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Vendo erro catalogo S. F. n.O 075a por 
750$00. Posso tambem trocar por qualquer 
dos seguintes selos S. iF. n.O 325a, S. F. 
n.D 731a, S. F. n.O 878 sem a impressdo da 
cor mais escm-a, ou par outros selos a com
binar. Joao Correia, R. Sa da Bandeil'a, 
78-1. ° - Potio. 

Benoit Belanger - 476 Sloane Ave - Mon
treal, Canada. Jovem do Canada, deseja cor
responder-se com urn rapaz ou rapariga que 
viv·a em Portugal. iDeseja, tamb~:n, trocar 
selas. Correspondencia em frances e ingles. 

Pagelas C. T. T. 

Compro: Cong. Med. Tropical, R.n D. Leo
nor, OTAN, Refugiados, Aero-Clube e Pa
dre Cruz. Afonso da Cruz e Silva - COVILHA. 

Sta. Julita Calleja - Ribera, 1.1-5.° - iz, Bil
bao (5), Espanha. Deseja trocas com colec
cion adores portugueses. 

Estou muito interessado na traca de selos 
portugueses. Arcadio Norinski - C. P. 929 -
196006 Leninegrado - RUssia. 

Belgique, France, ltalie 125 gran.ti format 
commemoratifs. Je desire Portugal, Espagne 
et colonies, 165 cornmemoratifs grand format. 
Mme. DelneuvHle. 9 Quai Boverie. Liege
-Belgique. 

SELOS. Compro de Portugal e do Ultra
mar, novas e usados, qualquer quantidade. 
Pago bern. Joao d'a Sny;a Genro - Fundao -
Souto da Casa. 

Mercado Filarelico, Boletim do C.f!'P e Por
tugal Filatelico. Compro ou Troco. Jose Tel
xeir.a dB! Mota. Caicada d'a Estr h, 46-1.~
-Drt.o - Lisboa. 

Selos nacionais e estr.angeiros aos melhores 
pre9QS. ENVIAMOS LISTA DE OFERTAS. 
A. Neves - Aapal'tado 23 - Vila F . de Xira. 

Necessito: 

Checosloviiquia - 1698/1699; 

Turquia (BeneficenciJa) -1-2-7-8-14-17-65-'(11-
-79-80-81-82- 87 - 88 -93 ... 95-,96,-101-102-103-106109-
-112/ 120 150/ 156; 

Jugoslavia (Beneficencia) - H -7-8·9-10-11-12· 
-15-16-17-18-33-34. 

Indicar 0 que sepretende para trooa - baBe 
Yvert, ao n.D 477 d'este Boletim. 

Mil\'TERIAL FLLATELICO - Tudb que V. 
necessita esta a sua disposicao. Peca pre
carlOS. SERGIO SIMoES - CALDAS DA 
RAINHA. 

GRA-BRETANHA - Retalha-se coleccao bas
tante a<li.antada, composta par boas pecas, 
classicos, senes novas. SERGIO SIMoES 
CALDAS DA RAINHA. 

DAMOS GRATIS CATALOGOS YVERT 
1972 - Ao adqudrir urn late de selas ou 50-

brescritos, pode receher gratis run novo 
YVERT 1972. Solicibe as cinco bipbl;eses que 
preparamos, especialmente para si. SERGIO 
SIMoES - CALiDAS DA RAINHA. 

BOLETIM DO CLUBE FILATEliCO DE PORTUGAL 
I ANO XXV OUTUBAO DE 1971 N.O 2481 

A demlssao de tada a Direc~io da 
Federa~ao Portugue.a de Filatelia 

e a nomea~ao da sua 
Comi •• Go Admini.trativa 

P.lo 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVAU-IO I 

(lJ!ce-presldeale am . :nrclclo da Mesa do CoogrosBo da Fade. 
ra~iu I'urtuguesa da FlIatella) 

1 
Introlto do vice-presidente em exercfcio 

da Mesa do Congresso da Federa~ao 

Claro que, quer pessoalmente, quer como 
director oesta Tevisi;a, nao iJemos qualquer 

prazer, nem ganhamos nadia em trabar aqui 
do assunto em epigrafe. 

Mas, por run lado, esta revista Ii tambem 
orgao da Federacao Portuguesa de Filatelia. 

E, por outro 1000, Ii de ,toda a collvenienci-a 
que todos os dirigentes filatelicos portugueses, 
todos os Flgremiados da Federaciio Portugl1€'sa -
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----de Filatelia, sa1bam ,tudo quanto se passou 
e esta pass an do, sendo esclarecidos, nao ape
nas detalhada, mas objectivdn1,'nke, com 
faetos e com documento&. 

Eis 0 que fizemos e vamos fazer, com a 
objectividade e ·a seriedade da funr;ao em 
que escrevemos: vice-presidente em exercicio 
da Mesa do Congresso da Federnc;ao Portu
guesa de Filatelia. 

2 

o pedido de demissao 
do Sr. Cap. F. Lemos da Silvaira 

Em 30 de Julho Ultimo, 0 Sr. Cap. F. Le
mos da Silveira pediu ,a sua .:iemissao, num 
oficio que diz 0 seguinte: 

cExcelentissimo Senhor Presi<:le.1te: 
Quando se tem a pretensiio de niio qllerer 

conhecer outros interesses que niio sejam ex
clusivamente os da Filatelia., e baldado apli
car a sua actividade numa instituir;ii.o como 
a filatelia portuguesa, onde medra todD um 
arsellal de deslealdades que vai do boato infa
mante d cobir;a suspeita. 

Nesta convicr;ao, apresento1l! V. Ex.a a mi
nha demissao dos caTgOS de pre:;idente da 
Direcr;ao e ·dedelegado da F. P. F. junto da 
F.!. P., para que fui eleito POl' maioria abso
luta, em 'ambos os casos, no XVI Congresso 
desta Federar;ao rea1iz1l!do em 2Qj-V70. 

Decisao maduramente estudada e, portanto, 
ffiREVOGAVEL - como, ;alias, e timbre dos 
homens de carcicter. 

Aproveito 18 ooasi1io para apresentar a 
V. Ex.n os protestos da minha elevada consi
derar;ao e estima (as .) F. Lemos da Silveira». 

Onde aparece 0 vice-presidellte 
em exercfcio 

o presidente da Mesa do Congresso da Fe
derar;ao Portuguesa de F.ilatelia, ilustre ge
neral Mario Nogueira, encontr:wa-se e 00-

contr&-se, inielizmente, pior de sallde, mv-tivo 
-pew quail, enviando-nos aquele e todos os ori
cios e cartas poslieriores, nos colocou na in
grata posir;ao de vice-presidente em exel'cicio 
daquela Mesa do Congresso. 

Embora tambem doente, nao podiamos di
zer-lheque nao. Nao nos era possivel voltar 
-as costas aos acontecimentos. 

4 

As demissoes de todos os directores 
menos um ... 

Seriamente, 0 nosso pcimeiro cuidado OOi 0 

de conv.idar 0 vice-presidente da Direc!;,ao, 
Sr. Dr. AntOnio Fragoso, a assumir fI: pre
sid€mcia, ou 0 seu exercicio, mas 0 emmente 
Dr. Ant6nio Fragoso, primeiro. e muito gen
tHmente, pelo telefone, depois numa confe
rencia pessoal, em Coimbra, e finalmente POl' 
escrito, nao s6 nos ;respondeu que nao, mas 
nambem pediu a sua demissao. 

Mais ou menos na me.'iIIla altura, aquele 
iIustre general Mario Nogueira recebeu e 
pronto nos enviou os pedidos de demissao dos 
restantes directores menos urn: os Srs. Ar,tur 
de Carv,alho, Abilio Silva e Sousa e coronel 
Francisce Cardoso Salgado. 

Transcrevemos da carta do ultimo: 
«Tendo em censiderar;ao a maneira menos 

curial como foi pedida a demis3iio do presi
dente da Federar;ae Portuguesa de FilateJia, 
e as afirmat;1ies veladas que fez no seu pe
dido, tanto mais tendo ematencao os boat os 
postos a circular sobre a actuar;iio de 11m 
membro da Direct;iio em assunto a ela estra
nho, ·alem da maneira pouco academica em 
relar;iio d pragmdtica do funcionamento in
terno da Federat;iio,acrescido agora da ati
tude assumida pelos restantes membros da 
Direcr;ao presentes em Lisbaa e em efectivi
dade de serv.ir;o, apresento a V. Ex. "- 0 meu 
pectido irrevogavel de demissao do cargo de 
tesoureiro da F. P. F .... :.. 

Esta era a situar;ao em fins de Setembl'o, 
quando escrevemos '0 ,anterior artigo nesta 
revista. Ha que completa-Io. 

5 

A nomea~ao de uma Comiss:lo 
Administrativa 

Perante tal situar;ao, cOllvocamos para uma 
reuniao, na sede da Federar;ao, os Srs. Coro
nel Car.ctoso Salgado, Abilio Silva e Sousa e 
Artur de Carvalho. Porque s6 'lpa!'ecel'am os 
dois primeiros, enos comunicaram que 0 ter
ceiro nao aceitava figurar 'lUma Comissao 
Administrativa, resolvemos constituir esta com 
os Srs. Corenel Car-doso Salgado e Silva e 
Sousa, 0 que, se, por urn lado, garan
tia 0 exercicio da gerencia ate as pr6ximas 
eleir;6es, POI' ~Utro, tinha 'a enorme vanta,gem ........ 

( 
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Cartas com selos Cabe~as do Imperader, 
do Brasil, e quadras selos nevos Camoes 
e Lusiadas, pago bern, correspond€mcia it 
Secretaria, ae n.o 50. 

Je cherche des varietes, des obliterations 
et des flammes avec Ie theme FOOTBALL. 
Reponse assuree. 

Francisco Naya - Travessa do Outeiro, 
14-5.0 -Drt.-LISBOA 2 - Portugal. 

Pedro Ros Pujol- Vilamari, 37 Pal. 2.'
Barcelona 15 Espanha. Solicita trocas de 
selos usados. Respesta abselutamente 
assegurada. 

S6cio n.o 2285. 

Frederico Bergada Valls. Apartac1o, 295. 
Igualada. P. Barcelona. Espanha. Troca 
selos 100 X 100 de pequene formato. Idem, 
grande formato. Assunte serie. Respendo 
a todos. 

Desejo trocas com filatelistas. Deu da 
Argentina emissoes antigas, novidac1es e 
F. D. C. Tambem jornais e revistas 
argentinas. - Horacio R. Tripoli - Blance 
Encalada, 917 Suc. 28 - Buenos Aires
Argentina. 

FILATELISTAS! Desejo Portugal, series 
completas e novas. Dou Esp:mha, Ce16-
nias, Fran~a, Belgica, Italia, Vaticano e 

S. Marino. A. Cintas. CJPefialara, 10 
Sevilla (Espanha). 

Selos Australianos : 
Temos urn excelente e variado lote de 

selos Australianos em pacotes de 1 000; 
esplendidos para coleccionaderes medios 
ou avan~ados. 0 lote e especialmente 
composte de seles comemorativos e taxas 
altas, num Valor de cataloge superior a 

$30 D61ares australian os. Ha grnnde parte 
de selos das ultimas emissoes. Pre~o de 
venda 3 d6lares australianos, ou trocas per 
igual quantidade e qualidade de selos per
tugueses. 

Pedidos a R. Waterbury - 375 Abbotsford 
St, Nth Melbourne, Victeria, 3051 - Aus
tralia. 

Guzman Perez SancheZ - Rambla Pulido 
n.O 48-2.°, Santa Cruz de Tenerife - Es
panha. Coleccienador medie em Universal. 
Muito interesse pof seles de Portugal e 
Ultramar. Dou Espanha e outros paises. 

EGIPTO - Compro Selol> classicos, pro
vas, ensaios, erros, cantes de folha com nu
mero de contrele, Cartas e outras pe~as 

interessantes I. HOLLY - Av. INFANTE 
SANTO - 50-5.° E LISBOA - Tel. 667946. 

COMPRO SELOS DE HOLANDA E CO
LONIAS HOLANDESAS, Ev. D KAR, Rua 
do Viveiro 25 RIC Esq, Monte-Estoril. 

Colecciono selos, moedas, ilu&tra~5es, bilhe
tes-postais de Portugal e Ultrmar. Inte
resso-me pela HistOri1l! das DescJbertas. De
sejo correspondentes em Macau, Timor, india 
e S. Tome. Cerrespondencia em portugues 
e alemao. Endr.ik Samolewicz 1054 Berlin. 
Zionskirchstr. 6.D. D. R. (Alem·'I1ha Oriental). 

FDC e COMEMORATIVOS de Mor;ambique 
e 'india Portuguesa. Receba diredamente dos 
Editores. 

EDIC6ES LUMANO, CP 2505, L. Marques. 

Compro e troco sobrescrttos e ]Jostais da 
Guerra Civil Espanhola 1936·.:19. COI'respon
dencia em Esp. F. LngI. AI. - F. DENTERS, 
Kootwijkstraat 111, den Haag (Holanda). 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro sell IS de Portugal, 

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

Selos com erros, novas e usados, de 
Portugal e Ultramar, com pro, pagando bern. 
Carta Ii Secretaria, ao n.· 22. 

