companhias nacionais fran
cesa (AIR FRANCE) e romena (TAROM). 

Depois de varios voos de ensaio, 0 primelro 
servic;o regular da C. F. R. N. A., para passa
geiros e malas posta is, foi inaugurado em 
24-10-1921 no· percurso Paris/Estrasburgol 
/Praga/Bucarest (Muller n.D 74). com re
gresso, sobre 0 mesmo trajecto, em 31-10-
-1921 (Muller n.D 4). -
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voadas sao raras, e devem merecer 0 melhor 
aprer;o. 

Para comemorar a digna efemeride foi emi
tida em 6 de Abril p. p. - portanto alguns 

Agrupamento Tematico 
4( Veiculos Motorlzados. 

F. I. P. - F. P. F. 
Este dinamico Agrupamento que re11ne 

todos os coleccionadores do tema auto
mobilista e seus diversos ramos, ap6s urn 
interregno no seu funcionamento a escala 
nacional- mantendo, contudo, a sua labo
ra!;ao normal pela via internacional- re
come!;ou a sua actividade. Distribuiu em 
Julho 0 seu Boletim FILAMOBIL, n .· 13/4, 
edi!;ao em portugues. , 

Abre com uma introdu!;ao elaborada pelo 
orientador e delegado para os territ6rios 
de lingua portuguesa e espanhola, Dr. A. 
Silva Gama. Segue-se urn extenso Edi
torial da autoria do director internacional 
Hans H. Matz - reposit6rio da actividade 
trimestral do Grupo. Depois, seguem-se 
tres interessantes n6tulas: cUma pequena 
sensa!;ao., cA Firma Dalmler-Benz e a 
Filatelia. e cUma entrevista. (com Anna 
Podzemna, consagrada criadora de selos 
checoslovacos). 

Registe-se com a maior admira!;1iO 0 

facto de todos os artigos se apresentarem 
ilustrados. 

Termina com as gravuras de alguns ca
rimbos do tema, ultimamente emitidos. 

Todo 0 recheio tern 0 maior interesse 
para os amadores desta atraente modali
dade. 

Inclufa ainda, como oferta, urn desdo-

dias antes da data exacta da crlar;ao da 
C. F. R. N. A. - uma serie de dois selos de 
Correio Aereo (60 bani e 2 lei) com dese
nhos representando 0 jacto em uso nit 
TAROM, tipo BAC I -II. 

) 

( 

bravel com as caracteristicas tecnicas dum 
autom6vel da linha da General Motors 
- lembran!;a agradavel e de utilidade fu
tura para os beneficiados. 

Com 0 fito de incrementar 0 gosto pelo 
tern-, este numero de FILAMOBIL foi dis
tribufdo a todas as agremia!;oes filiadas 
Ina F. P. F. 

E anunciada para 0 pr6ximo numero a 
oferta, em suplemento, da lista ilustrada 
de todos os carimbos portugueses do tema. 

Todos os esclareclmentos relativos ao 
Agrupamento Tematico .. Veiculos Moto
rizados» podem ser solicitados ao seu 
orientador, Av. Marconi, 16 r/c., porta E 
- Lisboa-I. 

SOllCITAM 
TROCAS 

Escrevem-no9 varios 
coleccionadores estran
geiros que pretendem 
relacionar-se com co
leccionadores portugue
ses, entre eles: 

Luis Augusto Bohmgahrem - Rua Ana Leo
Inidia, 204 (Z. C. 13) - Rio de Janeiro, 
Brasil. 

Dabija Dima - Str Ghimpati 23 - Block 2 
scr3 apart. 75 - Bucareste V - Romenia. 

AdaLberto Andre - Posta Restante - SAo 
Paulo - Brasil. 

Francisco Suarez - Associado 251-316 - Fe-
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deracion Filatelica Cubana - Apart. 2222 
- Habana - Cuba. 

RafaeL Garcia Gomez - Maestro Barto
lome, 9 - Ubeda Jaen - Espanha. 

Gioacchino Salerno - Via Roma, 77-91014 
Castellammare, Trapani, Italia. 

Sergio Pauletti - Banco Itau America Sf A 
- Aguai, Estado de S. Paulo, Brasil. 

George Gyimesi - 223, East 74 str. NYC. 
NY 10021 - U. S. A. 

DaniLo Sibenik - P. O. Box, 114 - Kranj -
Jugoslavia. 

Richard V. Kleiner - 668, W9.rfield Road 
- North Plainfield - New J er sey - 07063 
U. S. A. 

Lhano Fernandes Adorno - Rua General 
Savaget, 141/301 - Marechal Hermes, GB 
Brasil. 

Pedro Ros Pujol - S6cio n." 2283 do C. F. P . 
- Vilamari, 37, Pal. 2." - Barcelona, 15, 
Espanha. 

Ana Karasz -10, Rue Szelmalon - P estlo
ring - Hungria. 

Roslingela Souto SUva - Av. Braulio Ca
valcante, 353 - Pao d e A!;ucar - AL -
Brasil. 

J . Luis Benhardi - 2, Jakara:1da Flats 
Killian Ave. Cinderella - Boksborg -
Transval- Africa do SuI. 

Jose Maria Naya Alayeto - P. G1!rgallo, 
52-2.° - Zaragoza - Espanha. 

Nicolas Zakin - Patnos, 44 - P.atras 2 -
Grecia. 

Victor Hugo Benede - Ava - Corrientes, 
3375 (R. 56) Rosario - S. Fe - Argentina. 

Silve.~tre Gomes dos Santos Netto - Rua 
Padre Dorr.ingos de Brito, 20 - «Garcia» 
- Salvador - Baia - Brasil. 

Jose Renato Laurisatto - Av. Brasil, 2140 
- Cruzeiro do Oeste - (Parana) - Brasil. 

Ettienne Koras - Tomas Utca 21 - Buda
peste XII - Hungria. 

Al'li'ndo A. Pereira - Caixa Postal 5 - Nova 
Igua!;u (Estado do Rio) - Brasil. 

Erich Thieme - Buchstrasse, 3 lIt- 92 Frei- . 
berg (Sachs en) - Alemanha DDR. 

NiUon Paulo Schlichting - Caixa Postal, 26 
Ituporanga (S. C.) - Brasil. 

II 

Estes endere~os sao indicados sem com
promisso nem responsabilidade da nossa parte. 

The above addresses are given without 
any obligation or responsability on our part. 

Ces adresses sont donnes sans engagement 
ni responsabilite de notre part. 

UM SELO POStAL VALIDO PARA tOOA A EUROPA? 
A VI Sessao da Assembleia Plenaria da 

Conferencia Europeia das Administra!;oes 
de Correios e Telecomunicac;oes (C. E . P. T.) 
reuniu em Montreux, de 18 a 28 de Agosto 
Ultimo, e nela 3e fizeram representar as 
administrac;oes de 24 paises, dos 26 que 
a ccmpoem, entre os quais Portugal como 
membro fundador. 

Ap6s dez anos de actividade da Confe
rencia, foi julgado util mandar examinar 
por urn grupo de trabalho as questoes 
de estruturas, .assim como urna nova re
parti!;ao de despesas provenientes das reu
nioes dos 6rgaos da institui!;ao. 

Entre outros assuntos decididos, sera in
tensificada a troea de informa!;oes, entre 
administra!;oes, de acontecimentos impor
tantes afectando as rela!;oes postais inter
nacionais. 

Para melhorar os intercambios postais 
internacionais, empreender-se-a urn estudo 
para procurar os meios de elimina!;ao dos 
tempos mortos, que sobrevem nos trans
portes. Alem disso, os problemas juridicos 
contabilisticos e alfandegarios result antes 
da utiliza!;ao de contentores para 0 trans-

porte de expedi!;oes postais, serao objecto 
de urn estudo aprofundado. 

A comissao .Correios. escolheu os mo
tivos comuns para os selos .Europa. dos 
anos de 1972 e 1973. Para 1972, a comis
sao reteve urn projecto apresentado pela 
Finlandia, e, para 1973, urn projecto reme
tide pela Noruega. 

Apesar das dificuldades encontradas, so
bretudo por motivo das disparidades mo
netarias, retomar-se-a 0 estudo da cria
!;aO de urn selo europeu va lido em todos 
os paises membros da C. E. P. T . 

A comissao .Telecomunica!;oes. estudou, 
discutiu e aprovou os relat6rios de acti
vidade dos grupos de trabalho e emitiu 
numerosas recomenda!;oes na inten!;ao das 
administra!;oes dos paises membros da 
C. E. P. T. Depois de ter manifestado 0 
mais vivo interesse pelo projecto de urn 
satelite europeu de telecorr.u!lica!;oes, criou 
urn grupo de trabalho encarregado de 
eocperar no estudo deste projecto, man
tendo urn contacto estreito com 0 Cen
tro E u r 0 p e u de Investiga!;ao Espacial 
(C. E . R. S.). 
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~~------------------~-------------~t , 
~lCn n~ ... nn Dnnn~ I 
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis 

~U;LWJ~ ~ "LgWJUU~ 
CASA FUNDADA EM t911 

E LAD I 0 ' 0 E SAN T 0 S 
Rua BerDardo Lima, 27 - TelefoDe 49725 

LISIOA-' I 
.I-~--------------------------'--.IJ' 

QUATRO INICIATIVAS INEDITAS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
• JORNADAS TEMA TIC AS 

• EXPOSIC;AO DISTRITAL DA JUVENTUDE 

• M05TRA DE ISICIADOS 

• SALAO DE FILATELIA PRE-ADESIVA 

PATROCINADAS PELA FEDERAC;io 
PORTUGUESA DE FILATELIA 
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Como coleccionar .elol 
tematicamente 

Indo ao encontro de pedidos que, com 
reLativa frequencia, chegam ao Clube Fi
LateUco de PortugaL, expedidos por alguns 
seus dedicados Associados, e, ainda, no 
interesse dos fitatetistas em geral, e de
signadamente dos principiantes, a seguir, 
e com a devida venia, t·ranscrevemos 0 

que A Marcha dos Selos, do Brasil, nas 
suas cotunas, e sob 0 tHulo acima, pubH
cava hd dias: 

A colecciona!;ao cTerr.atica» e, dentro 
das varias modalidades de colecciona<;Ao 
de selos, a mais vulgarizada e a mais 
atractiva. Mas tal atrac!;ao nao significa 
ausencia de dificuldades. Elas acurnu
lam-se quando queremos passar das abs
trac<;oes para a realidade. Centenas de 
coleccionadores, de todas as idades, inter
rogam-se e ensaiam os seus primeiros 
passos, e, quantas vezes, ;) trabalho tao 
laboriosamente realizado se apresenta de
ficiente. A culpa nao e, seguramente, do 
coleccionador que come!;a. A culpa, se 
a houver, e daqueles que sabendo, nao 
sao capazes de transmitir ;)5 seus conhe
cimentos a todos os c.".ltros. 0 hermetismo 
e os compartimentos estanques sao, na 
Filatelia Tematica, entraves que devem ser 
removidos, para sabsfa!;ao de todos aque
les que agora come<;am e tateiam solu!;oes 
que podem nao ser as melhores, poupa!l
do-.se-lhes, assim, muitas horas ingloria
mente perdidas. A pequena achega, que 
entidades ligadas a Filatelia tern posto a 
correr mundo, e 0 regulamento das colec
<;oes tematicas emitido pela F. I. P., mas 
tal reg-.llarr.ento e, afinal, mais urn guia 
para jurados do que urn auxiliar efectivo 
do colecclOnador. 