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

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, 
relacionados com as temas «Vefculos 
torizados», «Guerra» e cRefugiados:t. 
viar propostas a Paulo Sa Machado, 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

etc., 
Mo
En
Rua 

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

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

iNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rfedo post-lnvasAo (1962), com selos in
dlanos e carimbos portugueses, e tamb~m 
aerogramas lndianos obliterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, au troco por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEffiA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA-5. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novas ou usados. Tambem venda. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0 -D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

Compro, Troco e Venda selos cillssicos, 
todas as series. Tematicas, novas au usa
das. Prvcuro selos de pacotes. VendJ 
albuns e material filatelic<J . A. Borg.!!! 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
fane 2272329. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

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

Selos usados comemorativos Portugal, UI
tramar e Europa Ocidental, formato grande, 
lavados, compro ou troco por selos Portu
gal e Ultramar, novos e usados do meu 
stock. Catalogo Eladio. Transacr;oes 56 
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. loao Crisostomo, 81-4.0 - Lis
boa-1. 

ATENCAO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos au VUl
gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio Noare, 43-2.0-Drt.0 , 

LISBOA-4, Telefone 784816. 

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

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas 
\etras dos cantos inferiores sejam: AI, 
BD, BI. B~, CB, FI, EH, JL, KD, KH, 
W, OE, OL, PL, PI, SI, SD, compro ou 
troco. Estou interessado em cartas c/ selo~ , 
quadras usadas .au qualquer p~a interes
sante de Inglaterra . Dr. Vasconcelos e Cas
tro. Tr. Ferreiro (a Lapa), 23·7.0-Drt.O, Te
leC. 660873, LISBOA-3. 

SELOS DE PORTUGAL 51 CARTA de 
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Maga
lhAes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto. 

BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 3 -de tal se fazer com dois individuas eleitos, e 
merececjores da confianca gem/. 

Donde 0 seguinte oficio, dirigido ao pri
meil'o : 

Lisboa, 2 de Outubro de 1971. 

Federaciio Portnguesa de Filatelia 

Av. de Almir·ante Reis, 70, 5.°, Drt.° 

LISBOA 

Ex.mo Sr. 

Corollel Francisco Cardoso Salgado 

R. Alexandre Braga, 19, 3.°, Drt." 

LISBOA-1 

Meu querido Amigo: 

Como 0 meu querido Amigo sabe, 0 Sr. Ca
pitao Lemos ·da Silveira pediu a de~i;;sa.o de 
presidente da Direcc;ao da Fedei'ar;ao Portu
guesa de Filatelia e de repres('llt~H!te desta 
junto da Fedel'ac;ao Inter-nacion~l,. numa c~rla 
dil'igida ao ilustre General MarlO NogUE:lra, 
presidente da Mesa do C?ngresso, G 9ual, de
vido ao seu esbado de saude. ma envlOU, para 
eu, comn vice-presidente da mesma Mesa do 
Congresso. r esolver 0 assunto. 

Na qualidade de vic.e-presidcnte. e_m , exer
cicio da Mesa do Congl'esso, oflclel aquele 
Sr. Capitao Lemos da SHveira a aeeitar 0 

seu pedido de demissao ; oficiei, 11) mesmo 
dia, :to Sr. Dr. Antonio Fr.agoso, i!ustre vice
-presidente da Direcc;ao, sol.ic~ta~(I f) Ihe ~a~~ 
assumir 0 exercicio da presldencw ; e oflClel 
aquele Sr. Gene-ral Mario Nogueira, dando-Ihe 
conta dos d ais oI icios anteriol'es. 

Posteriormente, recebi carta do Sr. Dr. An
tonio .Fragoso, declarando nao poder aeeitar 
o exercicio da presidencia , e pedir ·tambem 
a demissao do seu cargo de "ice-presidente, 
pelos mobivos constantes. da . sua carta, melho~ 
explicados numa conferenela pc<;soal que tJ
vemos em Coimbra. 

Simultiineamente, receb ' tres pedidos de 
demissao dos directores Srs . Arttlr de Car
valho, melt Amigo e AbBio Silva e SOUSd. 

Em fac> do expo< to, convoquei para ontem, 
na Sede cla Federac;uo, 0 meu Amigo e 0 

Srs Abilio Silva e Sousa e Antlr de C-:Jrv:\
Iho: a fim de lhes dar conta da pr:.esenle 
situac;ao, e de tomar.mos uma rcsolnc;ao. 

Assim sendo, e 
Considerando que se encontram demitidos 

todos as direct ores da Federaciio Portuguesa 
de Filatelia, exeepto um , 0 Sr. Silva Gama, 

que ha meses se encontra ause:1te em parte 
incel'ba, e sobre 0 qual impendem graves 
acusacoes de dinheiros, embora nuo federati
vos, mas, designadamente, respeitantes d. 
ultima ExposiCiio de Luanda, e respectivll3 
medalhas ; considerandQ que urn unico direc
tor e demais nas condic;oes atr:1S referidas, 
na~ pode constituir a Direcc;ao da Federac;ao 
Portuguesa de Filatelia, - resolvo, na minha 
quaJlidade de vice-pres1dente em exercicio da
quela Mesa do Congresso da Federa!;RO Por
tuguesa de Filatelia : 

1.0 - Considerar demitida toda a Direc~ao 
da Federa~ao Portuguesa de Filatplia. 

2.° - POI' me nao parecer conveni!'nte con
vocar urn Congresso para novas eleiGoes nesta 
altura do ano, a poucos meses do f1m da 
actual gerencia, e POl' nao querer e entender 
nao dever ·incluir na Direcc;ao individuos que 
nao ten ham sido eleitos. ate para que se nao 
diga ou suponha que t enho qualsqu& candi
datos, que efectivamente nao tenho, - nomear 
uma comissao .administrativa, con:>tituida pelo 
meu querido Amigo e pelo Sr. Abilio Silva e 
Sousa (ja que ontem os· meus dois Amigos 
me comunicaram que 0 Sr. Artur de Carvalho 
nao aceitarioa f.azer parte dela) , para gE'rir a 
Federac;ao ate as pr6ximas eleiGoes, tendo 0 

meu Amigo, como presidente, voto de quali
dade. 

Nesta ccmformidade, pec;o para ambos assu
mil' m 0 exercicio de 'bai comissao adminis
trativa, para gerirem 05 ,assuntos da Fede
rac;ao como melhor entenderem, principal
mente no oue toea aos assuntos de expediente, 
it Exposic;ao da india, de especial responsa
bilidade, e todes os demais assuntos qUe apa
re!;!am, ate as proximas eleic;oes, a eonvocar 
nos termos do Estatuto. 

Deve 0 meu querido Amigo, na qualidade 
de presidente da com1ssiio adminislrati~'a , to
mar cont·a de todos os !ivros, documentos, 
eorrespondencia, chaves, etc., da Federac;ao 
Portuguesa de Ftilatelia, designadamente de 
tudo quanto esteja em pader do Sr. Silva 
Gama, a quem nesta data, com cupla da pre
sente carta, vou pedir para entregar ime
diabamente tudo ao meu querido Amigo. 

Suponho ter r esolvido assim bdo pelo me
Ihor, sobretudo com a preocupac;ao de ' evitar 
escfmdalos, e tambem coma de, repito, de
signar doisindividuos, que, aIem de distintos, 
foram eleitos pela massa federaiil'a. 

Em tudo quanto eu possa escial'l:!ct>.1' ou a1u
dar essa comissao administrativa, estarei Sf'm~ 
pl'e inte.lramente as ordens. Cam a mlU$ .ele---



4 BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL -vada consideracao pm- V. Ex.~, e peJo outro 
elemento nomeado, sou, velho amigo, atento e 

mt.o grato, 

(a) A. J. de Vasconcelos Carvalho. 

6 

Comunica~iio as Federadas 

Entretanto, e porque 0 Sr. Silva Gama, nao 
obstante 0 oficio que ja Ihe tinha sldo diri
giao, reg.istado e com aviso de rcr-epC<lo, 
transcrito amante, continuava a fazer-sc pas
s-ar por director da Federacao Po.rtuguesa de 
Filatelia, foi resolvido circular as feder-a.d-as 
nos termos seguintes: 

Federa~ao Portuguesa de Filatelia 

Avenida de Almirante Reis, 70, 5.0
, Drt.., 

LISBOA-1 

Circular - Importante 

Lisboa, 20 de Outuba-o de 1971. 

Ex. mo' Senhores : 

Em carta diri·gida ao Presidente do Con
gresso da Federacao Portuguesa de Filatelia, 
e invocando Tazoes varias, 0 Presklente da 
Direccao desta Federacao apresenlou 0 seu 
pedido irrevogave1 de demissao do cargo ... -
pedido que 0 signaJtario, na sua, qnalidade de 
Vice-Presidente do Coogresso da F. P. F., em 
exercicio, por do ene-a do respectivo Presidente, 
aceitou. 

Dias depois - e isto muito recent.emente-
e com invocacao de identicas razOes, apresen
taram, iguaImente, 0 seu pedido de demissao, 
que foi aceite, os Testantes membros da Di
recCao. Samente 0 Sr. AntOnio da Silva Gama 
nao apresentou esse pedido. 
, Perante tal sitU'acao, e nao podenclo, como 
e oovio, a Federacao Portuguesa de Filatelia 
funcionar com uma DIa-eccao c()""lsti~.uida ape
nas peJo umco elemento que nao pediu a sua 
demissao, precisamente aquele cujll conduta 
pessoal vinha, ha tempos, a rer alvo de ro· 
mentarios nada lisonjeiros, por parte de \'a
rios sectores da opiniao publica, e design ada
mente filateJica, os quais, por reflexo, pouia!lll, 
aparentemente, compiI'O!ll)aber os l'(>stantes 
membros da Dir~o, au sobiI'e eles levan~r 

duvidas, raziio ess-encial que as levol! atem
padame!l!te a ped!irem aquela demissiio - como 
sera devidamente esclarecido no proximo 
Congresso -, 0 signatario, no exercicio das 
suas funcOes federativas, entendeu, cautelosa
mente, para salvaguarda do prestigio da Fe
deracao, demitir imedia1iamente de todas .as 
suas funcoes na F. p. F. I8.quele S. AntOnio 
da Silva Gama, e, desd'e ja, e ate as pro· 
ximas eleicoes, ronfi.ar os destinos do argao 
executivo da iFederacao Portuguesa de Fila
tetia nas maos dos Srs. Coronel Francisco 
Rama Machado Cardoso Salgado (com voto 
de qualidade) e Abilio Joaquim Silva e Sousa, 
constitutdos em Comissao Administrntiva, dois 
elementos estes que taziam parte cIa Virec~iiu 
demission aria, e que aceitaram a nova incum
bencia. 

Como consequ€mcia, 0 Secretariadoda F.P .J!'., 
que ymha funcionando nra resid~llcia parti
cular daquele Sr. AntOnio da Silva Gama, 
foi ex1linto, pelo que toda a correspondencia 
a dirigir Ii Federa~ao Portuguesa de Filatelia 
devera, a partir da presente data, ser e:rclu
siva e somente endere~ada para a sua sede 
"oticial, na Avenida de Almirante Reis, 70, 
5. o-Direito, em Lisboa-l. 

Espera-se que estas decisoes, tomadas corn 
o cuidad'o do defender a iFilatelia em geraJ, 
sej.am bem 'aceites portodas as entidades. fe
deradas. Todavia, se aolguma discor-dar das 
resolucOes agora tomadas, devera, por esc-rito 
e no prazo de dez dias, manifestar a sua opi
niao, em carta dil'igida ao signatll:!o, pa'l'a 
a sede da Federacao POl"tuguesa de F'ilatelia, 
a fim de ser apreciada no proximo Congresso. 

Com os melhores cumprimentos, e elev.arla 
considera~ao, 

Feder~ao Portuguesa de Filatelia 

o Vice-Presirlente do Congresso, em exercicio, 

(a) A. J. de Vasconcelos Carrallio. 

7 

Quanto ao Sr. Silva Gamit . . . 

Na mesma d~1ia em que enviamos.ao &. Co
ronel Cardoso Salgado 0 afielo atras trans
crito, escrevemos 0 seguinte ao Sr. Silva 
Gama: -
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Cote/ogo dos sobrescritos editados pe/o 
C/ube Filate/ico de Portugal 

(Continua~ao) 

N.O Deacrioio 

163 - Exp. Fil. do Did dl: Selo. 
164 - X Aniv. da TAP. 
l65 - VI Exp. Divulg. Fil. A. S. A. 
166 - I Exp. Fil. da Tematica de AVeS. 
167 - Exp. Fil. do Grupo de Esc. de Por-

tugal. 
168 - 40.0 Aniv. da Assoc. Bomb. Vol. 

Portug. 
169 - Garcia de Orta. 
170 - 50.0 Aniv. da For!;a Ai!rea. 
171 - Banco Naci:>nal Ultramarino. 
172 - Exp. de Div. Fil. da A. D. E. F. A . 
173 - 28.0 Carr.pec .lat0 Mundial de Tiro 

ae Voo. 
174 - 1.0 Exp. Fil. de Pessoal 1. Lisboa. 
175 - I Cent.° de Sameir(J. 
176 - L EXp. Fil. Castanheira d~ Pera. 