A colecciooa<;Ao tematica, pela sua apa
rente facllidade, leva muitos colecciona
dores a enveredarem por determinados 
caminhos pouco ortodoxos, algo fantasistas, 
que nao seguem os padroes ja estabele
cidos. Dai, algurnas surpresas surgirem 
quando essas colec!;oes sao expostas ao 
publico, nomeadamente quando sao reCUSd-

das pelas Comissoes Organizadoras das 
exposi<;oes, ou quando sao desclassificadas 
pelos juris das mesmas. 

Urn ponto a ter em conta, e que se 
recomenda com insistencia a todos aqueles 
que agora come!;am urna colec<;ao, que 
mais tarde ou mais cedo sera exposta, 
e 0 de nao cairem na tenta!;aO de inclui
rem nela elementos nao filatelicos, ou 
elementos artisticos, tais como fotografias, 
desenhos, ilurninuras, etc., que distraiam 
a aten!;ao do publico do objectiv~ essen
cial e primario, que e represe!ltado pelo 
selo e pe!;a filatelica, no caso de urna 
colec<;ao «Classica», ou no caso de urna 
colec<;ao «Tematica», respectivamente. 

Urn exemplo flagrante foi observado 
aquando da realiza!;ao de urna grande 
exposi<;ao inter.nacional, onde urna colec!;ao 
tematica, cujo tema era a industria textll, 
apresentava uma serie imensa de dife
r·entes tipos de fibras vegetais e animais, 
lindamente suspensos de folhas, nas quais, 
de tempos a tempos, se vislurnbrava urn 
selo. Escusado sera acrescentar que tal 
colec<;ao foi desclassificada pelo juri. 

Vamos, pois, ten tar estabeleccr as regras 
basicas para 0 coleccionamento tematico, 
sem, com isso, pretendermos de qualquer 
maneira retirar a mimma parcela do ali
ciante, da fragrancia, e da capacidade cria
dora de cad a urn, que sao sempre factores 
essenciais na constru<;ao de uma colE'c<;ao 
tematica: 

1-Delineamento de urn tema, e esque
matiza!;ao dos grupos, sub - grupos ou 
capitulos principais, e divisoes dasses ca
pitulos. 

n - Reuniao dos selos, carimbos alu
sivos ao tema, e outras pe<;as filatelicas, 
que se integram dentro de cada capitulo, 
ou de cada grupo. 

In - Estudo detalhado, dentro de cada 
sub-capitulo, ou sub-divisao, da ordem 
pela qual se de vern suceder os selos e 
pe<;as filatelicas, tais como: postais-mli
ximos, apresentando carimbos alusivos ao 
tema, sobrescrltos de primeiro dia de -
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mente relacionados com 0 tema, carimbos 
ou fiamulas, ilustradas ou nao, inteiros 
postais, sobrescritos oficialmente editados 
pelos correios, -etc. 

IV - Seleceoes de selos, escolhendo s6 
os que sao novos. 

- Evitar, sempre que possivel, misturar 
selos novos e usados, pois, esteticame:lte, 
a sua coleceiio fica desvalorizada com 
uma amAlgama desse tipo. 

V - Nao utilizar, numa f.Jlha, s6 urn 
determinado tipo de peeas, isto e, s6 
flamulas ou s6 postais mAximos. 

- Evitar, portanto, desequilibrar as va
rias folhas da sua coleceao, ficando umas 
com urn tipo de peeas, outras s6 com 
selos, etc. 

De notar que cas os h<l. em que, por 
faltarem de todo em to do selos alusivos 
a urna determinada parte do assU:lto, se 
tern de recorrer s6 a carimbos, ou fia
mulas, mas, mesmo neste caso, procurar 
variar os tipos de pe~as, se possive!. 

VI - Nao utilizar folhas amarrotadas, 
sujas ou de cores multo .carregadas, por
quanto uma utiliza!;ao dessas nunca "alo
riza 0 aspecto de uma colcc!;ao. A mesma 
observaeao pllrll as folhas pretas, que 
IIlAo beneficiam a apresentaeAo dos selos, 
visto que ha sempre espa!,!os vazlos que, 
pela sua grande perce:ltagem, flcam a 
entristecer, com a sua cor. a colec!;ao 
exposta Dum quadro. 

- Igual observaeiio aquando do emprego 
das fuas plasticas, devendo tomar-se 0 

cuidado de deixar somente urn pequeno 
filete, ou cercadura, a volta dos selos. 
Grandes mar gens negras fazem lernbrar 
as tarjas, e estas sao a «morte» da colec
!;Ao. Uma cercadura fina e segura valo
riza~ao do aspecto. Para conseguir tal 

desiderato, devera utilizar-se uma pequena 
gullhotina, porquanto seria necessario ter 
mao muito firme, para cortar a direito, 
com urna tesoura. 

VII - Niio utilize na colec!;ao elementos 
nao filatelicos, tais como fotografias, dese
nhos, ou iluminuras, que nao tenham 
side emitidas p.Jr entidades postais. 

Idlmtica observa!;ao para 0 caso de 
objectos que, embora sejam a visualiza!;ao 
de alguns aspectos focados nos selos, nAo 
tenham, contudo, caracter filatelico. 

Utilize, caso seja necessario, uma visua
liza!;ao baseada num esquema, ou num 
itinerario (multo esquematicamente repre
sentado) que, tal como 0 fio da legenda
!;iio, possa ser imprescindivel para a boa 
compreensao do terna ou do assu'lto. 

Resumindo estas e outras observa!;oes, 
podererr.os dizer que 0 dese"lvolvime:lto 
da colec!;ao tematica dey? ser conseguido 
a base de selos c pe!;as filatehcas, e nunca 
a base de elementos nao filatelicos, de 
legenda~ao ou de prosa cerrada, que trans
form em a coleceao t cmatica numa didac
tica, ou num livr~ de texto ilustrado com 
alguns selos. 

vm - Procure que 0 tema escolhido 
seja tanto quanta possivel original, e que 
tenha urn razoavel numero de selos e 
pe!;as filatelicas, po is, caso contrario, n:.mca 
conseguira atingir urn descnvolvimento tal 
que the permita conseguir elevados €Sca
loes de classificaeao. 

IX - Ao cjelinear 0 tema, ou as linhas 
mesiras da coleceiio tematica, nao inclua 
capitulos que nao caibam dentro do Am
bito do titulo da colec~ao, mas sim que 
estejam de acordo com a descri~ao feita 
no roteiro ou na introdu!;ao a colec~Ao. 

X - Nao procure aumentar a extensiio 
de urn capitulo, ficticiamente, com grande 

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

I II 
I Selos de Portugal e Ultramar I 
I I 

I Sobrescritos de 1.0 dia (F. D. C.) e Postais-Maximos (C. M.) I 
I de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro I 
I BAHATA DAS NEVES I 
I Rna da Trlndade, S-I.o-D.to - Apartado 2690 - LISBOA-2 I 
J~ _______________ .....,. ....... ___ ~ ___ , ___________ ~~,I,. 
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nlimero de selos identicos ou de pe!;as 
iilatelicas igaais no dese:lho. 

XI - 0 emprego e a selec!;ll.o das pe!;as 
filatelicas deve obedecer a cert.:>s condi
cionalismos, de maneira a evitar uma uti
UZ8!;ll.o defeituosa das mesmas. a) POS-

14is mdximos: procure que eles apresentem 
carimbos alusivos ao tema; caso contra
rio, a sua prasen!;a equivalera somente 
a do selo que eles ostentam; b) Sobres
critos de 1.· dia: devem preferir-se aque
les que, tendo sido emitidos oficialme:lte, 
.apresentem motivos ilustrados alusivos ao 
tema, ou cujos carimbos tenham indica
~es nao constantes 100 selo e que acres
centem, por esse facto, uma parcela ao 
flo tematico; c) Inteiros postais O'U aero
gramas: 0 motivo ilustrado que apresen
tam pod era ter bastante interesse para 
.ajudar a desenvolver 0 tema; d) Ca
rtmbos e fldmulas: poderll.o ser igualmente 
pl'eciosos auxiliares para aumentar 0 flo 
tematico de qualquer colec!;ao, con tanto 
que os moUvos ilustrados, ou dizeres, te
nham rela!;ll.o directa com 0 tema. 

XII - Procure valorizar a colec!;ao tema
ilca com a inclusao de selos, ou pe!;as 
·«classicas», anteriores a 1900, desde que 
.a sua inclusao nao seja for!;ada, «a mar
telo», dentro do contexto geral. 

XIII - Tente demonstrar os seus conhe
cimentos filatelicos, com a inclusiio de urn 
ou outro selo cuja particuIaridade, como, 
1l0r exemplo, denteado, cor, ou defeito de 
impressao, 0 classifique como uma varie
dade. Identica observa!;ao em rela!;ao a 
inclusao de urn carimbo comemorativo 
ou flamula, que corresponda a urn deter~ 
minado ponto de desenvolvimento do tema, 
e que nao possa ser ilustrado por urn 
selo que nao foi ainda emitido. 