Federac;:oo Portuguesa de Filatelia 

XVII Ola do SaiD (1 .. 12-71) 

De acorqo com a alincs f) do ArLO 21.0 
do Estatuto, a Direc!;ac nomeou a Co
missao Orga.lizadura do 17.0 DIA DO 
SELO (1971) com a composi!;ao seguinte: 

Doming;:,s Ca rlos Porto (Nucleo Fila
telico M ir a n de s ) - MIRANDA DO 
DOURO. 

Jose de Almeida Carvalho (Nucleo Fila
telico de Alhandra) - ALHANDRA. 

Dr. Frederico Monteiro Lopes (Seccau 
Filat. da Associa!;ao Academica Coim
bra) - COIMBRA. 

Cor. Francisco Cardoso Salgado (FPF 
Clube FUatelico de Portugal) - LIS
BOA. 

Jose Rodrigo Dias Ferreira (Clube Fi
latelico de P ortugal) - LISBOA. 

Manuel Jacinto da Ponte Pereira (Nll
cleo Filatelico Micaelense) - PONTA 
DELGADA. 

N.- Descrlpio 

177 _ 1.0 Voo TAP - Lisboa-Funchal-A. Lis· 
boa. 

178 - Idem (Funchal). 
179 - Idem (Santa Catarina). 
180 - 4.0 Exp. Fil. do Concelho da Maia. 
181 - VIII Festival Folclore Nacional. 
182 - XIII Cong.o Int. de Forma!;ao Profis. 
183 - XII Acampamento do C. ~. Escu-

tas. 
184 - Ac. Nac. de Jubileu (S. Ant. Ca-

paTica). 
185 - I Exp. Fil. da (,r,marra de Arganil. 
186 - Europa 1964. 
187 - X Congresso de Fotogrametda. 
188 - XIV Assembleia Geral do AGARD. 
189 - J Exp. Fil. Inter Colc. de C. Re-

creio. 
190 - Sol Calmo. 
1911 - Credito iBredial Portugues (Lx;. Porto· 

-Coimbra. 
(Continua) 

,---------------~ I DUAl DBRAS PRESTIMOSAS: I 
I B;lh,tes-posta;s d, Portugal I 
I , Ilhas Adjacmt,s I I 1952 - Pre,<o 41'>$00 I 
I Int,;ros Posta;s d. Portugal I 
I ' Ilhas Adjacent,s i I 1969 - Pre,<o lOb$DO I 
I PELO I 
I Brigac;leiro Jose do Cunha Lomas I 
I Edll;ii •• dOl Sarv10al Cultur.il dOl CTT I 
I I I Pedidos a I 
I ServlgD de Publica00l8 a Publlcldade I 
I dOl en I I Avenld. Praia da VlI6rla, 48_1.0 Esq. I 
I LIS. BOA Tel,foRII 54052 54058 I 
iI"."".-....~-...wflllttll/llll#Wlt!l".""." ........ ",.".........,fIIIIWI/fItI,.,.,,~~"" ......... 



36 BOLETIM Du CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

5693 - Joaquim E. Lopes - C. p. 171. Nova 
EsperanQa 87600 - NoNe Parana. Po. 
T. 60. 3. 

ESPANHA 

5682 - Federico Bergada - San Francisco, 18 
P. S. Igualada - (P. Barcebna) Apar
tado 295 - Es. T. 60. 3. 61. 62. 

5697 - Jose Santiago Tejada - Mulhacen, 8 
- Sevilla. Po. Fr. AI. T. 60. 1. 2. 94. 

AFRICA DO SUL 

5556 - Martinho Pereira dos Santos - 41, Pan 
Road - JHB - La Rochelle. 

ALEMANHA OCIDENTAL 

5698 - Altino AntOnio Cunha - 675 Kaiserslau
tern-Ma:inzerstr. 38. (P). Po. T. 60. 72. 

ARGENTiNA 

5694 - Horacio R. Tripoli - Bla..lCo Encalada 
917 (Suc. 28). Buenos Aires Es. In. T. 
60. 5. 6. 8. 

5699 - Jorge Yavich - C. C. C. 2122. Buenos 
Aires. Es. T. N. de 3 em 64. 90. 91. 92. 

BULGARIA 

5676 - Radomir Stefanov - Rue Otetz Faisi, 
4. Tolbuhin. Dobritsch. 60. In. AI. Fr. 
T. 60. 3. Match box labells. Da 60 de 
Bulgana. RUssia. Romenia 90. 

CANADA 

5680-Jose P. Reis-2625 L. O. David Mon
treal 453. Quebec 38 - Po. In. T. 60. 
1. 2. 17. 91. 

CHECOSLOVAQUIA 

5161- Frank Vorlovsky - P. O. Box, 61. 
Cheb 2. 

EST ADOS UNIDOS DA AMreRIC.4 

5579 - Alberto Santos Teixeira _.- 58 Monroe
Street - Newark N. Y. 07105. 

5674 - Roman Laes - 246 Broadway 47 Chula 
Vista 92010. Calif6rrua. In. FDC. 

ITALIA 

5683 - Umberto Dakessian - C. P. 6OB. 40100 
Bolooha. In. Fr. It. 60. 3. 18. 90. 91. 
96. 

JUGOSLAVIA 

2104 - Prof. Dusan Cop - ill ~artina Krpana 
4 - c - 61000 Ljubljana - Slovenia M. 
T. N. U. - Po. Fr. In. Es. It. AI. 
1. 2. 3. 5. 19. 20. 21. 24. 26. 28. 60. 63. 
64. 65. 96. 

ROMt:NIA 

5678 - Prof. Botea Anton - Str. Rosiori nr. 
394. Braila. (A). For. AI. It. Es. T. 60. 
N. U. 60. em 64. pinturas, fauna, flo
res.. cosmos, 62. 90. 96. 

Indique 

socios 

para 

o 

seu 

Clube ~ilateli(o 
de Portugal 

Av. de Almlranta Rei~, 70-5.0 -D. 
('/lfJador) 

LISBOA-1 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL - Lisboa, 2 de Outubro de 1971 

Federa9Qo Portuguesa de Filatelia 

Av. de Alnrlrante Reis, 70, 5.0 , Drt.o 

LISBOA 

Ex.mo Sr. 

A. Silva Gama 

Avenida Marconi, 16, ric., PT. Esq. 

(Para lhe ser entregue, ou, na sua au
s~cia. para ser entregue a senhora por
t.eira, com 0 pedido de esta fazer 0 favor 
de a enviar paI'la onde 0 signatarlO se 
encontrBT) 

LISBOA-1 

Ex.mo Sr. 

Junto envio a V. Ex." duplicado do oficio 
que Desta data envio ao Ex.mo Sr. Coronel Car
doso Salgado, pelo quaJ V. Ex.a tomara conhe
cimento do que se passa com respeito A Di
rec~ao da Federa~ao Pontuguesa de Filatelia. 

De acordo com 0 que naquela carta cansta, 
queira V. Ex." entregar <80 Ex.:n<> Sr. Coro
nel Francisco Cardoso Salgado trxlos os livros, 
documentos, oorrespond~ncj.a, ;Jutros papas ou 
objectos, chaves, etc., .pertencentes a Federa
cao Portugues.a de Filatelia. 

Sem mais, sou de V. Ex.a 

(a) A. J. de Vasconcelos Carvalho. 

o Sr. Silva Gama dlrigi'll-nos eutilo uma 
carba simplesmente deliciosa: 

Lisboa, 20 de Outnbro de 1971 

A. Silva Gama 

Av. Marcom, 16, ric., Esq. 

LISBOA-1 

Ex.mo Sr. 

Dr. A. J . de Vascancelos Gar1)alllo 

R. de M~ambique, n.O 1, 3.0 , Drt.o 

LISBOA-2 

Ex.mo Sr. 

Reporto-me it carta de V. Ex." de 2 do cor
rente e a c6pia a el'a anexa de uma outra 
en~da ao Ex.mo Sr. Coronel F. Cardoso 
Salgado. 

------------------
o seu conteudo merece-me'lis seguintes con

sidera~Oes : 

1. Segundo a allnea K) do Art. 19.0 do Es
tatuto da Federa¢o Portuguesa de FilateIia, 
compete ao Congresso (e nao a qualquer 
dos membros da Mesa do Congresso) a 
demissao d!a Direc~ao e do Conselho Fiscal. 

Por esta circunstfulcia nao me posso consi.
derar demitido como V. Ex." pretende no 
n.o 1 aa sua carta ao Ex. mo Senhor Coronel 
Oardoso Salgado. 

Posso no entanto informar V. Ex." que e 
minha inten~ao solicital' a minha demissiio ao 
Ex.mo President.e do Congresso, oportuna
mente. 

2. Nao e verdade me encontrar ausente 
(sic) ha mesas cern parte incerta.>. 0 meu 
ender~ de fetias era conhecido dos Ex.m." 
Srs. Dr. AntOnio Fragoso e Coronel Cardoso 
Salgado,tendo este chegado a escrever-me 
urna carta em meu poder para 0 citado en
dere~o -de ferias. Por outro lado tooo a oor
respond~ncja me era reexpedida. 

3. Sao descabidas e infelizes as alusOes a 
EJGposi!;iio de Lua.nda. 

Sem mms, sou de V. Ex.a 

(a) A. Silva Gama. 

Perant.e tal. atrevimento, tivemos que Ell
crever-lhe, em 21 de Outubro: 

Lisboa, 21 de Outubro de 1971 

Ex.mo Sr. 

A. Silva Gama 

Av. Mar.coni, 16, ric, Esq. 

LISBOA-l 

Ex.mo Sr.: 

Em esclarecimento da carta de V. Ex.a d.a
tada de ontem, cumpre-me dlzer-lhe 0 se
guinte: 

1.0 - Eu, na minha qua1idade de vice-pre
sidente em exercicio da Mesa do Congresso 
da Federa~ao Portuguesa de li'ila.telia, nao 
demiti a Direc~ao respectiva, mas areitei a 
demissao de todos os membros, menos V. Ex.". 

2.° - Como V. Ex.a nao pode funcionar sO
zinho comd sendo tod'!l a DiT'ec~50, e sen<lo -



6 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL -certo que contra V. Ex.a impedem acusar;oes 
graves, a algumas das quais aludem alguns 
dos pedidos de d.emissiio dos demais Directo
res, entendi, como Wrlca soluCao legal e cor
recta, considerar demitida toda a llirecCao, 
e nomear uma Comissao Administrativa, como 
tudo consta do oficio que enviei ao Ex.rno 
Sr. Coronel Cardoso Salgado, e, por copia, a 
V. Ex.a. 

3.° - Posteriormente, ja V. Ex." continuou 
usando ilegaImente a sua qualidade de mem
bro da DirecCao daquela Federllcao Portu
guesa de Filatelia. 

4.° - Todos os faetos referidos foram co
municados as entidades oficiais, e oportuna
mente lbes sera dada a publicidatle neces
saria. 

5.° - No C!I50 de V. Ex." nao cumprir 0 
par mirn deIiberado, e nao entreg'ar tudo ao 
refer.ido Ex.mo Sr. Coronel CardOSo Salgado, 
ver-me-ei obrigado, bern contra minJ!O. t'on
fade, a intentar contra V. Ex.' um processo 
criminal e outro disciplinar. 

Sem mais, sou de V. Ex.a, 

Vice-Presidente em exercicio da 
Mesa do Congresso da Fede
raCao Portuguesa de FHatelia, 

A. J. de Vasco1lcelos Carvalho. 

E ele, logo no dia em que receheu tal oficio, 
22 de Outub-ro, respondeu assim : 

A. Silva Gama 

Av. Marconi, 16, ric, Esq. 

LISBOA-1 

Ex.rno Sr. 

General Mario Nogueira 

TIustre Presi.dente do Congresso da 
Fedel'acao Portuguesa de F'Hatelia 

Praca P asteur, 11-l,O, Esq. 

LISBOA 

Ex.rno Sr. Presidente , 

22-10-71 

Tenho a bonra de apresentar a V. Ex." a 
minha irrevogavel denrissao de 1.0 Secreta
rio da Federacao Portuguesa de ~ilatclia 
para que fui eleito no XVI Congresso desse 
Organismo, realizado em 29-4-70. 

Na veroade !15 quezilias mesquiuhas que 
grassam no panorama filatelieo nacianal agra-

vadas nos ultimos meses, n8.o permitem de
senvolver as necessarias activioodes com 0 
devido cHscernimento. 

o signatftrio multo lamentla ainda as insi
was maldosas de que 'tern estado a ser vitima, 
e que comecaram quando se encontrava au
sente em ferias, estandoagora a atingir de
sagradavel climax. 

Apresento ,a V. Ex.a os !IleUS respeitosos 
cumprimentos. 