XIV - Pese 0 valor relativ~ de cada 
capitulo da colec!;ao, nao os alongando 
demasiadatnente se a sua importancia, em 
-rela!;ao aos outros, nao se justificar mesmo 
·que existam muitos selos ou pe!;~s emi
tidas sobre urn determinado sector da 
colec!;ao. 

XV - Assegure-se de que a sequencia 
odos assuntos, dentro de cada capitulo. se
gue uma ordem 16gica, e que os pr6prios 
s elos, dentro de uma folha, tam bern se
guem uma ordem cronol6gica ou determi
nada pela demonstra!;ao do terna. 

XVI - Legende equilibradarne~te as va
rias folhas da colec!;ao, evitando sobre
carregar umas e ficando outras sern ne
nhuma legenda. Se cada folha tiver a 

indica!;ao do titulo, ou do subtitulo, em 
que se integram, melhor sera. pOis, assim, 
nao sera necessario voltar ntras, ou con
sultar 0 roteiro, para saber em que ponto 
do tema 0 observador se encontra. 

Sera, tam bern, de grande utilidade dei
xar alguns intervalos, que permitam, numa 
fase ulterior, adicionar alguma legenda!;ao 
em frances, ingles ou alemao. Tal pra
tica, permitira, portanto, apresentar a co
lec!;ao em exposi!;oes internaciona.i.s pois 
facilitara aos membros do jUri seg~ sem 
dificuldade, 0 tema. -, 

Nao tente ser multo prolixo na legen
da!;iio, evitando, consequentemente, trans
formar a colec!;ao num tratado, ou livro 
de texto ilustrado, com alguns selos a 
mistura. 

I 0 Cabo da Roca 
e as filatelistas 

. A pedido da Cdmara Municipal de 
Smtra e da respectiva Comissao de Tu
rismo, os C. T. T. instalaram um Posto 
no Cabo da Roca. Em vez de se limi
tar a mandar fazer um carimbo com 
datador e nome da localidade, a admi
nistra,iio daquela empresa pUblica de
cidiu que figurassem no carimbo as 
seguintes palavras: «Cabo da Roca
extrema mais ocidental da Europa~. 
Assim, os filatelistas nacionais e estran
geiros tem a possibilidade de enrique
cer as suas colec,aes. 

IltIfIWIlt#,.,......---tIfIWIlt#--, ---------___ .-... •• I U 

! F. Castel-Branco & Filho I 
I LIMITAOA I 
~ Apartado n.O 44 T Ilafani 22020 ~ I VIANA 00 CASTELO I 
I Grande sortido de series temAticas de todo I 
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Comendador Antonio Russell de Sousa 
r.::: Por 

I ANT6NIO I-IENRIQUES RIBEIRO DA CUNI-IA 

Poucos tem feito tanto pela Filatelia como 0 
Comendador Antonio Russel de Sousa, que se 
finou em 24 de Julho do ano findo, com 72 anos 
de jd·ade. 

Temos pam com ele, por isso, uma di vida 
de gratidao, que imporba referir. 

Filho do antigo industrial grafico Inacio 
Alberto de Sousa, fundiador d~ Litografia Na
eional, do Porto, e impossibilitado, por motivo 
da Grande Guerra de 1914-1918, de seguir urn 
curso tecruco na Alemanha, no qual chegou 
a estar matriculado, Ant6nio Russel de Sousa 
redo se dedicou as artes graficas, primeirl) 
como auxiliar, valoroso, e, depois, como con
tinuador, entusiasta e aperfeicoador, da obra 
de seu pai. 

Atraves da politica, a que tambem se de
dicou, foi vereador da Camara Municipal do 
Porto, presidente das Comissoes Concelhia e 
Distrital do Porto da Uniiio Nacional, presi· 
dente do Gremio dos Industriais de Litografia 
e Fotogravura, procurador A Camara Corpo
rati'V'a e deputado a Assembleia Nacional. 

CumuLativamente, foi prestigiando cada vez 

mais a sua casa indus1mi8il, elevando-.a a um 
nivel fwa do vulgar. Em 1943, principiou a 
fabricar selos para 0 UltMmar, em 1952 para 
o Continente, e, em 1959, para 0 estrangeiro. 

Quando faleceu, Russel de Sousa tinha con
quistado ja os mercadQS de vanos paises es
trangeiros, entre os quais podemos citar a 
Republica de El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica, Panama, Equador, Paraguai, etc., pro
duzindo selos die rara beleza, que sao classi
ficados, pelas revistas da especialidade, como 
dos mais perfeitos do mundo. 

Possuia as comendas da Ordem de Cristo 
e da Ordem da Benemerencia, que the foram 
impostas pelo Ma.rechal Carmona, e a da 
Ordem do Infante D. Henrique, com que foi 
agra.ciado pelo 'actu8il Presidente da Republica, 
Sr. Almirante Americo Thomaz. 

Nao tendo &ido, propriamente, urn filatelista, 
foi, no entanto, sOcio dedicado do Clube Fila
tellco de Portugal, e 0 seu numero de socio 
ainda hoje se mantem, a solicitacao e em 
nome daquela Litografia Nacional, como sim
ples homenagem a quem tao alto a guindou_ 

LU BRAPEX.70 I 
3.· Expos i~ ao F i lafel i ca LUlo.BraJileira 

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

PREZADOS CONs6C10S E LEITORES: 
Quando qu;serem &ompra". ou pender selos, &ont~&tem com os 

Comerciante. de .elo •• ue anunciam neata lua re"ilfa 
o mesmo aconselhamos quanto a todos os nossos outros anunciantes : Os melhores de cad_ 

especialidade. 
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txposic;60 filatelica Internacional 
((BUDAPEST -71)) 

A maior manifest~iio a escala mundial do 
proximo ano, e, sem duvida, a BUDAPEST-71 
- Exposi~iio Filatelica Internacional comemo
rativa do centendrio da primeira emissiio de 
selos hUngaros. 

o servi~o postal (ou mais exactamente a 
franquia dos envios pOT meio de selos), era 
conhecido no terrltorio da monarquia Austro
-Hungara - e, portanto, de igual modo, no ter
TitoTio da HungTia - desde 1850. A razao pela 
qual 0 centenario so e festejado em 1971 re
side no facto de somente em 1871, depois 
do compromisso austro-hungaro, a HungTia 
ter obtido 0 direito de emitir os seus proprios 
selos. 

Os filatelistas recordam-se ainda da impar
tante e:rposi~iio internacional realizada hci 
10 anos, naquele pais, sob os auspicios da Fe
dera~ao Internacional de Filatelia (FIP) , na 
qual participaram OTganismos postais e colec
cionadOTes de mais de meia centena de paises. 

A e:rposi~iio actual e organizada em comum 
com os Correios hUngaros e colocada igual-

mente sob 0 patrocinio da FIP. Ao mesmo 
tempo desenrolar-se-ao, em Budapeste, os Con
gressos anuais da FIP, da Associa~iio Inter
nacional dos Jornalistas Filatelicos (AIJP) e, 
segundo as melhares previsi5es, a Federa~lio ' 
Internacional lias Sociedades Aerofilatelicaa 
(FISA) realizara tambem a sua sessiio pre
sidencial. 

Os organizadores colocam, como fulcro deste 
certame, 0 selo hUngaro. Par isso, a sec,llo 
principal, e a internacional. 

A exposi~ao contara com Cerca de 3 500 qua
dros, colocados em dois locais diferentes_ Com 
o apoio dos organismos competentes, foram 
conseguidas as salas do res-do-chiio do Museu 
lias Belas-Artes de Budapeste, restauradas re
centemente. Ai sera expasto 0 material daa 
arganiza~i5es postais, dos Museus Filatelicos, 
assim como as colec~oes da Hungria e cia 
maioria das dos palses estrangeiros. 

As restantes participa~oes seriio apresenta
das nas salas de Exposi~oes da nova sede 
da Federa~ao Hungara, cuja constru~lio ter-

................ .....-......... ......-_____ -----.. _______ ........ ""."".,~ ____ • __ _.........,.,.,. ______ w __ ._. 

I 
I 

t 
I 
I 

Casa Filatelica l. ELL 
FUNDADA EM 1940 

I Novidades sempre aos melhores pre~os 
I 

I Em stock mais d, 7.000 s/ri" dif",utes de "'do 0 Mundo I 
I Series completas novas de Portugal e Ultramar 

Material fllat81100 HAWID, LEUCHTTURM e SAFE 

I Ruo do Proto, 184-2.D-Esq. 

I 
I 

T elefone 32 35 08 

Lisboa-2 

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



18 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

minara no proximo Outano. Este edificio, de 
We andares, foi edificado gra~as tmica
mente a cantribui~iio oos coleccianadcres. 

Possuira varias salas modernas para expo
si~i'ies, oferecendo importantes vantagens a 
apresenta~iio das colec~i'ies. Ai seriio expos
tas as restantes Classes, incluinoo as 00 m
tramar, Correio Aereo, Temdticas e Litera
tura. Niio havera Classe de Juventude. 

o Chefe de Estado da Hungria, Pal Losonczi, 
aceitou canceder-lhe 0 seu alto patrocinio. Ou
tras personalidades marcantes na vida social 
e cultural 00 pais, procederam de igual forma. 

Estiio ja nomeados Comissarios em 21 pai
ses europeus e 14 do ultramar. 

Recorde-se que 0 certame tera lugar de 
4 a 12 de Setembro de 1971. Nele podem par
ticipar tooos os coleccianadores pertencentes 
fJ uma agremia~iio filatelica e todas as colec
~s que obede~am as prescri~i'ies da FIP. 

A participa~iio na exposi~iio e gratuita, 
fJSsim como gratuita e a cedencia dos qua
dros. Alem disso, as despesas com a devo
lu~iio das colec~Oes esta a cargo oos organi
%adores. 

o prazo para a recep~iio das inscri~i'ies pro
longa-se ate 31 de Janeiro de 1971. 

As colec~Oes seriio apresentadas em quadros 
de aluminia com a superficie de um metro 
quadrado, as quais estiio actualmente a ser 
fGbricados. 

Estes quadros poderiio comportar, portanto, 
em media, 3 filas de 4 au 5 folhas, ou seja 
am total de 12 a 15 folhas em cada. So serlio 
admitidas colec~ijes que ocupem 0 minimo de 
4 quadros. 

TocIas as colec~ijes provenientes do estran
geiro, estiio isentas de pagamento de direitos 
altandegarios. Para isso seriio enviaoos aos 
ezpositores certificados de isenciio aduaneira. 