A. Silva Gama. 

E pronto, por boje, acabou aqui a hillt6ria. 
Formulamos votos para que acabe de todo. 

i---P-;-;Gd~~-MA -1 
I (Iu be Filatelico del 
I Portugal I 
! PARA 1971 II 

I • Sa lao de Aerofilatelia I 
I • l .a Mostra de Intei-
i ros Postais ·1 
I I 
I • La Mostra de Marco I i filia Classica - I 
II I • Dia do Selo t 
I I 
:: --------------_ ...... :: 

fCASA-A:-MOLDEfi-l 
I TUDO PARA FILATELIA I 
ICOMPRA-VENDEI 
! Rna 1.0 de Dezembro, 101-3.0 I I Telef. 321514 L [S BOA - 2 I 
I!I----------------.. ....... :' 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 35 

5701- Jose Manuel Guerreiro ria Silva ·- Rua 
5 de Outubro, 69 - Oderrura (P) Po. 
Fr. Es. C. N. U. 60. Postais Husira
dos 90. 94. 

5703 - Dr. Virgilio AntOnio Pinto Nunes -
Av.- Frederico Ulrich, 39-3.o-Esq.o Al
mada. (M). T. C. N. U. 60. 1. 2. 15. 
Suecia, 21. 30. 90. 94. 

5705 - Armando Moura Marques - Rua 4 de 
Infantaria, n.O 6-1.°-Drt.o - Lisboa 3-
(P) Fr. In. Es. T. C. N. U. 60. 1. 3. 

5706 - Maria Candida Serra Bacelos - Praca 
Pasteur, 5-2.o~Esq. o - Lisboa 1. Po. Fr. 
Es. In. T. N. U. 60. 

5707 - cesar de F1igueiredo Bastos -- Sever do 
Vouga. (M) T. N. U. 60. 1. 2. 15. 94. 

5708 - Orlando T.aJto de Miranda Rua 14, 
n.O 919 - Espinho. (M) Po. T. C. N. 
U. 60. 

5709 - Prof. Andre Mayans Tunbas - Ru:J. 
Joao Pedro Ribeiro, 834. Porto. (A) 
Po. Fr. Es . T. C. V. N. U. 60. 1. Va
rias tematieas 90. 94. 

5710 - Dr. Manuel PereLra Leite -- Rua de 
Belem, 128. Porto. 

5711- Eng.o Armando Mario Vieira - Rua de 
Belem, 520. Porto. 

ANGOLA 

2:757 - Armando Mftrio Delgado - C. P. 2726 
- Luanda. (A) Po. Fr. Es. (Com
preende 1n). T. C. N. U. 60. FDC. 1. 
2. 10. 21. Isr.ael. Vaticano. Temas 
mlisioa, folclore, costu!nes regionais, 
agricultura, frutos, animJaLs, flores. 

3956 - Eusebio J06e das Dares Pereira - Es
ta~ao Central Telegrafica de Luanda. 
C. P. 1396 - Luanda. 

5685 - Prof.a D. Noemia Cruz-Av.- Norton de 
Matos, 195-3.° B. Luanda. (M) Po. Fr. 
Es. In. T. C. V. N. U. termUie:J.s de 
barcos, animais selvagens eaves. 90. 
93. 94. 

li686 - Jose Manuel da Silva Ramos - C. P . 17 
- Santo AntOnio do Zaire. (M) Po. 
T. C. N. U. 60. 1. 2. Polonta Russia. 
13. 19. 21. 31. 90. 94. 

5687 - Luis Fernandes Antunes - C. P. 8·
Santo Antonio do Zaire. (M). Po. Fr. 
Es. In. AI. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 19. 
21. Polonia. 29. 31. 90. 94. 

5702 - D. Inger Fernandes - C. P. fl. Lobito. 
In. C. 60. 

CABO VERDE 

4650 - Alvaro Lopo de Almeida - AIf8.ndega 
- Praia. (M) T. c. V. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

GUINE 

5704 - Henrique Pires dos Santos - C. P. 219_ 
Bissau. 

M09AMBIQUE 

5689 - Eduardo Mauricio de Sousa: Leite de 
Faria - C. P . 42. Vila Pery. Po. Fr_ 
Es. In. T. N. U. de preferencia 60.3.6L 

5692 - Edmundo Francisco de Paulo 6scar 
Silva Fernandes - C. P . 9. Direccao 
Distrital de Fazend'a - Nampula. (P) 
Po. Fr. In. T. C. U. GO. Tematicos 
desportos e fauna. Aerofil:J.telia. 90. 93. 

5700 - Americo dos Santos da Luz Antunes 
Talhao 30 da Parcela 731, C. P. 41 -
Vila Salazar - Lourenr;o Marques. T_ 
C. V. N. U. 60. 3. 90. !l4. 

BRASIL 

5372 - Dr. Plinio Ricciaroi - R. Carlos Vas
concelos, 49 A - Tijuca. Rio de Ja
neiro. (A) Po. Fr. In. AI. Es. T. C. N. 
FDC. 67 Tematica dos Jogos Olimpi
cos. 90. 92.416. 97. 

5525 - Auremyr dos Santos - Av. Rui Bar
bos'a, 300 - Apt.o 1404 -- Botafogo 
ZC - 01 Rio de Janeiro (GB) . Po. Fr. 
Es. T. 60. 15. Dia' dO SeIo. Centenario 
do Sel0. Exposi~Oes Filatelicas. Natal. 
Astrofilatelia e borboletas. 

5647 - Hermes Isleb - C. P. 668 Blumenau 
(S. C.) . (M). Po. AI. Es. in. T. N. U. 
50. 3. 72. Tematicas de desportos e 
aeronautica. 90. 

5677 - Everaldo F. de Gusmao - Rua da 
MoGea, 3617 - Apt.o 2. Sao Paulo. T. 
Da N. U. de 15. facial I}U !l0. Deseja 
60 N. em 64. 21. Egito. H.iisSLa. Cuba, 
f.acial ou 90. 

5695 - Afonso George Carvalho - Rua Maria 
d!15 Dores Leal Queiroz, 180. 13140-
Paulinia - Estado de Sao Paulo, Po. 
.T. 60. 

• 
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ALTERA90ES - REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

11.52 - Prof. Dr. A. H. Oliveira Marques
Av.n Almirante Reis, 174-7.° - Lisboa. 

%1.01 - Jo80 Maria SeITtaJ - Rua dos Camba
tentes da Grande Guerra, n.O 37 - Nisa. 
(M) Po. T. C. V. N. U. 60. 3. 

~80 - Vitor Manuel Mendes Godinho - Rua 
Alexandre Herculano, 25-1.°-Drt.o - To
mar. (M) Po. Fr. In. Es. T. 60. 1. 2. 
3. 15. 19. 90. 93. 101. Arir6. 

3070 - Comodoro Dr. Ca!l'los Henriques - Rua 
da Trindade, 20-2.° - Lisboa - N. 60. 

"3415 - Ant6nio J. M. de Abreu - Bairro 
Dr. Augusto de Castro, Lote 6-l.°-Esq.o 
- Lisboa. (P) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 
1. 2. 3. 90. 94. 

3818 - Guilherme Nogueira - R. Freitas Ga
zul, 16-3.0-Drt.o - Lisboa. (M) Po. Fr. 
In. Es. T. C. V. N. U. tiO. 1. 2. 4 de 
3. 90. 93. 94. 

3832 - Vasco Anjos Felix - Pra~a Professor 
Santos Andrea, n.O 15-2.o-Drt.o - Lis
boa. 4. (P) F.r. In. T. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

4001 - Dr. Miguel Pedro Iglesias Oliveira
Av.& da Republica, 85-7.° - Lisboa. 

4283 - Manuel L. Santana do Nascimento
C. P. 112. Faro. Po. Fr. In. Es. T. 
C. V. N. U. 60. 3. 90. 93. 04. 

4381 - Fernando Anselmo Santos - Rna Cruz 
da Carreira, 29-1.0 -Esq.o.- Usboa (M) 
Po. Fr. In. T. C. V. N. Sobrescritos 90. 

4459 - Miguel F. Spiguel- Alameda das Li
nhas de Torres, 104-1.°-Esq.o - Lisboa. 

4.500 - Dr. Rui Viei~a Miller - Parque Resi
dencial Dr. Augusto de Castro, lote 6-
3.° Ft. Oeiras. (M). Po. F'r. T. V. C. 
N. U. 60. 1. Israel. Finlandia. Vati
cano. 21. 24. 30. 90. 

4647 - Jose Baptista Bar:ata - AV.8 D. Ro
drigo da Cunha, 18-r/c.-Esq.o C. Us
boa 5. (P/M) Po. Fr. In. T. 60. 1. Ja
pao. Fran!;a. 90. 94. 

4613 - Eng. Oarlos Mira da Silva -- Av.8 &
tados Unidos da America, n.O 81-2.°
-Drt.o Lisboa 5. 

4860 - Dr. Joao das Neves Gongalves Novo 
- Av.& do Brasil, 22. Santarem. (M) 
Po. Es. Fr. In. T. C. V. N. U. GO. 1. 
2. Ghana. Tematicos e Postais Maxi 
mos. 

5045 - Maria Estrela de Castro Salvador
Sete Quintas. Cane!;as. 

5341 - Maria Adelaide Gubert Zaiiartu - Rua 
Barros Queir6s, 10-1.°-Esq.o - Parede. 
Po. Fr. In. T. U. em perfeito est ado 
filateIico. S6 alguns paises Europeus. 
6. 90. 94. 

5361 - Domingos Gomes Borlido - Clube de 
Sargentos. Ota. (P/M). Po. T. C. N. U. 
60. 1. 2. 94. 

5675 - Albino Gon!;alves de Jesus - Largo Eu
genio dos Santos, late 9 A-:!.°C Reba
leira. (P) T. N. U. 60. 1. Dbas. 2. 94. 

5679 - Artur Agostinho Ferrao de Figueiredo 
- Rua do Sol a S!IJIlta Catarina, 36-1.° 
Usboa 2. (P). C. U. 60. 1. 2. :t 

5681- Dr. Virgilio Manuel Guerra dos Reis 
Nunes - Arganil .. Po. Fr. In. Al.T. C. 
V. N. U. 60. 1. (Classico). Tematica 
(Astrofilatelia) . 

5684 - Pedro Gil Bal"'I"oca - Rua Francisco 
Sanches, 63-3.° Usboa 1- (P) T. C. 
N. D. 60. 1. 2. 93. 

5688 - D. Celina Pereira Neto· - Rua Victor 
Cordon, 10-A-4.0 - Lisboa - (P) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 

5690 - Manuel do Carmo - Rua Fernao Lo
pes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia. (M) 
Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. 1!1. 21. O:t 94. 

5691 - Prof. Jose Rui Silvestre Petrony - Rua 
Damasceno Monteiro, 51-3.0 -Drt..o - Lis
boa 1 - (M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 15. 19. Tematica'i de 
faWla e flora. 90. 92. 94. 

5696 - Jaime Machado - Pra!;a do Municipio, 
20-4.° - Lisboa. (P) T. C. V. U. 60. l. 
2. 94. 
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I Por I 
UNS & OUTROS 

M. C. 
Alguns individuos, sem, claro, desmentirem 

o aqui escrito pelo nosso colaborador M. C., 
tem-se entretido a adivinhar quem e 0 M. C., 
tendo chegado a afirmar tratar-se do nosso 
distinto redactor principal, que costuma assi
nar M. do R. C. N. Embora este nao enjei
tasse 0 conteUdo escrito, a verdade e nao 
ser ele 0 M. C. 

Esta nota ficaria por aqui, se nao fosse a 
circunstdncia das porcarias que um dos alve
jados enviou, por carta, ao nosso cons6cio e 
querido amigo Mario do Rosario Castanheira 
Nunes. Claro que as porcarias sao tao porcas, 
que mostram bem donde vem... E como se 
tivessem assinatura... E ate foi bam, para que 
quem viu tais porcarias ficasse a saber quem 
eles siio, e das porcarias de que sao capazes ... 

«IV Certame Filatelico 
de 10 Hispanidad» 

Conforme noticiamos, realizou-se em Espa
nha, Pam pion a, a exposic;ao em eprgrafe, que 
constituiu um exito notavel, e cllio programa 
(filah~lico, numismatico e social) decorreu 
com grande brilhantismo. 

o nosso Director, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, foi 0 presidente do Juri classico, 
cujos trabalhos, na sua fase final, foram fei
tos por maquina electronica. As medalhas fo
ram entregues no grande banquete do encer
ramento, em que 0 nosso Director ficou sen-

tado II direita do respectivo presidenle, mas 
a acta nao foi publicada, pelo que so 0 sera, 
brevemente, no boletim n.O 2 da mesma Ex
posic;ao. 

Por tal motivo, e por nao termos ainda re
cebido todas as fotografias, fica para 0 pro
ximo numero desta revista a reportagem res
pectiva. 

Dr. Rnt6nio Fragoso 
Esteve em Coimbra e em Usboa, e de am

bas as vezes nos deu 0 grato prazer de con
tactar connosco, 0 Sr. Dr. Ant6nio iFragoso. 
eminente filatelista, e viice-presidente da de
missionaria DireC!;80 da Federa~ao Portu
guesa de Filatelia. 

Exposi~ao Filatelica Iberica 
Em Pamplona e em Madrid, 0 nosso Direc

tor foi abordado, com grande interosse, sobre 
a proxima realizac;ao de uma grande Exposi
c;ao Filah~lica Iberica, se possrvel alargada aos 
parses das Americas central e do suI. 

Evidentemente que 0 assunto tem grande 
interesse, filatelico e patriotico, mas e fran
camente demais para ser resolvido em sim
ples conversa. 