Segundo 0 Regulamento cIa FIP, a Comisslio 
Organizadora so e obrigada a efectuar 0 se
guro de garantia. Apesar disso, a organiza
~ segurara as colec~Oes pelo seu valor, 
desde a sua chegada ate a data da sua de
"olu~iio. Ao mesmo tempo todos os coleccio
nadores tem a possibilidade de segurar as 
mas colec~ijes na Companhia Nacional de Se
guros Hungara, mediante a pagamento dum 
premia minimo, pelo valor e na moeda que 
desejarem. Este seguro protege os interesses 
dos expositores, principalmente no casu de 
acidentes no decurso 00 envio e cIa devolu~iio 
!las colec~ijes. 

A classifica~iio efectuar-se-a de acordo com 
os Regulamentos cIa FIP, quer dizer: seriio 
classificadas em Classes Oficial, de Honra, 
FOTa de Cancurso, de Competi~iio e ainda 

Corte de Hanra. Na Classe de Competiciio 
as participa~Oes seriio agrupadas em colec
~ijes nacianais, colec~Oes de paises europeus, 
colec~ijes dos paises 00 ultramar, colec~ijes de 
correia aereo, colec~ijes tematicas e literatura 
filatelica. Naturalmente, em cada um destes 
grupos distinguir-se-iio varias categorias, como, 
por exemplo, as colec~ijes clcissicas, as rna
dernas e as de estudo. 

o juri sera composto por filatelistas canhe
cioos e gozandc de reputa~iio internacional. 
Preve-se que 0 seu numero oscilara entre 30 
a 35, tres quartos oos quais seriio estran
geiros. 

Estariio em disputa 3 Grandes Premias: 
o Grande Premio de Hanra, reservado a me
lhor colec~iio da Classe de Hanra; 0 Grande 
Premio Internacianal, que sera atribuido d 
melhor participa~iio da Classe de Competi~iio, 
e, finalmente, 0 Grande Premio Nacional, des
tinado d melhoT colec~iio nacional htlngara. 

Conforme preceituam os regulamentos da 
FIP, havera medalhas de ouro, grandes e pe
quenas, vermeil, prata, branze prateado, 
bronze, bem como diplomas. 

o certame e financiado pela Federa~iio dos 
Filatelistas Hungaros, com 0 apoio dos Cor
reios. Para este tim foi emitido um selo no 
ano passado e uma serie de tres, no presente 
ano. As suns sobretaxas foram postas d dis
posi~iio dos organizadores. Como e 6bvio. no 
proximo ana sera emitida uma outra serie e 
um bloco, igualmente com sobretaxa. 

x 

Quaisquer outros esclarecimentos, bem como 
Regulamentos e Boletins de inscri~iio, -podem 
ser solicitados au Comissario para Portugal: 

DR. A. SILVA GAMA 
Av. Marconi, 16, rl., porta E 
LISBOA-1. 
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Selos perfurados na Polonia 
;--------- P.lo 

EMBAIXADOR GEORGES ARGYROPOULOS I 
o exito positivo que coroou os esfor!;os 

·dos pesquisadores de selos perfurados por 
·empresas privadas nos paises filatelica
mente evoluidos, assim como a argurnen
ta!;ao persuasiva dos mesmos para de
monstrar que a modalidade deste ramo 
da filatelia e digna de coleccionamento 
'e merece a aprecia!;ao dos colecciona
dores, levou dois filatelistas de Varsovia, 
-os Senhores Aleksander Sekowski, que to-
-mou a iniciativa, e Krawczyk, que bene-
vola mente se coloco:.l a disposi!;iiO do pri
'meire para se dedicarem a t:J.vestiga!;iio 
-das perfura!;oes polacas, das quais ate 1965 
nenhum caso se tinha feito . 

Como em todo 0 trabalho pioneiro, estes 
·dois filatelistas encontraram, logo no inicio 
das suas pesquisas, dificuldades cO:lsidera
veis, devidas a escassez do material pre
ciso, em virtude de na Polonia, como nou
tros paises, terem side considerados, os 
's elos perfurados, estragados, e, por conse
guinte, niio guardados. Para dar urna 
ideia destas dificuldades, podemos assi:na-
1ar que, apos exame minucioso de urn 
10te de 40.000 selos comuns da Polonia, 
no periodo de 1919 ate 1939, apenas pude
ram ser apurados 16 selos com perfura!;ao! 
Mas isto em nada desanimou 0 dinamico 
i:nvestigador, que continuou os seus - es
for!;os, chamando a aten!;ao dos coleccic
~adores -do seu pais, atraves de cinco arti
gos esclarecedores sobre 0 tema perfura
'!;oes, publicados na revista polaca «Fila
telista,. . Valeu-Ihe esta iniciativa a oferta 
de colabora!;ao de varios filatelistas, que 
'por envio de material polaeo da modali
dade em muito eontribuiram para a reali
za!;iio da tarefa empreendida. 

Em eonsequencia da evoluriio historieo
-politica da Na!;iio polaea, 0 ramo de 
coleccionamento das perfura!;oes polacas 

.abrange, alem das perfura!;oes efectuadas 
'por empresas particulares em sel:Js pola
cos, ainda as tais em selJS das pote~cias 
-que no passado tinham dominado 0 pais . 

. Como se sabe, a partilha da Polonia 

entre os Estados Imperiais da Alemanha, 
Austro-Hungria e Russia, subsistiu ate a 
primeira Guerra Mundial. Por eonseguinte, 
estavam em cireula!;iio, nos territ6rios ocu
pados, selos alemaes, austria cos e russos. 
A lingua oficial, no servi!;o postal, era a 
do Estado ocupante, na parte alema e 
russa, e 0 polaco, na parte austria ca. 

Durante a primeira Guerra MundiaI. a 
parte russa do pais esteve oeupada pela 
Alemanha e a Austria. Em 1918, aeabou 
por ser fundado 0 Estado da Pol6nia In
dependente, 0 qual nao pede integrar nas 
suas fronteiras todos os territ6rios nacio
nais. A chamada gra:Jde Pol6nia, com a 
sua capital Poznan, foi integrada no Es-

Uma definicao ... , 

INICIADO: FILATELISTA QUE 
AINDA NAO PARTICIPOU EM 

QUALQUER CERTAME 
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Uma manifestacfJo ... , 
MOSTRA FILATELICA DE 
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CLUBE FILATIl:LICO DE 

PORTUGAL 
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tado polaco s6 em 1919, e a regilio da 
Pomerania em J3':leiro-Fevereiro de 1920. 

Ate esta data circularam ali selos ale
mlies. Uma parte da Alt3 Silesia tornou-se 
polaca s6 em Junho de 1922, ap6s plebis
cito,e uma parte da Silesia Oriental per
tenceu, de 1918 ate 1919, alternadamente a 
Pol6nia (Novembro de 1918 ate Fevereiro 
de 1919), a uma regiao plebiscltaria espe
cial (Fevereiro de 1919 ate Setembro de 
1920), depois a Checoslovaquia, e, nnal
mente, desde Outubro de 1938, de novo 
a Pol6nia. 

Na segunda Guerra Mundial, a Pol6nia 
est eve sob ocupa!;ao alema. A Silesia, a 
Grande Pol6nia, a Mas6wia Ocldental, a 
Kujawia e a Pomerania foram integradas 
no Reich, e outras regioes formaram 0 
chamado Governo Geral. 

Assim, e em consequ€mcia destas fre
quentes mudan!;as politicas, que colocavam 
a mesma localidade sob soberanias dife
rentes, eram utilizados, nas mesmas, selos 
das varias Administra!;oes Postais em exer
cicio. Aconteceu entao e por este motivo, 
encontrar-se 0 mesmo tipo de perfura!;ao 
da empresa de uma localidade em selos de 
vArias Administra!;oes Postais. 

Desde 0 fim da segunda Guerra MundiaI. 
os selos perfurados por empresas oessaram 
de ser admitidos na Pol6nia para a fran
quia de correspond~ncia. 

Ora, uma colec!;ao representativa de per
fura!;oes por empresas na Po16nia, deve 
conter todas as perfura!;oes utilizadas nos 
limites da Republica polaca, desde 0 ini
cio do sec. XIX ate 1945 (Danzig), que 
se encontram em selos polacos que foram 
post os em circula!;ao da parte das autori
dades de ocupa!;ao. 

Gra!;as aos esfor!;os persistentes do Sr. A. 
Sekowski e dos seus colaboradores, con
seguiu-se, ate Fevereiro de 1969, a desco
berta de 51 tiP05 diferentes de perfura
!;oes de empresas particulares em selos 
polacos, dos quais 15 com identifica!;ao 
certa do nome da empresa utente, e res
pectivamente 22 em selos alemaes com 
4 de utentes, 22 em selos austrhcos com 
3 de utentes, 2 em selos russos, 19 em 
selos da Cidade Livre de Danzig com 
6 de utentes, e 2 em selos da Alta Sile
sia com 1 de utente. 

A compreensao dos circulos filatelicos 
polacos, que resultou da habilmente con
duzida campanha esclarecedora de valori
Z8!;fio dos selos perfurados e demonstra-

!;ao do valor filatelico dos mesmos, teve 
a sua confirma!;lio no exito obtido por 
colec!;oes desta modalidade, apresentadas 
nas exposi!;oes filatelicas «Polska-1000», em 
Dezembro de 1966, e «Krakow-1968». Na 
primeira, foi galardoada uma colec!;Ao de 
estudo de perfura!;oes polacas com uma 
medalha de bronze, e, na segunda, com 
uma medalha prate ada e felicita!;oes dl) 
JUri. 

\ 
Do que precede, resulta claramente que 

o Sr. A. Sekowski pode orgulhar-se de 
ter promovido, de maneira eficaz e feliz;. 
o estudo das perfura!;oes do seu pais, e 
de ter, por conseguinte, presta do um ser
vi!;o 'Ootavel a Filatelia polaca, assim como 
a Filatelia em geral. 

A terminar, deve ser ainda menclonado 
que este ensaio, sobre perfura!;oes de se
los na Po16nia, foi redigido a base da 
valiosa documenta!;1io amavelmente posta 
a nossa disposi!;1io, pelo ja cltado Sr. A. 
Sekowski, com a venia de ser utilizada 
a mesma, conforme 0 nosso entendimento_ 

,~-------------~-
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"Nao lazem dano Musas 
, 

Doutores, as os 

Antes ajuda a suas letras dao. » (1) 

N. da R: - Jd aqui noticiamos, com 
'0 -merecido destaque, 0 banquete de 
encerramE'nto e para distribui!;ao ie 
medalhas da grande e notavel «Expo
si!;ao FilateUca Lepetit:., efectuada esta 
num dos saloes da Secretaria de Es
-fado de Informa!;ao e Turismo, e aquele 
num dos mais luxuosos saloes do fa
moso Gremio Literario. Hoje, em com
plemento, inserimos aqui, em seguida, 
o bela discurso entao proferido pelo 
eminente fUatelista e -nosso queridc. 
amigo Dr. Antonio Fragoso, a quem 
nos cumpre agradecer a honrosa ce
dencia de tao interessante pe!;a filate
lica e literaria, que vai ser tambem 
pubticada na revista «Rassegna Me
dica,., da Lepetit, da qual sera extraida 
uma tiragem especial, de luxo, para 0 
autor, para a Lepetit e para 0 Clube 
FUa£elico de Portugal, rigorosamente 
dez exemplares para c{lda, alem de um 
para cada um dos presentes 'no refe
rido banquete: 

«Nao fazem dana as Musas 6s Doutores, 
Antes ajuda a suas tetras dao.» (1) 

Nlio dizemos inteiramente bern na trans
cri!;iio fiel desta sente:l!;3, a cada passo 
lembrada. - Neste lugar e oeste instante, 
melbor diremos se alterarmcs aSSlm as 
versos de Ant6nio Ferreira: 

cNllo fazem da:no os selos 6s Doutores, 
Antes ajuda a colec'liio lhes da .. , ~ 

No seu distante saculo XVI, Ant6nio 
Ferreira foi doutor de Leis, juiz desem
bargador nesta corte de Lisboa; e foi 0 
insigne poeta dos Po;;;mas Lusitanos. tIIesta 
sala e nesta segu:lda metade do se
culo XX, trata-se essencialmente duma 

P.lo 
DR. ANT6NIO I=RAGOSO 

assembleia de doutores de Medicina, ao 
mesmo tempo filatelistas apaixonados. 

Tanto nos versos do Poeta de ha 
400 anos, como naquela adapta!;aO deste 
galena de agora, podemos nos surpreender 
a mesma justeza de concelto, a mesma 
propriedade de lingua gem. Nao tenho du
vida nenhuma em afirma-Io. E de tal 
modo que - se ja naquele tempo ClrCU

lass em pelo m!lndo os selos de correlO, 
e se ja entao existissem, porta:Jto, os seas 
co1eccionadores - decerto 0 Poeta Ant6nio 
Ferreira ( . . . filatelista, com certeza ... ) 
poderia ter firmado, sem 0 mais ligeiro 
rebu!;o, os versos daque1a minha adap
ta!;iio: 

«Nao fazem dana 05 5eloB 6s Doutor2s ... ,. 

• 
Se qua1quer de n6s quisesse dissertar a 

partir daquela divisa de Ant6nio Fer
reira, facilmente acabaria por encher 10n-
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gas folbas de papel, facilmente acaba
ria . " por nunca mais acabar ... 

Pelo que me toea, eu poderia co:ne!;ar, 
justamente, por esta DOSS a prOpria reumao 
de agora. - Com efeito, este gosto de vos 
conhecer ou de mais u:na vez vos encon
trar, este grande praz~r e nonra do vosso 
conhecimento ou convivio - eis aqui, por
ventura, 0 mais completo, 0 mais requb
tado e mais alto beneficio ou juro dos 
meus aJ.buns de selos .. . 

Louvada seja aquela hora da minha in
fancia longinqua, quando, nos recreios da 
minha escola primaria, me come!;ou esta 
suavissima tarefa de coleccionar estam
pilhas de correio!... - Hora que, por 
merce de Deus, .DaO acabou ainda, que 
nao deixou nunca de Vlbrar, hora que 
continua, presente e vivissima, no festivo 
repicar de sinos deste congresso de ami
gos ... - E tao sonoros e tAo ciaros con
tinuam, dentro de mim, os minutos dessa 
hora de ha malS de 50 anos, que eu 
ounca precisei de dizer, a semelhan!;a de 
conhecido cantor: 

c6 setos da minha intdncia, 
Vottai, de novo, Ii minha mao ... " (') 

Na verda de, eu 'Oao preclso de erguer, 
na voz, os versos da canuga: - porque os 
meus selos, sempre aqui os tenho trazido, 
com a mesma frescura de sempre, carinho
samente guardados na minha mao direita. 

E nesta longa via gem de mais de meio 
seculo, sempre a vida nos tern deslizado 
na mais perfeita harmorua: - Eles, os meus 
selos, sempre a sentirem-se envolvidos no 
meu afecto e cuidados. E eu sempre a 
receber dos meus selos, em paga de mil 
por cern, todas as suas gra!;8S, todos os 
seus beneficios. 

... 

o que eu tenho aprendido, por exemplo,. 
no sereno convivio dos me:lS aIbuns! . . . 

ll: ja banalissimo lugar - comum afir
mar-se que 0 album de selos e hoje ri
quissima Enciclopedia viva, colorido repo
sit6rio dos mil conhecimentos h:lmanos,. 
preciosa e variada galeria de Arte. - E a 
mim nao me parece que se possa ler, em 
tais palavras, qualquer assomo de ·exagere
ou ditirarr.bo, cego louvor de quem 0 feio· 
ama e lindo the parece. - Muito pelo con
trario ... 

E como s Ao, por vezes, perfeitamente
inesperados os estudos e os conhecimentos 
a que os nossos selos nos conduzem! . . • 

Urn exemplo, dentre muitos: 
Ha bastantes anos, eu, simples medico, 

e sem grandes contos a contar nos cofres 
fortes dos ban cos portugueses, tive de es
tudar . " .Dada mais, nada menDs do que
a historia da funda!;ilo do Banco de Por
tugal! . . . - Precisava de conhecer essa pe
quena historia, para com ela poder inter
pretar determinado carimbo de correio, 
dos meados do seculo XIX. Pouco tempo· 
depois, precisamente em 1953, -eu pude. 
assim apetrechado, redigir uma curiosa pa
gina do livro 100 A'nos do Seto do Cor
reio Portugues (0). 

.. 
Quanta riqueza, quanto beneficio - repita

- nos of ere cern, com prodigas milos, os 
nossos aIbuns de selos! ... 

Eu nilo me quero aqui referir, nem se
qUE'r de fugida, a riqueza puramente ma
terial, expressa nas cota!;oes do cataIogo. 
- Seria gravosissima of ens a comparar-se
a vi! pecunia 0 imenso conteudo espiritual 

~~---~---....-------------. -------------.~ n I 

I ~,.. of. ,. de 1)ascDHceios Ca,.lJaiho I 
I I ' 
I ADVOGADO r 

I I I Agora, provisoriamente: R. de Mot;:ambique, 1-3·0
- D .to, telefs. 833363 I 

I e 84J915, Lisboa-I; e, as 2 .88, 4 a. e 6 &a-feiras, na Associat;:Ao Lisbo- I 
I nense de Proprietarios, R. de D. Pedro V, n.o 82 I.°-Lisboa-2, I 
I tclefs. 322121 e 322144, das 14,30 as 17 horas. l 
I _ 
~~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~r 
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de beneficios como ' aqueles que eu ha 
poueo anorei: 

- 0 doce enlevo de alma que nos vern 
da contempla!;ao das coisas belas; 

- 0 saborosissimo e salutar prazer do 
estudo e do descobrimentoj 

- as amizades pessoais que nasceIllj e se 
cultivam nestas empresas filatelicas ... 

E se n6s, medicos, atentarmos neste rol 
de beneficios espirituais, logo ai veremos 
preciosa ordena!;ao terapeutica. - Remedio 
mais eficaz e mais pronto, porventara, do 
que tantissimas receitas do volurnoso Sim
posium da mesa do n0550 oficio. 

Estou-me agora a lembrar daquela carta 
rimada que urn dia, mal concluida a minha 
licenciatura, tive de escrev·er a certa mo!;a 
minha prima, a qual, brincando embora: 
me tinha censurado por eu, a urn tempo, 
escrever receitas e Versos. - Em determi
nado passo, disse-Ihe eu assim: 

cQue, a bern dizer, as drogas da botica 
precArio arrimo sao, assaz mesquinho. 
- Queimai 0 FormulArio, que ainda fica, 
para curar, a luz que dulcifica, 
dum verso, dum sorriso, ou durn carl

nho ... [ (8) 

«dum. verso, dum sorTiso. ou dum carinho ... " 

Entre os sorrisos que nos preservam a 
saude enos prolongam a vida, n6s po
demo<; cootar, ao lado doutros sorrisos 
afins, e sem for!;ar nenhuma nota, n6s 
podemos con tar - dizia eu - os selos da 
nossa colec!;ao. - Por isso, foi com inteira 
justi!;a que eu escrevi, no catalogo desta 
exposi!;ao Lepetit, as seguintes palavras: 

«Louvores se cantem, portanto, aos se
los e as moedas, aos livros da minha 
estante e as rosas do mea jardim. E lou
vem-se tambem todos aqueles que pro
curam mostrar aos olhos dos seus ir
maos, todo 0 encanto destas artes. que 
slio artes de bondade, de miseric6rdia e 
de amor ... » (4). 

... 

Louvemos. pois, em pnmeiro lugar, os 
dadivosos selos de correio, que tao amo
rosamente nos tern marcado, na vida, 
suaves horas de paz, de encantamento e 
beleza (2). 

Louvemos 0 nosso Pai, ou 0 :lOSSO Pa
drinho, ou 0 nosso companheiro de escola. 
- aquele, enfim, que pela primeira vez 
despertou em n6s 0 desejo de coleccionar 
os selos das cartas q!le 0 carteiro distri
buindo vai de porta em porta. 

Louvemos a mem6ria dulcissima da
quela veneranda Av6, que sorria enlevada 
ao contemplar os entusiasmos filatelicos 
do seu neto estremecido... (6). 

Louvemos as nossas mulheres, que tao 
inteligentemente, com clarissima e ami)
ravel intui!;ao, sabem descobrir, neste brin
quedo dos selos, urn dos encantos do lar .. 