Por outr~ lade, pretende-se que tal expo
sic;ao, ja realizada em Espanha, 0 seja agora 
em Lisboa. Ora Portugal, em 1972, tera, em 
Aveiro, ao que tudo leva a crer, a "IV Lubra
pex», para, a qual os C. T. T. portllgueses de--
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que apenas para 1973 se pode pensar na 
realiza~iio, em Lisboa, da referida Exposi~o 
Filatellca Iberica. 

Mas, para ja, aqul fica a notlcia, com a 
garantia do total patroclnio do Clube Fila
telieo de Portugal, do mesmo modo que, eon
eerteza, dos demais organismos interessados. 

o . , . 
Onlversono desto 
revisto 

Passou este ana 0 25.° aniversiirio do uBo
letim do Clube Filatelieo de Portugal», aeon
tecimento notavel, que nso pode delxar de 
ser eomemorado condignamente. 

Aeontece que temos aguardado determi
nado acontecimento, que solieitamos, enos 
foi prometido na medida do possivel. 

Mas como nao podemos esperar mais, por
que 0 ana de 1971 esta prestes a findar, va
mos come~ar par uma comemor,,~ao singela: 
a publica~1io do numero de De:zambro, ex
traordinario, dedicado a fao importante acon
teeimenfo da vida filafelica naciollal. AJem 
dos artigos solicitados para tal numero, publi
earemos tambem fodos os artigos qlle, com 0 

famanho de uma pagina, nos forem enviados, 
ate 20 de Novembro, por qualquer dos nos
sos queridos associ ados. 

4C 1. a Mestro de Morcofilo 
Classico» 

A expostQao em epigrafe, organizada pe!o 
Clube Filatelico de Portugal, e com 0 patro
cinio cia AdministraQao dos C. T. T. e da Fe
dera,ao Portuguesa de Filatelia, tera que ser, 
poT grande acumula,ao de outras e3.'PosiQoes, 
adiada para principios de 1972. 

A este assunto voltaremos muito brevemente. 

Secc;60 tematico 

Por absoluta lalta de e~o, e por, cl Ul
tima hora, ter surgido a resposta do Sr. Silva 
Gama, tem que ficar para 0 proximo numero 
a nossa Sec,ao Temdtica, do que pedimos 
muita desculpa ao seu distinto autor, Dr. Ro
mano Caldeira Camara, e aos nossos leitores. 

Secc;oo Aerefilotelica 
Temos ja assegurada a eontinua~iio da nossa 

See~iio Aerofilatellea, que eome~ara no pr6-
xlmo numero. E seu autor 0 Eng.o Marques 
Gomes, disfinfo eultor da espeeialldade, e 
membro dos juris de varlas exposi~i5es flla
telieas, entre as quais as tris cLubrapex_. 
Tal asslnatura garante uma serle de artlgol 
que ainda mais valorlzara a nossa revlata. . ~-----------~-~ f 

fA • GAMA REI S 
I 
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(MR. CORK) 

WELCOMES you a 

CASA 0 AS 
CORTI<;:AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Momber at Portugu .. e RET A I L E RS 
Chamber at Cammero. 

4 - 8 - RUI 01 Elcoll Pollt6cnici - 8 -10 
Telefone 325858 

TelegrBmas: ISOLANTES 
seaN - PORTUGAL. I LI WONDERFUL COLLECTION 

OF CORK PEe I L TI E 
I AMERICAN EXPRESS CREDIT CAROl HONOURED HERE .'------,--- -. 

PORTUGAL. U L TRAMAR 

REMESSAS A ESCOLH 0\ 

com selos novos e usados 
Em pag_menlo, ace i lo selos em 

quantidade 

Pedlr tabela de valoriza9ao e condl_, 
90e8 de troc. 

Sancho O.6.io 
Apartado 1312 U"'BOA-I 

BOLETIM DO CLUBE FILAT1l:LICO DE PORTUGAL -I EXPOSICAO FILATELICA LUSO-ESPA
NHOLA DA BEIRA~BAIXA-ALBIPEX 71 
- Castelo Branco, 10 e 17 cte Outuhro de 
1971. (Abertura e encerramento). Posto de 
Correio no Pavilhiio da EXposi!,!B.o da Ca
mara Municipal. 

PACO DE ARCOS-71 - TEMA DIA DOS DES
PORTOS - Pa!,!o de Arcos, 10 de Outubro 
de 1971. Posta de Correio na Sede do Clube 
Desportivo de iPa~o de Arcos. 

I SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE AZU
LEJARIA - Lisboa 14 de Outubro de 1971. 
Posto de Correio na sede da Funda!,!iio GUIl
benkian. 

XIV JAMBOREE NO AR - 16 de Outubro de 
1971. Posta de Correio na Organiza!,!iio Na
clonal do Jamboree no Ar. Cais do Sodre, 
Lisboa 2. Nuc1eo do Porto dos Escuteiros 
de Portugal, Rua Bariio de S. Cosme, 2.33, 
Porto, e no Grupo 52 de Escuteiros, Rua do 
Chafariz Velho, n.O 8, Angra do Heroi'S nlo. 
A!,!ores. 

ANGOLA 

Carimbos comemoralivos 

I MOSTRA FILATELICA CNE - Luanda, 
14 de Agosto de 1971. 

XIV JAMBOREE NO AR - Luanda, 16 de 
Outubro de 1971. 

M09AMBIQUE 

Carimbos comemorativos 

XIV JAIMBOREE NO AR - Vila do Dondo, 
17 de Outubro de 1971. 

MACAU 

Carimbos do 1.0 die de circula~ao 

d)RAGAO~ e cLEAO;, - Macau, 30 de Setem
bro de 1971. 

ULTRAMAR 

Carimbos eomemorativos 

xxv ANIVERSARIO DO SERVICO METED
ROL6GICO NACIONAL - Carimbos em 3 de 
Outubro de 1971, em Bissau, Praia, S. Tome, 
Luanda, Louren!,!o Marques, Macau e Dill. 

-----------------
North Atlantic Treaty Organization 

Headquarters 

of 
Commander Iberian Atlantic Area 

Oeiros, Portugal 

Vao realizar-se, no proximo dia 29 de Ouf.n
bro, as cerirnonias da inaugura!,!ao do Qual'
tel-General do Comando da Area Thero-Atlan
tica (COMIBERLANT) , em Oeiras . 

Por tal motivo, ,os C. T. T. emitirao urn c. 
rimbo comemorativo, 0 qual, nesse dia, ~ 
aposto na cOITespondencia de quem 0 solici
tar, na esta!,!iio dos correios dos RestalJr'8Ab. 
res, em Lisboa. 

o COMIBERLANT emitira urn sobrescritD 
comemorativo que podera ser adquirido 1& 
quele Comando, em Oei'l'as. 

Coleccionismo de selos, 
moedas e postais 

iltlstrados 
Em fins do ano corrente (Ni>vembro~ 

zembro), aparecera 0 conhecido catalogo (~ 
!,!iio 71/72) para filatelistas, numismata.. e 
coleccionadores de postais ilustrados cWPB
-Adressbuch der Philatelie + WPB Adres
sbuch der Numismatik + WPB-Adressbuch 
fiir SammIer von Ansichtskarten:t, editadB 
pela firma WPB-'Fachadressbuchverlag 0.850(). 
-Niirnberg 17-A1emanha Ocidental. Todos os 
pedidos dos coleccionadores serao publicados. 
gratuitamente, em todos os WPB. 0 impresso 
para a inser~iio gratuita, dos seus interesses 
e pedidos, devem ser enderecados para a 100-
rada atrils indicada, em troca de 1 coupoo 
de resposta internacional, para despesas de
correio, franqueado com selos comemorativos. 

A mesma editara lan!,!araairlda os seguintes 
volumes: 

Gerko Philateli5ten - 1972 
:t Numismataker - 1972 
:t Phillurnenisten - 1972, 

que estarao a venda nas livrarias, e COIDeI'
ciantes de se10s e moed'as. Para informa~Oes 
mais detalhadas, enviar 1 coupon respost& 
internacrional. 
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Carimbo do 1.° dia de circula~ao 

PORTUGAL 

I CONGRESSO HISPANO·LUSO AMERICANO 
DE GEOLOGIA ECON6MICA - Lisboa, Ser
vi~ Filatelicos, Rua General Sine! de Cor
des, 9-LD. 24 de Setembro de 1971·- Ca
limbos id€mticos em Coimbra, Porto (Bata
lha) e Funchal. 

2.0 CENTENARITO DE CASTELO BRANCO 
CIDADE - Lisboa, Servi~os FilateJico~, Rua 
General Sinel de Cordes, 9-1.0. 7 de Outu
bro de 1971. Oarimbos identicos em Coim
bra, Porto (Batalha), Castelo Branco e Fun· 
tChal. 

Carimbos comemorativos 

CONTINENTE 

1.0 TORNEIO DE TIRO AO VOO DA COSTA 
VERDE - Posto de correio, junto do Res· 
taura'llte do Aer6dromo. Espinho, 25 de 
Agosta de 1971. 

MILENARIO DO NASCIMENTO DO REI DA 
HUNGRIA DE S. EST:J!:VAO E 0 MILENA
RIO DA CRISTANIZACAO DO POVO BUN
GARO. Fatima, 14 de Agosto de 1971. 

IX FESTAS DAS COLHEITAS. Vila do Conde, 
20 de Agosto de 1971. Posto de Correia no 
Pavilhao dos Jardins da Av. Dr. Julio 
Graca. 

Os selos que ilustram ·a evoluc;ao dos meios 
cecmcos da recolha de observacoes - foram 
desenhados pelo Arquitecto Luis Chaves. 

Os selos tern as dimens6es de 31,65 x 34,5 nun 
compreendendo a serrilha, com 0 denteado de 
13,5. 

Os trabalhos de impressao for'uTI executa
dos, em offset, pela Cas a da Maeda. 

o plano de emissao e 0 esguinte: 

1$00 tiragem de 9 000 000 
4$00 ~ 1> 1 000 000 . 
6$50 1> ~ 1 000 000 

tudo em folhas de 50 selos. 
Foi marcada a data de 29 de Outllbl'o de 1971 

para 0 1.0 dia de circulacao da nova emissao. 

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE HI
GIENE E MEDICINA ESCOLARES E UNI
VERSITARIAS. Lisboa, 23 e 27 de Agosta 
de 1971. Posto de Correio na F.aculdade de 
Letras. 

XVI CIRCUITO DE VILA DO CONDE - Vila 
do Conde, 28 de Agosto de 1971. Posto de 
Correio junto a pista do circuita, num Pa
vilhao na Av. Dr. Julio Gra~a . 

V CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PA
RAQUEDISMO DO CISM - Lisboa, 5 de Se
tembro de 1971. Posto de Correia no atria 
do 1.0 piso do edificio do Cen.tro de Estagio 
do INEF. Estadio Nacional. 

VITI EXPOSICAO FILATELICA DE ARGA~ 
- Arganil, 5 de Setembro de 1971. Posto 
de Correio na Escola Primarra Masculina. 

IV EXPOSICAO FILATELICA PROVINCIAL 
DAS BEIRAS - Oliveira do Hospital, 12 de 
Setembro de 1971. Posta de Correio na Ca
mara Municipal. 

I MOSTRA FIDATELICA DA COVA DA 
BEIRA ~ Fundao, 19 de Setembro de 1!l71. 
Posto de Correio na Associa~ao Despor,tiva 
do Fundao, Rua Joao Franco, 20. 

25.° ANIVERSARIO DO PRIMEIRO SERVI(,O 
INTERNACIONAL DA TAP LL<')BO MA
DRID. Lisboa, 19 de Setembro de 1971. Es
tacao de Correio do Aeroporto de Lisboa. 

vn CONGRESSO DO INTERTOTO - Alcoitao 
(Estoril) , 20 de Setembro de 1971. Posto 
de Correio no Centro de Medicina e Reabi
litaCao. 

II FESTIVAL DAS VINDliMAS - Porto, 23 de 
Setembro de 1971. Posta de Correio C.T.F.U. 
de D. Joao 1. 

I EXPOSICAO DE NUMISMATICA E MEDA
LHiSTICA PARA COMEMORAR 0 25 ANIV. 
DO SERVICO DE TRANSPOR'rES COLEC
TIVOS DO PORTO - Porto, 2 de Outubro 
de 1971. Posta de Correios na scde da 
Casa do Pessoal do Servico de Transportes 
Colectivos do Porio, Av. da Boavista, 806. 

CINQUENTENARIO DO CLUBE DESPORTIVO 
DE PACO DE ARCOS-71. Paco de Arcos, 
3 de Outubro de 1971, Posta de Correio na 
sede do Clube Desportivo de Pa~\J de Arcos. 