Louvemos todo aquele que pela palavI2 
impressa ou falada, ou pela realiza!;ao de 
manifesta!;oes culturais, pro cur a mostrar 
as virtudes da Filatelia, e partkularmente. 
as mostra a este mundo actual, que tao 
precisado anda destas «artes de bondade. 
de misericordia e de amOT". 

E louvemos, finalment~. e com espe
cialissima gratidiio, a Sociedade Quimica 
LEPETIT. 

- Com especiaLissima gratidiio. - tor.no a 
dizer. - Porque a LEPETIT PORTUGUESA 
perfeitamente consciente das realidades: ---~'---------------"""a.. 
'I TODO 0 COLECCIONADOR PORTUGUES DE I 

SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO 
I AEREO DEVE FILIAR·SE NO 

I Clul:te Filalelico I 
I RE~E~ENT~T~D~ !D~.~P~.' D. I 
I I 
I 

Federation Internationa/e 
des Societes 

Aerophilateliques 
I ENTIDADE MAxiMA DA AEROFILATELIA I' 

I 
MUNDIAL, DEFUSORA DOS 

INTERESSES 
DDS AEROFILATELISTAS DE TODAS 

AS LATITUDES I .. 
,~~-....-~--.""",..,~ ............... - ......... ,.. 
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exposi!;Ao filatelica de medicos portugue
ses. 

- Reconheceu, assim, 0 alto valor edu-
L cativo e cultural da Filatelia; e tanto, 

que fez deste certame a primeira mani
festa!;ao comemorativa do seu primeiro 
centenario. - Implicitamente reconheceu, 
por outro lado, a importfmcia da Fila
telie, no capitulo da Terapeutica Medica: 

- Ao lado das suas benemerltas activi
dades nesse campo da Medicina, ela quis 
assim apontar outro agente de real valor, 
oa caridosa tarefa de aliviar os sofri
mentos humanos. 

Mas a LEPETIT PORTUGUESA, gene
rosissima, achou ainda poucas todas estas 
aten!;oes, todas as honras por -ela pres
tadas it ifIossa arte de elei!;ao!.. . E assim, 
para prolongar, no tempo, 0 altissL-no 
gosto que nos deu, ma:ldou cunhar a 
preciosa medalha, hoi instantes oferecida 
a todos os medicos expositores. 

• 
Minhas Senhoras, a quem eu beijo res

peitosamente as maos; meus Hustres Cole
gas nas artes da Medicina; meus distin
tos companheiros na «brincadeira» dos 
selos - de todo 0 cora!;ao l~v3~tto a mi
nba ta!;a para beber it saud~ de todos v6s. 

E que todos n6s, em unissona palavra, 
prestemos a nossa homenagem a Socie
dade Quimica LEPETIT, e fa!;amos since
ros votos por seus multiplicados triun
fos 'Oa sua segunda centuria que come!;a ... 
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Exposi~ao filotelica 
T ematica de Musica, 

literatura e T eatro 

Comunica-nos 0 Grupo Nacion:al Filatelico 
de Musica, Litemtu.ra e Teatro que vai rcali
zar urna Exposi!;ao Filatelica, em hoora de 
Jacinto Verdasques, sobre cujo poema «La 
Atlantida:., 0 compositor Manuel de Falla es
creveu a ora,toma do mesmo nome. 

Serao admitidas ao certame ·todas as colec
!;oes subordinadas 1805 temas de Musica, Lite
ratura e Teatro. A inscri!;ao sera gratuit-i 
e podem inscrever-se indos os coleccionadores 
portugueses dos ireferidos temas. 

A data de reali~a!;ao nao se encontra ainda 
definida, sahendo-se Unicamente que se efec
tuara entre Omubro e Novembro proximos. 
A data definitiva, bern como outras indica
!;oes, serao comunicadas futuramente. 

Ades5es e indos os eoolarecimentos pode-rao 
ser pedirlos para 

J. CAMPOS PEREIRA 
R. Coutinho de Azevedo, 247 
PORTO. 

.=~----- ---------------Ia c C 
II Selos de Portugal, Ultra mar e Es- I 

trangeiro. Novidades. Tematico8 . 
I Sobrescrit08 de 1.0 dia. Todo 0 I 

I material filatelico I 
BASTOS & CAMPOS. L. DA I I R.MARIA ANDRADf,55-Te'ef.B34'OB I I LISBOA -1 (PORTUGAL) I 

,:-----------------I:!' 
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EGI$1A 

MINISTERIO DAS COMUNICA<;OES 

Correios e Telecomunica~oes de Portugal 

D;rec~ao dos Serv;~os Industria;s 

PORTARIA N.· 276/70 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Secretluio de Estado das Co
munica~oes e Transportes, que, ao abrigo 
das dispo~i~oes do artigo 27.· do Decreto
-Lei n." 42 417, de 27 de J!.1lho de 1959, seja 
lan~ada em circula~ao, cumulativamente 
com as que estao em vigor, tL.-na emiss1io 
extra ordinaria de selos comemorativa da 
inaugura~ao da Refinaria de Petr61eo do 
Porto, com as dimensoes de 34,5 mm. X 
X 36,4 mm., denteado 13,5, nas taxas e 
quantidades seguintes: 

1$00 -azul. . . . 
2$80 - verde-mar e preto 
3$30 - verde-oliva . . . 
6$00 - ocre e sepia . . 

9000000 
1 OliO 000 
1000000 
1000 000 

Ministerio das Comunica!;oes, 5 de Junho 
de 1970. - 0 Secretario de Estado das Co
munica~oes e Transportes, JOo.o M{lrla Lei
tao de OHveira Martins. 

MINISTERIO DAS COMUNICA<;OES 

Correios e Telecomunicalroes de Portugal 

PORTARIAS N.· 388/70 

Manda 0 Governo da Republica Por
tuguesa, pelo Secretario de Estado daa 
Comunica~oes e Transportes, que, ao 
abrigo das disposi~oes do artigo 27.· do 
Decreto-lei n.· 42 417, de 27 de Julho 
de 1959, seja lan~ada em circula~ao, cumu
lativamente com as que estao em vigor, 
urna emissao extra ordinaria de selos come
morativa do 25.· Aniversario da Esta!;ao 
de Melhoramento de Plantas, com as di
mensoes de 35,5 mm X 41,5 rom, den
tea do 12,5, nas tax as, cores e quantidade! 
seguintes: 

1$00 - terra-de-siena 
2$50 -laranja 
5$00 - violeta . 

9000000 
1000000 
1000000 

Ministerio das Comunica~oes, 6 de 
Agosto de 1970. - 0 Secretluio de Estado 
das Comunica~oes e Transportes, J040 
Maria Leitiio de Oliveira M{lrti'ns. 
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- Legisloc;oo Privotivo dos C. T. T. 

Ordem de Servi~o - N." 7008,29/C 

Isen~ao postal para 0 correia permu
tado entre 0 pessoal das For~as Armadas 
destacadas nas Provincias Ultramarinas e 
6s seus familiares e madrinhas de guerra. 

1) Pela Portaria n.O 18 545, de 23-6-961, 
foi concedida a isen~ao de porte e de 
sobretaxa aerea aos aerogramas consti
tuidos por formulas especiais cuja edi~ao 
ficou a cargo do Movimento Nacional Fe
mlmno, com correspond€mcia de indole 
familiar que forem expedidos de qualquer 
ponto do territorio portugues pelo pes
soal das For~as Armadas ou das Corpo
ra~oes Militarizadas destacadas nas Pro
vincias Ultramarinas, bern como os expe
didos do Continente e Ilhas Adjacentes 
para aquele pessoal pelos seus familiar es 
e madrinhas de guerra. 

Os aerogram as supracitados dis tin
guem-se pela impressao, no iingulo supe
rior direito, dos dizeres : 

«Correio Aereo - Isento de porte e 
sobretaxa aerea - Portaria n." 18 545, de 
23-6-1961» e so podem transitar pelo cor
reio como correspondencia or dinaria, s~:n 
qualquer especie. 

2) Na Metropole e nas Ilhas Adja
centes aos aerogramas de que trata so, 
sera dado curso quando forem entregues 
em maDs nos C. T. F., C. T. F . U., P. C., 
Auto-Ambuliincias ou aos carteiros do~ 
giros rurais. 

3) 0 endere~o do destinatario sera 
obrigatoriamente constituido pelo nome do 
mesmo, posto e 0 numero correspondente 
ao indicativo postal, tal como se deter
mina no n.O 1 da OS 6190,11. Devem acei
tar-se tambem, prescindindo-se neste caso 
do indicativD postal referido, as aerogra
mas destinados a elementos das Corpo
ra~oes Militarizadas: Policia de Seguran~a 
Publica (P. S. P.), Guarda Fiscal (G. F.) 
e Organizac;ao Provincial de Voluntarios 
(0. P . V.), quando os mesmos aerogramas 
apresentarem de forma bern legivel 0 
nome do destinatario, posto, indica~ao da 
corpora~ao militarizada a que pertence 
e localidade destinataria. 

It obrigatoria a indica~ao do endere~o 
completo do remetente no lugar proprio. 
Sempre que nao se verifiquem as con
di!:oes referidas ou nos casos em que os 
.aerogramas contiverem qualquer papel ou 

objecto ou ainda correspondencia escrita 
no exterior serao recusados. 

4) A EPM 9 remetera a DSC 2 os 
aerogramas que receber do correio mc
tropolitano e que nao obede~am as prps
cri~oes desta Circular, para efeitos de 
serem responsabilizados os funcionarios 
aceitantes. 

5) Nos aerogramas deve ser aposta a 
marca do dia na parte da frente no acto 
da aceita~ao ou da entrega na esta~ao 
ou posto pelos carteiros dos giros rurais. 
Os aerogramas serao depois de agrupados, 
incluidos em sobrescritos mod."· 34/36 (com 
a indica~ao de «Regis to» bern riscad.l) 
ou em sacos de linhagem, endere~ados 
claramente «Correia Militar - EPM 9 -
Lisboa 3". 

6) Os aerogramas encontrados nos re
ceptaculos posta is serao em todos os casas 
depois de devidamente anotados e mar
cados, devolvidos aos remetentes se co:t
tiverem a respectiva indica!;ao, ou rerne
tidos para 0 servi!;o de refugo, se a 
nao contiverem. 