VITI CONGRESSO LUSO-ESPANHOL DA OR
TOPEDIA E TRAUMATOLOGLA. Estoril, 
10 de Outubro de 1971. Posto de Correio no 
Pavilhao de Congresso. -
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Ainda as porcarias do sr. Sliva Gama 
sobre as medalhas de Luanda 

E par demais evidente que este tftulo, 
«A Direcc;ao da Federac;ao Portuguesa de Fi
latelia», pretende dar continuidade ao pri
meiro artigo desta serie. Mas e por Igual evl
-dente que nao esta em causa toda a Direcc;iio, 
nem de longe, mas, apenas, os Srs. Cap. Le
mos da Silveira e Silva Gama, '~micos a que 
nos temos referido. Nenhum dos outros 
- homens serios e impalutos! - esta ligado 
as porcarias e aos crimes daqueles dais, que 
temos referido, e ainda hoje Temos de con
tinuar a referir . E tanto isto e verdade, que 
o vice-presidente em exerdcio da Mesa do 
Congresso, Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, ao nomear uma Comissao Administra
tiva, para gerir a Federac;ao ate as pr6ximas 
eleic;6es, escolheu dais dos directores eleitos, 
"Srs. Coronel Francisco Cardoso Salgado e Abr
lio Silva e Sousa, e nao os restantes, por estes 
nao terem aceitado a incumbencia. 

Fique assente, pois, que se trata, apenas, 
dos Srs. Cap. F. Lemos da Silvelra e Silva 
Gama. E continuamos, quanto a este (;Itimo. 

As porcarias do Sr. Silva Gama, no assunto 
das medal has da ExposiC;ao de Luanda, foram 
aqui focadas pel a nosso querido amigo Fer
nando Carrao, no ultimo numero desta re
vista. Mas muito incompletamente, como ele 
proprio confessou, ao esc rever ter ainda multo 
mais para dizer... Em assunto tao grave, por
.que nao disse tudo?.. Em assunto tao grave, 
nao podemos ficar nas meias palavras, porque 
o silancio e conivencia aos crimes praticados. 

Como mostrou aquele nosso amigo, ha al
guem em Luanda a querer encobrir 0 Sr. Silva 
Gama. Mas isto vem de longe, pols que 
.houve ofrcios enviados e asslnados pelo pre-

rHPO~ ., 
~ 

sidente demissionario, Sr. Cap. lemos da Sil
veira, que nao foram respondidos, nem 0 lIus
tre presidente do Clube de luanda, quando 
veio a lisboa, procurou aquele Sr. Cap. le
mas da Silveira, mas, tao so mente, 0 Sr. Silva 
Gama ... 

E agora, mesmo depois de publicadas as 
porcarias do Sr. Silva Gama, as primeiras me
dalhas, as de prata, foram enviadas para 
Luanda, e de Luanda enviadas para 0 Sr. Sliva 
Gama, para este as distribuir ... 

Mas, entao, luanda nao esla jii farla 
de saber que 0 fabricante das medal has as 
fez par um preljo, e que 0 Sr. Silva Game as 
debitou por preljo multo superior?1 

Falou-se aqui de urn documento sobre este 
aspecto do assunto, que estaria nas maos de 
um dirigente do Barreiro. Nao, tal do
cumento nao esta nas maos do dirigente fila
telico do Barr-eiro, - pela simples raziio de 
que esta nas nossas maos. Ei-Io, na SlJa elo
quencia, reproduzido. por gravura: 

~l----------------"""'-'a.. 

I A Filatelica 
I Se/os para co/eccoes 
I I COMPRA E VENDE I 
I Apartado 13 - Telefone 8~6 - ElVAS 

..._---------------....." ---
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• E§PECIALIZADO EM ITALIA .. 

RUA DOS SAPATEIROS. 76-1." 

GA.\YUAA INDUSTRIAL 

E ART rSTICA 

ALTOS Ii DAIXOS A~LtVOI: 

CUNHOS 

SELOS EM BRANCO 

BRAZOI1S 

TACAS-MEDALHAS-EMBLEMAS 

.)..2.-C"cc 1-CJC 

.2 . 00 0 ~O() 

7.c()(\ '~ C Q 

Ii 3 . 2..J i C' j ('<" 

\ L'- ~ \') [) ( .. 0 
/' ; l _ . ~ 

(;. 2.. oc .~ fi D 

) b. 2""5 0 ~ {.' 0 

XC' ) . 9 6 cl~ 0 c 

TELEF. 30318 LISBOA --
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PORTUG L 
EmisS80 Comemorafiva do 2.D Cenlen'rio 

de Casfelo Branco Cidade 

Os selos slio da !l;utaria de Alberto Car
doso, tern as dimensOes de 2fi x 35 rmn com
preendendo a serrilha, com 0 denteado de 
14 1/ 2. 

1$00 tiragem 9 000 000 
3$00 •. 1 500 000 

12$50 l> 1 500 000 

tudo em folhM de 100 selos. 

31 

Os trabalhos de impresslio for.t!n executa
dos, ern offset, pela Litografia Nacional. 

o plano de emisslio e 0 seguinte: 
Foi marcada a data de 7 de Outubl'o de 19'1l 

para 0 1.0 dia de circuiaclio. 

Emill80 Comemorafiva do XXV AniverSihio 
do Servi~o Mefaorol6gico Nacional 

--



30 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL -benemerencia de tal ordem, os destes presti-
giosos dirigentes fuatelicos, que, presente
mente, 0 Barreiro pode considerar-se das 
primeiras, senao a primeira po~ncia filatelica 
juvenil de Portugal, e dar-se ·ao luxo de, si
mu1ti1Ileamente e corn boa represent:lgao, pa
der concorrer a varias exposicOes, por inter
medio de cerca de 300 jovens inscritos no 
Clube F1:ilat!ilico local. 

Apreciadas, uma a uma, as partic!lpacoes ex· 
postas, ·todas competitivas, 0 JUri, constituido 
pelos Srs. Coronel Francisco Roma Machado 
Cardoso Salgado, Mano do Rosario Casta
nheira Nunes e Florentino Alves Rodrigues, 
os quais, entre si, resolverarn escolher 0 pri
meiro para seu Presidente, reuniu no local da 
exposicao, Escola Comercial e Industrial Al
fredo da Silva, no dia da inaugar-acao, tendo, 
par unanimidade, classificado do modo se
guinte as colecCOes ern competir;ao: 

MEDALHAS DOURADAS: aos expositores 
Abilio Joaquim Silva e Sousa (adult'), Maria 
Clara Alves dos Santos Oliveira, Margarida 
Susana Rocio Sardinha Pereira, CristOvao de 
Oliveira Freire da Costa e Carlos Manuel Mo
rais Neves (juvenis) . 

MEDALHAS PRATEADAS: aos expositores 
Ezequiel Cavaco (adulto), Paulo Daniel Fer-

Conforme em devido tempo foi comunicado 
aos interessados, 0 q;Servico de Circulacao», 
que ha vanos anos 0 Clube Filarelico de Por
tugal criou e, a inteiro contento dos associa
dos, vinha mantendo, encontra-se suspenso, por 
resolucao que se viu forcOOo tomar. 

Porem, para atender os muitos pedidos, quer 
existentes ja nessa altura, quer recebidos 
posteriorment.:, de utentes dessa utilissima 
secClio, a Direccao do Clube Filarelico de 
Portugal, sempre .atenta aos interesses dos 
filatelistas e, designadamente, dos seus asso
ciados, resolveu 'Btender a solicitacao do seu 
consocio Sr. Domingos Correia, - sob cuja 
orientacao esse pelouro vinha funcionando, 
para, em seu nome pessoal e sob sua inteira 
responsabilidade, prossegui'l" com 0 refendo 
q;Servico de Circulacao», e, dessa maneira, 
atender os pedidas em tempo dirigidos ao 
Clube Filatelico de Por:tugal. 

Assim, de futuro, os interessados d:everao 
contactar exclusivamente com aquele Sr. Do
mingos Correia, Rua Sanoo'TIa it Lapa,n.040-1.°, 
ern Lisboa-2. 

nandes Vidal, Jose AntOnio Fernao Pires &;
teves, Paulo Manuel de Oliveira Freire, Cris
tina Maria Alves dos Santos OliVEira, Pedro 
Jose Vieira Peters, Isabel Maria Pinto Viana 
Jorge, Maria do Rosario Rodrigues, Maria 
Amalia Pires Valegas, Mari'a Piedade da Cruz 
Seruca, Ana Paula Pinto Viana Jorge, Vftor 
Manuel Goncalves Ferrao, Jose Fernando Pe
reira Rodrigues, AntOnio Jose dos Santos da 
Silva, Maria Manuela Cabrita, Carlos Jos6 
Nascimento Antunes, Ju.}io Carlos Martins 
Braga, Joao Evangelista dos Santos e Jose 
Salgueiro (juvenis). 

MEDALHAS DE BRONZE: aos ex-positor~ 
Maria de Oliveira, Jose Manuel de Macedo 
Bravo Niza e Fernando Ramiro Oliveira. 

MEDALHAS DE PARTICIPA9li.O: aos ex
positores Carlos Silva Santos, I\nt6nio Manuel 
Patacas Castro, Maria Joao dos Santos e Jose 
Manuel da p.alrn!a Belchior Picoito. 

Para 0 Salao de Filatelia (vulgo Classe de 
Honra), nlio foi, para este certame, por falta 
de tempo, convidadO nenhum fila~lista, dada 
a antecipa~ao com que 0 mesmo roi realizOOo, 
porquanto estava p'l"evisto apenas para De
zemhro do corrente ano e, a tiltirna hara, foi 
resolvido integra-lo nas Festas Anuais do Bar
reiro. 

Por este mesmo motivo, nao houve carimbC) 
comernol'ativo do ceria me, nem 0 habitual 
Posto de Correio. 

Durante as ho'l"as em que a expoJl<;'iio esteve 
patente ao publico, manteve-se presente 0 
comerciaute de selos de Lisboa, Sr. Manuel 
Antonio Jeronimo, que, .ass'im, possiibilitou, 
cornodamente, a muitos, a aquisiCao de diverso 
material filatelico. 

Voltamos a felicitar, vivamente, os dirigen
tes filatelicos do Barreia-o, por rnais esta ini
ciativa, a oferecer-Ihes a nossa leal colaboo 
racao, e a agradecer-lhes as atenr;6es rece
bidas . - M . R. C. N. 

.:------ -----------( . 
I Selos de Portugal, Ultra mar e Es

trangeiro. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material filatelico 

BASTOS & CAMPOS. L.DA 

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

LISBOA -1 (PORTUGAL) 
.:,."."..",.,...-_.-...-_----,----_-...,. 

') 
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tamos, apenas: 

1.0 - Documento (or\;amento ou factura?) em 
papel timbrado do fabricante Sr. Ame
rico Raposo, R. dos Sapateiros, 76, 1.°, 
Lisboa (esta resid~ncia vern no final do 
documento) . 

2.°- Manuscritado pelo Sr. Silva Gama, para 
o Clube Filatelico de Angola, Luanda. 

3.° - Mas entao 0 Sr. Silva Gama e quem 
faz os or\;amentos do fabricante?1 Por
tanto, nao pode ser or~amento, mas 
rela~ao dos pre~os a cobrar ao Clube 
Fllatelico de Luanda. 

5.° - Que significam os pre\;os a lapis, ao 
lado das 4.8, 5.8 e 6.8 verbas, que a 
gravura nao reproduziu? Diferen~as 
de pre-;os? A favor de quem? 

6.° - E que significa a ultima verba, .. debito 
anterior 16230$00»? Debito de quem 
e a quem? 

7.° - E que significa, no canto superior di
reito, a mao e a tinta, .. Fact. 5688», 
que a gravura tambem nao reproduziu? 

Tambem n6s sabemos muito mais. Pres
sionados para terminarmos, promelemos que 
tal fa remos no pr6ximo numero. Tambem pro
metemos que sera um fecho sensacional, em 
tudo digno de tao fal'lJigerado personagem ... 
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11-----------------------------------:: 

I 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA - F. D. C. 

Ultramar Portugue. 
Ana Discriminof;lJa Escudos 

1953 

1960 

1964 

1965 

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGUJj:S 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia) . 

V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cad a provincia) . 
1.0 CENT.D DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

CENT.D DA UNIAO INTERNACIONAL 
DE TELECONrrThrrCACOES 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGUJj:S 
1965/ 67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia) 

Com taxa de 1$00. . . . . . . . . 
Com taxa baixa . . . . . . . . . . 

50.° DAS APARICOES DE FATIMA 

400$00 

160$00 

250$00 

250$00 

150$00 
85$00 

1967 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 200$00 

V CENT.D DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL 
1968 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia) . - 200$00 

1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO 
1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) . 

V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA 

160$00 

I , 
I 
I 
I 

J 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
( 

I 
I 
I 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia). 175$00 i 
1.0 CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR I 

" 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia). 160$00 I 
V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I II 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 I CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA II 

I 1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo~ambique-

'

I Padldos a7T:~~;:n~A~ ~E'V;S ~ ~~a ~a ~;in~a~.; 5-,.:1_': I 
Apartado 2690 - Tel. 3671 33 LISBOA - 2 I 

> I 1):----------------------------------:: 
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Exposi<;ao filatelica eVil Juvenil 
do Barreiro 

Promovida pelo Grupo Amador' do Barreiro, 
teve lugar, no ginilsio cia Escola Comercial 
e Industrial Miredo da Silva, da vizinha vila
-cidade do Barreiro, a exposi~ao em epigrafe, 
patenteao publico de 2 a 10 de Outubro, inte
grada nas Festas Anuais do, dia a dia, cada 
vez mais populoso e importante burgo, nao 
s6 industrial como, hoje, tambem, comerciaI, 
barreirense. 