7) No tocante aos arquipelagos dos 
A!;ores e cia Madeira a concentra~ao faz-se 
nas CTF do Aeroporto de Santa Maria e 
do Funchal, respectivamente, salientando-se 
que, com este correio, se formam sempre 
ma!;os au sacos separados do correio nor
mal, os quais serao transmitidos por via 
maritima ou aerea, dentro do Arquipelago, 
como normalmente se procede com 0 cor
reio aereo. 

A expedi~ao para Lisboa sera igual
mente feita, por via aerea, a partir de 
Santa Maria ou do Funchal, em ma!;o ou 
saco endere!;ado ao «Correio Militar
EPM 9 - Lisboa 3,. , como atras se pres
creve e, partanto, com inscri~ao do peso 
nas guias AV 7. 

·Salienta-se que estas malas de cor
reio «is en to» para militares nao sao nu
meradas. 

8) Relativamente aos aerogramas ex
pedidos nas Provincias Ultramarinas pelo 
pessoal dos tres ramos das For!;as Ar
madas a sua distribui!;ao tera lugar sern 
a perCep!;aO de quaisquer taxas, nas mes
mas condi~oes do correia normal e cumu
lativamente com este quando os mesmos 
indiquem legivelmente 0 nome do re. 
metente bern como 0 seu posto e 0 

nlimero do indicativo postal au a loca
lidade donde sao remetidos (tratando-se 
de elementos de corpora!;oes militarizadas, 
o posto e a indica!;ao da corpora!;ao a 
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do dia da esta!;ao expedidora. 0 ende
re!;o do destinatario, incluindo 0 seu -nome, 
deve ser claramente redigido. 

Quando os aerogramas recebidos nao 
obede!;am a estas condi!;oes serao reme
tidos a DSC 2. 

Esta circular anula e substitui a Cir
cular n.· 6108,80 E 2. 

Arq. 13-2-3{DSC 2. 

5 de Agosto de 1970. - 0 Director dos 
Servi!;os de Correios, A . Vaz Pinto. 

« A Juventude e a filatelia» 
:-------- Por 

I JOSE M. CASTANHI:IRA DA SILVEIRA 

1 Expoli~oes Filat61icas 
Abril e Maio do corrente ano, trou

xeram-nos, respectivamente, a 2.a Mostra 
Filatelica do Instituto Industrial de Lis
boa e a 3.a Mostra Filatelica do Liceu 
Nacional de Padre Antonio Vieira, que 
assim continuam na dianteira dos esta
belecimentos de ensino, organizadores de 
exibi!;oes fllatelicas, conjuntamente com 
a Escola Patricio Prazeres, nao deixando 
tambem de citar 0 Liceu de D. Joao de 
Castro, onde por iniciativa do Nucleo dos 
Alunos do Antigo Liceu de D. Joao de 
Castro, se realizou tambem em 1966 uma 
Exposi!;ao Filatelico - Numismatica. Cabe 
agora aDs restantes estabelecimentos de 
ensino seguir 0 ex.emplo das escolas ante
riormente citadas, na organiza!;ao de no
vos certames, qui!;a ja num plano conce
lhio ou distrital Inter-Liceus ou Escolas 
Tecnicas, base de urna pirimude cujo cume 
seria urna organiza!;ao no plano nacional 
entre todos os estabelecimentos de en
sino. 

Por amavel convite das respectivas 
comissoes executivas, estivemos presente 
na inaugura!;ao dos dois certames, de que 
vamos dar a seguir breve resenha. 

2.a Mastra Fllatellca do I. I. L. 
A exposi!;ao, que esteve patente ao 

publico de 6 a 11 de Abril passado, foi 
inaugurado por urn representante da Mo
cidade Portuguesa, estando presentes, 0 
Presidente da F.edera!;ao Portuguesa de 
Filatelia, Cap. F. Lemos da Silveira, 0 
Director do Instituto Eng." Mario Betten-

court, Dr. Silva Gama, Secretario da 
F. P. F., 0 signatario em representa!;Ao 
do Clube Filatelico de Portugal, e ainda 
diversos filatelistas. 

Depois das palavras inaugurais, falou 
o Sr. Eng.· Mario Bettencourt que agra
deceu a presen!;a das individualidades 
presentes; em resposta 0 Sr. Capitao Le
mos da Silveira agradeceu as amav.eis 
referencias feitas a Federa!;ao Portuguesa 
de Filatelia, e manifestou 0 seu jubilo 
por certames como 0 patente, pelo muito 
que contribuem para a expansao da fi
latelia entre os jovens, ao fim e aD 
cabo urn dos mais caros anseios da actual 
Direc!;ao da Federa!;ao Portuguesa de Fi
latelia. 

Nas participa!;oes expostas sobressai
ram as de Crist6vao Luis de Oliveira 
Freire (Portugal) e Jose Manuel da Silva 
Fernandes (Mo!:ambique) nas participa!;oes 
por convite, e nas dos alunos a de An
tonio Augusto F. Leal e Cro, ainda ju
nior, mas ja uma certeza da nossa Fi
latelia, Medalha de Prata na DANIA-68. 
na Dinamarca, e I." Pre miD Juvenil na 
AEMIPEX-69, com a sua -tematica: os 
cereais, sua explora!:ao e tratamento, alfun 
de urna participa!;ao de Marcofilia tambem 
de born nivel; Luis Alfredo Martins Mi
randa, tematica de caminho de ferro, que 
embora com algumas fantasias e legen
da!:ao, mostra ja encontrar-se na linha 
certa, Anil Anandilal Menta (selec!:ao Uni-

Vendo, pela melhor oferta, serie nova 
da Guine, 1948, motivos indigenas, mon
tada em brochura da Casa Curvoisier. 
Antero Dias Lopes - Cachao - Tua ll. 
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versal e Ultramar), Aurelio Manuel V. 
Casimiro (blocos de pintura da Polo:lia 
e selec!;ao de folhas de Portugal), Jose 
Luis Gama (cl Portugal), Manuel de Sousa 
Lobo (pintura de Fran!;a e Universal), 
Paulo Daniel Fernandes Vidal (trajos, tou
cados e penteados regionais) e ainda Joao 
Henriques Militao Fernandes (animais do
mesticos), Jose Gil A. Simoes (FOC da 
decada 60), Vitalino Jose Guerreiro Go
mes (Portugal e Ultramar); urn conju:lto 
equilibrado com urna ou duas vedetas
-promessas de futuro radioso para a Fila
telia Portuguesa, se os jovens continuarem 
a ser acarinhados e aconselhados, como 
tern sido a Obra de Fomento da Co
missao de Juventude da Federa!;ao Por
tuguesa d~ Filatelia e dos seus directores, 
nao esquecendo que 0 seu actual Presi
dente da Direc!;ao, Capitao F. Lemos da 
Silveira, ja anteriormente tinha criado no 
Clube Filatelico de Portugal uma Sec!;ao 
de Juventude, cujos frutos vaG agora apa
recendo. 

III Mostra Fllatellca do Llceu 
Padre Antlinlo Vieira 

A exemplo dos anos transactos, tam
bern 0 Nticleo de Filatelia 'Oeste Estabe
lecimento de Ensino Secundario da zon':! 
de Alvalade, orientada pela Sr." Dr." Ma
ria Lfgia Veloso, com a ajuda de Paulo 
Rui Barata e Carlos Eduardo Teixeira 
Pinto, tambem juniores mas filatelistas 
adiantados, organizou entre 4 e 16 de 
Maio a sua 3." Mostra, cuja inaugura!;ao 
presidida pelo Sr. Capitii.o F . Lemos da 
Silveira, Presidente da F. P. F ., teve a 
presen!;a dos Srs. Drs. Scott Howorth e 
Aristides Gon!;alves, respectivamente Rei
tor e Vice-Reitor, Dr." D. Maria Ligia 
Veloso, directores da F. P. F., e do signa
tario, representante do Clube Filatelico 
de Portugal e do seu Presidente Dr. A. J . 
de Vasconcelos Carvalho. 

Usaram da palavra, 0 Presidente da 
F. P. F . e 0 Reitor, tendo 0 Sr. Capitii.o 
F. Lemos da Silveira salientado a regu
laridade e a continuidade da manifesta!;ao. 

Entre os expositores, alem dos atras 
referidos, Paulo Rui Barata, cl Mo~am
bique (cores especializado) e aerogramas 
militares, e Carlos Eduardo Teixeira Pinto, 
com Portugal e Ultramar, e Tematica de 
AniIhais, expuseram Antonio Lufs Wagner 
(portugal), Carlos Ferreira Gon~alves (Por
tugal), Miguel H. Beirao (Inglaterra), Car
los Ribeiro da Costa (Selec~ao Universal) 

e Farinha (Aerogramas c/ carimbos come~ 
morativos e Tematica de Desporto). 

No salao, por convites, expuseram: 

I-CLASSICO 
aJ Portugal 

1- Jose Casronheira da SiLveira 
- Monarquia e sobrecarga Re

publica. 
bJ Estrangeiro 

2 - Pedro de Vasconcelos.e Castro 
- Ingla terra - R a i n h a Vit6ria: 

selos e tinteiros. 
II - AEROFILATELIA 

3 - Antonio MaTtins 
- Primeiros voos de Portugal e 

Ultramar. 
III - TEMATICA 

4 - EUTico Lage Cardoso 
- Portugal - 600 anos de His

t6ria. 
IV - LITERATURA 

5 - Noticias Fil.atetico 
6 - A Pare de Fil.ateUca. 

Documentando, ass4n, atraves de par
ticipa~oes mais evoluidas alguns dos maiS 
importantes campos da Filatelia. 

Doh catalogo. Sieger 

«Ersttagsbrlef· Katalog» 
(8,- edi~lo) 

FDC's Alemanha e BerUm Oeidentalt 
DDR, Austria e SBlre 

.196 pdgitlas I2J9 gravuras 
I.167 cotaf6,s 

Pre~o: 9 marcos 

«Pfarde auf Briafmarka» 
(1,- edi~i!.o) 

Selos da lem'Uca cCavalo •• 

rr6 Pdginas 4ff gravuras 
624 co/af6,s 

Pre~o: 6 marcos 
PEDIDOS A 

SIEGER.VERLAG 
7073- Lorch Wurtt - ALEMANHA 

Catdlogos SIEGER ,sgotam-s, 
rap;dam,n/, 
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Federa~ao P ortuguesa de Filatelia 
NOTICIARIO N· 

o .... 5 

Colectividades federodos 

J - CONTlNfNTf 

Clube Filatelico do Barreiro 
Rua Conselheiro Serra e Moura, 70 rIc. Esq. 
BARREIRO 

CIube Filatelico de Portugal 
Apaftado 2869 
LISBOA 

Clube Internacional de Filatelia 
Rua de Santo Ant6nio, 190_2.". 
PORTO 

Nucleo Filatelico de Alhandra 
Apartado 11 
ALHANDRA 

Nucleo Filatelico Amato Lusitano 
Rua Ruivo Godinho, 2 
CASTELO BRANCO 

Nucleo Filatelico do Grupo Amador do 
Barreiro 

Rua Marques de Pombal, 86 
BARREIRO 

Nucleo Filatelico Guardense 
Apartado 36 
GUARDA 

Nucleo Filatelico Mirandes 
MIRANDA DO DOURO 

Nucleo Filatelico e Numismatico do Con-
celho da Covilha 

Apartado 231 
COVILHA. 

Nucleo FilatelicG e NUlr.ismatico da Em
presa Hidroelectrica da Serra da Es
trela 

SElA 

Nucleo Filatelico de Portalegre 
Rua 5 de Outubro, 105 
PORTALEGRE 

Nucleo Filatelico da .Sociedade Democratica 
Uniao Baq.'eirense (Franceses) 

Largo Luis de Camoes, 49 
BARREIRO 

Nucleo Filatelico da Sociedade de Instru-

~ao e Recreio Barreirense (Penichei
ros) 

Rua Conselheiro Serra e Moura, 66 
BARREIRO 

Nucleo Filatelico da Uniao Desportiva Vi-
lafranquense 

Rua do Curado, 5-1.". 
VILA FRANCA DE XIRA 
Sec~ao Filatelica da Associa~ao Academica 

de Coimbra 
Pa~os da Academia 
COIMBRA 
Sec~ao Filatelica da A.ssocia~ao dos Bom

beiros Voluntarios Argus 
ARGANIL 
Secc;ao Filatelica da Associa~ao Fotogra

fica do SuI 
EVORA 
Sec~ao Filatelica da Associa~ao Recreativa 

Aurora da Liberdade 
Rua Brito Capelo, 338 
MATOSINHOS 
Sec~ao Filatelica da Casa do Concelho de 

Arganil 
Avenida Almirante Reis, 2-1."-Dt." 
LISBOA-1 
Sec~ao Filatelica do Circulo de Arte e 

RecreiQ 
Largo Joao Franco, 19-A 
GUIMARA.ES 

Sec~ao Filatelica do Circulo Cultural do 
Algarve 

Apartado 139 
FARO 

Sec~ao Filatelica do Circulo Cultural de 
Estremoz 

ESTREMOZ 

Sec~ao Filatelica do Clube BP 
Pra~a Marques de Pombal, 13 
LISBOA-1 

Sec~ao Filatelica do Clube de Convivio 
Juvenil do Centro de B,ecreio e Cul
tura D. Manuel de Mello 

ALBARRAQUE 
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Sec!;ao Filatelica do Clube Desportivo de 
Pa!;o de Arcos 

Avenido Marques de Pombal 
PACO DE ARCOS 

Sec!;ao Filatelica do Clube Desportivo da 
P6voa de Varzim 

Rua Jose Malgueira 
POVOA DE V ARZIM 

Sec!;ao Filatelica do Clube Recreativo das 
Minas da Panasqueira 

MINAS DA PANASQUElRA 

Sec!;ao Filatelica do\ Grupo Cultural e Des-
portivo da TAP 

Aeroporto da Portela 
LISBOA-5 

Sec!;ao Filatelica do Grupo Desportivo da 
Companhia das Aguas de Lisboa 

A venida da Liberdade, 24 
LISBOA-2 

Sec!;ao Filatelica do Grupo Dramatico Po-
voense 

Rua do Gremio, 14 
POVOA DE SANTA IRIA 

Sec!;ao Filatelica e Numismatica da Aca-
demia de Santo Amaro 

Rua da Academia de Santo Amaro, 9 
LISBOA-3 

Sec!;ao Filatelica e Numismatica do Clube 
dos Galitos 

Rua Joao Mendon!;a 
AVEmO 

Sec!;ao Filatelica do Quinas Clube de 
Desportos 

Rua S. Joao Baptista de Ajuda, 35 rIc. E.· 
BARREmO 

Uniao Portuguesa de Filatelia CristA Sao 
Gabriel 

Santuario de Nossa Senhora 
FATIMA 

" - ILHAS ADJACENTES 

Clube Filatelico da Madeira 
Caixa Postal 495 
FUNCHAL - MADEmA 

Nucleo Filatelico de Angra do Herofsmo 
ANGRA DO HER01SMO (Terceira) 

ACORES 

Nucleo Filatelico Micaelense 
Rua do Castilho, p7 
PONTA DELGADA (S. Miguel) 

ACORES 

11/ - UL TRAMAR 
Clube Filatelico de Angola 
Caix3 Postal 5515 
LUANDA - ANGOLA 
Clube Numismatico e Filatelico de Angola 
Caixa Postal 688 
BENGUELA - ANGOLA 
Clube Filatelico e Numismatico de Mo

!;ambique 
Caixa Postal 720 
LOURENCO MARQUES - MOCAMBIQUE 

IV - ESTRANGEIRO 
International Scciety for Portaguesc 

Philately 
465, North 7th street 
NEWARK, N . J. 07107 - U. S. A. 
Portuguese Philatelic SOciety 
76 Cornmoor road, Whickham 
NEWCASTLE-UPON-TYNE - ENGLAND 
Study and CO'ltactgroup Iberia 
Mgr. A. Diepenstraat, 4 
BEST - HOLLAND 

COLECTIVIDADES FEDERADAS 43 
Federa!;iio Portugues3 de Filatelia 

Secretariado - Av. Marconi, 16-r/c.-porta E 
LISBOA-1 

I 
I 

Sede - Av. Alrnirante Reis, 70-5."-Dt." 
LISBOA-l 

WELCOMES you at 

CASA D AS 

EXPORTERS 
M.mb.r of Portugu ••• 
Chlmb.r of Commero. RET A I L E R .. 
4 - 8 - RUI 01 Elcoll PDllticnlcl - 8 -10 

Tilifoni 325858 
TIIIgrl mll: ISOLANTE. 

LISB ON-PORTUGAL 
WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIAL TIE.' 

I AMERICAN EXPREU CREDIT CAROl HOIlOURED HERE 
~: IJIIIIIIIHIIIII........,_________ '-"-- :aF 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Troco e compro carimbos de ambulAncias, 

auto-ambulbcias postais, e numericos de Por
tugal. Resposta it Secretaria do Clube, ao 
0.° 100. 

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

Canjiroes antigos e candeeiros e can
deias de azeite, desejo, pagando bern, em 
d1oheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
DOVOS de Portugal e mtramar. Carta a 
Secretaria, ao n.O 22. 

Selos com erros, novos e usados, de 
Portugal e mtramar, com pro, pagando bern. 
Carta a Secretaria, ao n.. 22. 

PORTUGAL E ULTRAMAR - compro 
e troco Correio Aereo (selos, documentos, 
marcas) anterior a 1939. Cap. F. Lemos da 
Silveira, Rua Pedro Ivo, 3-3.0-EF - LIS
BOA-5. 

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

etc., 
Mo
En
Rua 

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

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
0\1 compro; pagando bern. Resposta a Se
cretaria do Clube. ao n.O 22. 

Compro' selos ao cento, comemorativQS 
do Continente, eaves, animais, peixes e 
borboletas do mtramar. Informe pre~os e 
quantidades para M. do Nascimento
Apartado 112 - FARO. 

COMPRO selos Portugal e mtramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-D.0, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

PEDRO ROS PUJOL - Vilamari 37 Pal. 2. a 
- Barcelona, 15. Espanha. S6cio do C. F. P. 
2285. Deseja -trocas de selos. Catalogo Yvert. 
Correspond~ncia em espaMol, frances e in
gles. 

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

tNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
clodo post-invasilo (1962), com selos in
dianos e carimbos portugueses, e tambem 
aerogramas indianos obliterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, ou troco por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3."-EF - LISBOA-5. 

Compro, Troco e Vendo selos classicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos d<! pacotes. Vendo 
Albuns e material filatelic{). A. Borg<!S 
Briw - BARREIRO Portugal - Tele
fone 2272329. 

CARTAS ANTIGAS, com ou sem selo, 
compro, pagando bern. Paulo Sa Machado, 
R. Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

Procuro correspondentes para troca de 
novidades portuguesas assim como de ou
tros selos. Dou Alemanha. Carl-Heinz Bar
tsch - 87 Wurzburg 5 - Schlorstrasse, 3 -
Alemanha. 

Estou interessado em trocar selos da 
Pol6nia, novos e usados, por quaisquer 
emissoes das Provincias mtramarinas. Uso 
o Catalogo Yvert. Correspondencia em 
ingles e por aviilo. Marek J. Zawadzki
Staszica 12 m 5 - K,ielce - Pol6nia. 

Desejo trocar selos portugueses us ados 
a partir do 2." centenario. Dou selos ale
miles. Otto Wessel, 5 Koln 80, Rengenstr. 
27 - Alemanha. 

Inscrevam - se no "Club International,. 
para contactos com troq:listas, "Pen-Pals», 
troquistas, viagens. turismo, Unguas, etc. 
Quota e anuncio com 25 palavras 70$00. 
mtramar US $2,00. C. W. E. C. - 91019 
Valderice (Trapani) !talia. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

Troco selos de grande formato 100 par 
100. Tambem compro. Ed. Peterson - 1265 
N. Harvard - LOS ANGELES, Calif. 90029 
- U. S. A. 



FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

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

DE , , 

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 
RUA DAS ANTAS- VALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em cal~ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
AUA DAS .blAs. 55-57 • T.I.,. 3400' 

BAIRRO ALTO • LIIIOA • PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 
ABgRTO TOO." A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUiT • OPEN ALL NIGHT I 
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j CORDOARIA NICOLA, S. A. R. L. 
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Fa rica Me 
fu tlada 
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