Com colabora~ao valiosa do Clube Filatklico 
local, teve ainda 0 patrocinio ria Administra
{:ao dos C. T. T., da Comissao Administrativa 
da Fedel'a~ao Portuguesa de Filatelia e da 
Camal'a Municipal do B!Il"reiro. 

A sua inaugura~ao, que se verificou pelas 
17 horas do dia 2 daquele referido mes, sob 
a presidencia do Sr. Governador Civil do Dis
trito de Setlibal, Dr. Jose Cardoso Ferreira, 
estiveram presentes 0 Presid~mte do Municipio 
barreirense, !Dr. Carlos Jose da Cruz e 
Fran!;la, 0 Vice-Presidente da Camara local 
e Presidente da Comissao Executiva das Fes
tas, Eng.o Jose Alcarve Calado, membros da 
Junta Dis.trital de SetUbal, Juiz da Com.arca 
do Barreiro, Dr. Flavio Martins de Sousa, 
Agente Tecnico de Engenharia Victor Adra
gao, Vice-Reitora da Sec~ao do Barreiro do Li-

Exposi~io Fil'atelica 
de Guimaries 

Uma vez mais, vai a Sec~ao Filatelica do 
Circulo de Arte e Recreio, de Guimaraes, 
realizar uma exposi~ao filatelica, ~-te ano 
denominada <.:VlMAPEX-71 - II Exposi~ao Fi
latelica Distrital de Braga e IV de Guima
raes~, que se espera venha a atingir a pro
jec~ao de exposi~oes anteriores. 

o certame deste ano decorrera de 12 a 19 de 
Dezembro proximo, e a ele poderao concorrer 
todos os filatelistas naturais ou residentes no 
distrito de B~aga. 

o respectivo Regulamento esta ja em dis
tribui~ao, e todos os . escIarecimentos podem 
ser solicitados ao Circulo de Arte e Recreio, 
.em Guimaraes. 

ceu de Setlibal, Dr.a D. Felismi'11a Gondim 
Madeira, Vice-Direclora da Escola Comerciai. 
e Industrial Alfredo da Silva, Comandant.e da 
G. N. R. do Barreiro, Comandante da Guarda 
Fiscal e Delegado Maritirno do Barreiro, IDem
bros do JUri, dirigentes filatelioos e de colee
tividades recreativas ba:ITeirenses, muitos fila
telistas, especialmente da classe juvenil, nu
meroso publico, representantes da imprensa, 
etc. 

A Federa~ao Portuguesa de Filatelia fez-se 
representar pelos membros da sua actual C0-
missao Administrativ.a, Srs. Corouel Cardoso 
Salgado e Abilio de Sousa, estando 0 Clube 
Filatelico de Portugal e 0 nosso Boletim re
presentados por Mil.r:io do Rosario Castanheira 
Nunes, enquanto 0 Sr. Dr. A. .1. de Vascon
celos Carvalho se fez representar pelo Sr. Abi
lio Joaquim da Silva e Sousa. 

Por cerca de 100 quadros, estavdm distri
buidas as participa~6es de 32 conc(Jrrenlies 
(2 adultos e 30 j<YVens) , algumas delas multo 
valiosas, e que haviamos visto ja em Julho 
ultimo, oa ill EXiposi~ao Filatelica do Distrito 
de Setubal. Valiosas e ·a melhorarem, sem 
duvida, embora umas mads do que outras, de 
exposi~ao para exposi~ao, como vem sendo 
timbre, especialmente nos coleceionadol'es fila
telicos juvenis barreirenses, gra~as, essencial
mente, aos esfor~, dedica~ao e benemeren
cia (do seu bolso estao oferecidas, em selos 
novos, vilri,as dezenas de centos de reis aos 
jovens barreirenses) de Florentino Alves R0-
drigues, seu grande e dinamico orientador, 
excelentemente apoiado pelos nao meIlO5 dedi
cados dirigentes filatelicos do Bareiro, como 
Abilio Joaquim da SilVia e Sousa eVictor 
Hugo Oliveira Gaiteiro. Esfor~o, dedica~ao e -.:----------------11 
'I SE LOS I DE PORTUGAL, UL-

TRAMAR E ESTRAN-

I GEIRO, CLASSICOS, I 
S~RIES, ETC, 

I para COMPRA OU VENDA I 
I Consulte 0 coso I I H. SANTOS VIEGAS 
I R. 1.° de Dezembro, 45-3.o-Esq. I 
I T.lelone 35852 - LlSBOA-2 I 
'1 ...... --.-..,-- ....... ,...,.I.!' 
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~alves Borralho e Jose Manuel Castanheira 
da Silveira; medalha prateada, ao expositor 
Eng.o Emilio cesar Monteiro de AIlIl€ida; 
medalhas de bronze, aos expositores Dr. Er
nesto Adlio de Almeida, Dr. Virgilio Guerra 
dos Reis Nunes, Fernando Gomes Carrlio e 
Padre Jose da Costa Melo. 

GRUPO C (JUVENll..): medalhas de bronze, 
aos expositores Fernando Luis da Cruz Fer
nandes Mota, Jose Fernando SimOes Casta
nheira Nunes, Mano Figueiredo do Rosario 
Castanheira e Rui Manuel Santos Abreu. 

Para dois factos muito importa!ltes e essen
ciais em exposi!;Oes filatelicas, 0 JUri et;ten
deu dever chamar a atenclio, aos expositores 
em ,geral: - urn, que os selos tern que ser 

RECORTES 
FILA TELICOS 

Com a devida venia, transcrevemos hoje, 
da excelente sec~iio filatelica de A Provincia 
de Angola, de Luanda, da autoria do distinto 
filatelista Sr. Marco AntOnio de Sousa, 0 se· 
guinte: 

A Filotelio de Angola . 
no Imprenso 
do continente 

«Reproduzimos, a seguir, um fragmento de 
uma sec~ao filatelica de um diario de Lisboa, 
a que se referia a notlcia com 0 mesmo trtulo 
que inserimos na passada semana. 

Este recorte nao fol publicado na devida 
altura por lapso de que pedimos desculpa. 

Reclamor;ao justificodo? 
Escreve-nos 0 Sr. Jose Ribeiro Duarte, da 

Sec!jao Filatelica do Clube Desportivo de Pa~o 
de Arcos, a queixar-se de que nao recebeu 
uma medalha a que se julga com direito 
- conforme 0 respectivo regulamento - por 
ter exposto na Nacional de Luanda. 

Tem razao 0 reclamante? 

apresentados em folhas propositadamente im
pressas, em oamlina e de preferencia no 
tamanho usado internacionalmente; - outro~ 
que as legendas devem ser 0 mais curtas pas
sivel, de preferencia escritas it mao e com. 
tinta da Chlna, sendo ,prliticame.'lte proibidas 
outras cores. 

Salientando e agradecendo ainda a pl'€senca 
dos expositores do Salao de Filateli,l, todos 
de grande categoria, com especial renice para 
o Sr. Comendador Jose Gonzalez G!!rcia, ()o 

JUri concluiu com agradecimentos a organi
zadora, as entidades patrocinantes, Ii im
prensa, radio e ·televisao, e, ainda, pelas aten
!;Oes prestadas ao mesmo JUri,ao Senhor Pre
sidente da Camara Municipal de Oliveira do. 
Hospital, Dr. Ant6nio Afonso Amaral. 

Quem faz uma exposi~ao toma com pro
missos no que respeita a premios, e e bas
tante estranho que nao cumpra esses com
promissos." 

E, ainda da mesma secgiio: 

Apontomento 
,,0 Boletim do Clube Filatelico de Portugal,. 

no seu n.O 238, agora chegado ao Ultramar, 
transmite-nos algo que nao poderemos dei
xar passar em claro: 0 inlcio da colabora!jao, 
nas suas paginas, de um jovem de 17 anos, 
Paulo Rui Barata, com 0 artigo .. 0 cunho II 
do tipo Ceres» . 

Para quem tem acompanhado as manifes
ta~oes filatelicas nacionais, nao se trata de 
um nome estranho. Com efeito, lembramo
-nos de ter registado ja este nome em catll
logos de Exposi~oes juvenis, em Lisboa, no
meadamente no Liceu Padre Antonio Vieira. 
Recentemente, na VIII Exposi"ao Filatelica Na
cional, pudemos observar a participat;iio de 
Paulo Barata, com 5 quadros de Aerogramas 
Militares de Portugal e marcas do Servl"o 
Postal Militar, 0 que Ihe valeu a atribui"ao 
de uma Medalha de Prata. Se, a isto acres
centarmos que conquistara ja uma Medalha 
de Bronze Prateado, na VII Exposi~ao Nacio
nal, em Coimbra, ficare'mos aptos a com preen
der 0 porque do realce que estamos a dar 
ao jovem focado. 

Pois a verdade e que Paulo Rui Barata co
meljou a publicar os frutos dos seus estudos 
e reflexoes de ordem filatelica. Um nome jo
vem que desponta, e do qual muito espera
mos.» 

c 
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As porcarias do sr. Silva Garno 
Sobre este assunto, recebemos do Sr . . 4. Silva 

Gama a comunica~iio que segue. Conforme ele 
proprio escreve, impoe-se uma resposta nossa, 
concludente e definitiva. C017l{) 0 espa~o niio 
abunda, ficard a nossa resposta para 0 pro... 
ximo numero. Ele assim 0 deseja, - assim 0 
tera. 

Reportando-me ao escrito publicado na pa· 
gina 6 do Boletim do Clube Filatelico de Por
tugal n.O 241 no qual sou execrilvelmente vi
sado, surgem-me as seguintes consi<iera!;Oes 
as quais baseado no inalienavel direito de res
posta, solicito que sejam publicadas integral· 
mente no nfunero seguinte ao citado, e em 
local Setnelhante. 

Do mesmo modo solicito que 0 Boletim no 
qual for public ada esta resposta seja distri
buido de forma igual Ii do citado n.O 241. 
Espero ainda que 0 titulo que se ira dar a 
esta ;resi>osta nao seja bombastico ou ofensivo. 

Em primeiro lugar lamento que 0 inidentifa
cado Sr. M. C. se tenha permitido (ou 0 te
nham permitido) abordar assuntos melindrosos 
sem primeiro se !informar junto de quem !he 
poderia responder. Se assim 0 fizesse teria 
obtido as devidas respostas atraves das quais 
verificaria nao haver raziio para iinsinua~i'ies 
tQrpes. Em vez de assim proceder, preferiu 
publicaras mesmas rnsinua!;oes que em ge. 
guida irei rebater e explicar. Mas corre-se 
assim 0 risco de alguns terem lido 0 seu es
cmto e POl' quaisquer circunstfulcias nao Ie
rem esta resposba. 0 que e sumamente des a
gra<iavel. 

Tambem considero indign'a de qualquer 6r
gao decente a maneira como 0 escrito esta 
reddgido. 

Passo entao a responder: 

1. Contas da 8." Exposi9iio FilaMlica Nacio
nal - Com este assunto nada tern 0 Co
missano que niio recebeu quaisquer dinhei
ros das C. T. T. mas tao somente a Direc
!;ao do Clube FHatelico de Angola, admi
nistradora dos subsidios que recebeu. Sa
betnos contudo que esta Entillolde ja h8. 
muito projecta publicar tais cantas no seu 
Boletim. No que respeita us verbas rece
bidas em Lisboa pelo Comissiuio (inscri
!;Oes e subsidios da A. G. U. e J. I. U.) e 
As despesas POl' si efectuadas (que nao 

incluiram quaisquer desloca!;oes de ou 
para Luanda) foram elas apresentadas 
pessoalmente ao Presidente da Direc~ 
do Clube Filatelico de Angola, Sr. Enge
nheiro Jolio Amaral Fernandes quando este 
se deslocou a Lisboa por motivos parti
cuIares, 0 qual no seu regresso a Luanda 
asap'resentou Ii Direc~lio a que preside 
tendo sido aprovadas sem qualquer pejo. 
Do oficio n. ° 136/71 de 15-7-71 que 0 Co
missario recebeu a anunciar 0 facto, per
mitimo-nos transcrever 0 seguinte para
graio: 

«Foi decidido renovar os agradecimen
tos a V. Ex.a pela ajuda concedida, que 
ultrapassou as fun!;oes de Comissilrio, mis
sao de que me enoarrego gostosamentE!». 

2. Desloca~oes de jurados - Revela extl'aor
dinano aclnte a a:firma~ao do Sr. M. C. 
(?) de que e ccontra todas as praticas 
nacionads e internacionais e contra a mo
l'al mais comezinha:t que 0 signatiirio leva 
a sua esposa e filho nas suas desloca!;Oes 
como jurado. 

E vulgarissimo em todos os paises, em 
exposi!;Oes de todos os niveis, que os jura
dos se fa!;am a.companhar das esposas. 
o signatiu'io quando COlIl€!;OU a exercer 
as fwwoes de jU118do ja tal facto tinha 
observado muitas vezes. Como exemplo 
nunca ninguem censurou 0 Presidente do 
Clube Fdlatelico de Portugal por ele se 
fazer acompanhar de sua Ex.rna Esposa. 
A nao ser que tais inexiste:ltes principio! 
cnacionais e iinternacionais:t se refiram em 
exclusivo a esposa e '80 filho do signa
tano ... 

Relativamente ao pagamento das esta
dias das esposas, verifica-se por vezes que 
as Conllss5es Organizadoras ja por gen
tileza, ja POl' reconhecerem 0 arduo tra
balho impasto aos jurados que muitas veo 
zes se deslocam com sacrificio de sua vida 
particular ou aiinda para compensar as 
verbas gastas pelos mesmos nas desluca
!;Oes, tomam a conta as estadias das espo
sas dos jurados. Tal situa!;ao que nem e 
de maneil'la alguma exclusiva da Filatelia, 
repete-se, nao foi 0 signatario que criou. 
J il a encontrou assim. 

No caso concreto da LUA,.'ifDA-73, pode·se 
precis-ar que as desloca!;oes e estadia da 
oarB;v:ana metropolit!ijla nao foram efe<> --
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- tuadas nem pelo Clube Filat€:lico de An-
gola nem pela Comissao Organizadora, 
mas sim pelo Governo Geral, nao sendo 
portanto ass unto filatelico. Repete-se 0 
que se disse em 1.: 0 Comis"ario nada 
teve a vel' com i:ads conuas. 

3. Pre90 das melialhas - Quando 0 Comis
srno foi solicitado pela Direccao do Clube 
Filatelico de Angola a promo vel' a con
fecr;ao das medalhas (tare fa nao obrigada 
pelo cargo) teve 0 cuidado de ccmseguir 
vrnos orgamentos, inclusive da Casa da 
Moeda. Foi .ate a base do orgfrmento 
desta (que nao se pOde encar"f'gar do tra
balho POl' falta de tempo) que se entre
gou a encomenda ao fabricante tendo-se 
conseguido posteriDrmente uma redugao 
nos ,pregos. 0 saldo foi oporttlllHrru?ute ~n
tregue e, repete-se, todas as contas cntre
gues ao Presidente da Direcgao do Clube 
FilahHico de Angol-a, pessJ:J in1Pnf;e, em 
Lisboa e aprovadas pela Dir ecgaoconfo:'me 
se moskou em 1. 

Nao estr,anhara 0 signatado (e muitos 
leitores avis ados) que estas linhas sejam 
acompanhadas POI' uma .\cia':!siccu Nota 
de Redacgao ou similar, como em casos 
semelhantes se tern verificado. Permito-me 
pois chamaI' a atengiio dos lcltores para 
possiveis distorsOes que neia se c1ntinu"m 
a fazeI'. 

P ara terminar, sabe 0 signatario os mo
tivos de uads ataques a sua peSSGa. Con
tudo, a fim de nao canturbar mais ainda 
o ja to1dado panorama «politica-filateIicu~ 
entendeu, de momento, nao os eXEllTIpli
citar. 

A. Silva Gama. 

;1; Ell Q U ETAS-DE -FO SFOROS=i 
I Reunioes para trocas todos os sabados, , 
I das 17 as 19 horas, na Dossa sede I 
I Av. Almlr.nt. Rei., 70-5.0 -Dt.o I 
I LISBDA-1 I 
::----------------:= 

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

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

) 
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-mente se confirmou - 0 que de exposi!;a r) para 
exposigao se tern cons tatada - um aumenta, e 
cada vez mais substancial, de ad;:pt)s cia mar
cofilia. 

A respectiv.a inauguragao, 4ue teve lugar 
no dia 12 do p'reterito roes de Sett'mhro, peJ.as 
17,30 horas, enos momentos que se the se
guiram - a mesma hora e em locais dife
rentes houve tambem inaugur:u;ues de Dll 
tras modalidlarles - dignaram-se C{lmparecer 
os 81'S. Dr. AntOnio Afonso Amaral e Dr. An
tOnio SimOes Pereira da Costa Saraiva, res
pectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Camara Municipal de Oliveira do Hospital, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presi
dente do Clube Filatelico de Portugal, 
vereadores clo municipio oliveir': llse, Manuel 
Agostinho da Cruz e J ose Augm.to Freitas, 
resPlec~ivam:e,n,be, bes.Gureir.o de l<'inam;:us e 
chefe da secret aria da Camara Municipal 10-
c!l!l, D. Balbina das Neves Costa, chefe, inte
rina, da Esta!;ao dos C. T. T. locs!, nwmbros 
do JUri, vrnos comerciantes, industriais e 
funcioUllrios pUblicos e administrati \"os do con
celho de Oliveira do Hospital, rcpresentantes 
de colectividades locais, filatelistas, etc. 

Como ja se havia veri.ficado no tUtimo 'ano, 
este certame teve 0 patrocinio da Adminis
tra!;iio-Ger,al dos Correios e Telecomunicac;OOs 
de Portugal, da Federa!;ao Portuguesa de 
Filatetia, do Clube Filatelico de Portugal, da 
CAmara Municipal de Oliveir.a do Hospital e 
da Casa do Conce1ho de Arganil, estando 0 
respectivo planeamento e direccao a cargo de 
Mario do Rosario Castanheira Nunes. 

Cultu,.e«po - 11 
Reatando 0 cicio de exposigOes filatelicas de 

divulgagao inter-colecti.v:idades de cultura e 
recreio, iniciado em 1964 pela Secc;ii Filate
liea aa Academia de Santo Amaro, vai a 
Secr;ao Filatelica e Numismatica do Clube dos 
Galitos, de Aveiro, levar a efeito, de 1 a 8 de 
Dezembro de 1971, a ill Mostra de Divulgagao 
Filatelica Inter-Colecti.vid:ades de Cultura e 
Recreio que, por abreviatura, se denominara 
CULTUREXPO-71. 

Ao certame, com caracter de divulga!;ao, 
podem conCONer, POI' 1ntermediD dos resp€c
tivas Secg5es Filarelicas, os filateli~tas das 
seguintes agremi'ac;Oes: 

Associac;ao Recreativa Aurora da Libt>r
dade; 

Ateneu Comercial do Porto; 
Clube dos GaJitos. 

No local da expOsigao esteve instalado urn 
Posto Oficial dos C. T. T., onde era aposto 0 
carimbo comemorativo da «IV "~xposigao Fila
relica Provincial das Beiras>, e ali se forne
clam tamb€:m sugestivos sobresc. itos come
morativos, editados pela organizadora e pelo 
Clube Filatelico de Portugal. 

Em gesto espontaneo e bastante simpatico, 
os Srs. Manuel Agostinho da Cruz, tesoureiro 
de Finangas em Oliveira do Hospit..ll, e Jose 
Augusto Freitas, chefe da secretatia da CA
mara Municipal local, prestarmn valiosa e 
utilissima colaboragao na monta~m deste cer
tame, 0 que, louvilVelmente, nos apraz regis
tar nesta reportagem. Semelhante referenc:ia 
e devida a sociedade «Viuv,a Castanheira & 
c.a, Ltd.a», fabrica de materiais de constru
gao civil e serra!;ao de madeiras, de Arganil, 
e designadamsn,be aos 5ethS socias ·gereIlll:ies 
Srs. Manuel Jose do Rosrno Castanheira e 
D. Fernanda do RosiLrio Castanheira Nunes, 
pela sua tambem pronta e preciosa colabora
gao. 

Compreendeu esta exposigao urn SALAO DE 
FILATELIA, com v.aLiDsas colecc;or:s dOs 
S1'5. Comendador Jose Gonzalez Garcia, 
Dr. AnibaJ. Al!;ada de Baiva, Coronel Fran
cisco Roma Machado Cardoso Salgado e Abi
lio Joaquim Silva e Sousa, e uma CLASSE 
DE COMPETICAO, com tres grupos distintos: 
clcissicos, tematicos e juvenis. 

Premios oficiais: medalhas de vermeil, 
pl"lata, bronze prate ado e bronze; premios par
ticulaTes: medalhas «Clube Filatelico de Por
tugal» e «Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho», 
e urn lote de dez sobrescritos coml!morativo.,>, 
·a Urea concorrentes, oferta do «Estahelcci
mento Barata das Ne~. 

Apreciadas as particiJpagOes cono.)rrentes, 0 

JUri classificou-as como segue: 
GRUPO A (CLASSICOS): medalha de ver

meil, da organi~agao, ,ao expositor AntOnio Pi
res Fernandes Mota; medalha de vermeil, do 
Clube F·ilatelico de Porltugal, 18.0 expositor Ma
nuel Jose do Rosario Castanheira; medalha 
die vermeil «Dr. A. J. de Vasconcelos Carva
lho», ao eJqlOSitor Jose Manuel Castanheira 
da Silveira; medhlhas de prata, da o::'ganiza
!;ao, aos expositores Dr. Jose da Costa Ca
bral e AntOnio Borges de Brito; medalhas 
de bronze, da organizaciio, aos eJ.:positores 
D. Judite Ribeiro da Cruz (com felicita!;Oes 
do Juri), D. Fernanda Martins CclStanheira. 
Jose Maria Cruz Almeida e I!'er."W!rlo cesar 
Antunes Costa. 

GRUPO B (TEMATICOS): med'llhas de 
vermeil, aos exposiJtores Carlos Gabriel Gon
!;alves e . AntOnio Ferreir.a Rodrigue.;; meda--
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Portugal, e para formularmos sinceros votos 
de aqui voltarmos algumas vezes mais.» 

TamMm, para 0 Catalogo desta 4"IV Expcr 
si~ao Filatelica Provmcial das Beiras~, 0 seu 
principal artifice, Mario do Rosario Casta
nheira Nunes, escreveu, sob 0 titulo «Oliveira 
do Hospital e as exposi~5es fila teHcas pro
vinciais das Bei'l"as~, algumas palavns, que 
a seguir r eproduzimos: 

cE certo que, por nossa inici.ltiva e orga
niza~ao, tanto a primeira como a segund'a ex
posi~ao filatelica, it escala proVincial das Bei
ras, as concretizamos em Arganil. 

Porern, a terceira, re alizamo-la ju em Oli
veira do Hospital, como a podericllil.OS ter rea
lizado em quaJquer outra localidade das Bei
ras, porquanto - este 0 nosso pensamento-
como exp05i~ao provincial das Beiras, e quer 
concretizada por nos como por qualquer outra 
entidade, ela 8Ssenta, com propriedade, num 
qualquer ponto beirao, enquanto Arganil, a 
regiao al."ganil.ens'e, podendo, loglCamente, Jtam
bern conoorrer it provincial, onde quer que ela 
tenha luga!f, continuara a ter 0 sell certame 
proprio regional e sem nada impedir que 
possa voltar a oter, novamente, num qualquer 
outro ano, 0 certame provincial no seu burgo. 

.-----------------~ .. ! BRASIL I 
I - I=ornecemos do n. o 1 ate I 
I hoje, mediante oferta previa. 

I - Compramos Brllsil, imperio, I 
is..,lados, blocol, cllrtas e 

I variedlldes. I 
" - Brasil Republica, variedades I 

de liligrllna e sobrecllrgll. I I - Varig, Condor, Eta, varie- I 
, T

daldes e cartal. I 
- e 8g r ll'05. I 

- Colec~oes especializadlls, I 
- Pedimo .. ofertlls com 'otos I 

ou xerox. I 
Rolf Harard Meyer I 

I C. Postlll 3577 I 
, 

(R. Bar. Itap,tininga 22I) I 
S. Paulo BRA S I L I 

t I .: .... -------------....,. ..... 

E que, no nossa pensamento, jamais passou 
a ideia de, so porque nela se realizaram a 
primerra e a segunda, Arganil ficar com 0 
exclusivo de todas as posteTiores exposi~Oes 
filatelicas it escala prov.incial das Beiras. 

Tal Cdmo nao conceberiamos que, por exem
plo, urn certame it escala nacional, que fosse 
realizado pela primeira ou prime ira e segun<ia 
vez em Lisboa, nao pudesse, posnerwrmente. 
reaJ.izar-se no Porto ou noutro nonto do Pais. 
Analogamente, que urn cer.tame -luso-bna.sileiro 
nao pudesse realizar-se em pontes diversos, 
quer de .Portugal quer do Brasil. 

Eis llorque. de novo, jsto e, pe::la segunda 
vez, voltamos com 0 certame provincial das 
Beiras sob a designa~ao de «IV Exposi~ao 
F:ilatelica Provincial das Beiras~ a Oliveira 
do Hospital. Nao, portanto, com urn c~rtame 
restrito, local, que importaria. neste caso, 
logicamente, outra denomina~ao, mas corn urn 
certame mais amplo, provincial, como a ajt;s
tad a designa~ao ;refere. 

E, desta forma, animados, como sempre esti
VeIl1.OS, dos melhores .propasitos de continuar
mos a servir, construtivaunente 11 Filatelia. 
indo. ao mesmo tempo. ao enCO."ltro dos de
sejos de vanDs filatelistas beirlies. Mais: a 
persistirmos numa divuJga~iio ampla e pro
funda, logo mais proficua, d:a Filatelia, dado 
que levando esta, atraves de exposi~Oes a 
zonas ainda nao evoluidas fiJatelicament<;, a 
Filatelia e os proprios filatelistas muito tern 
a beneficiar, sob os angulos mais diversos 
em que se aprecie a iniciativa. 

Bern desejamos que 0 nosso esfor~o nao 
seja em vao. Que os filatelistas beiriles 0 
compreend arn e valorizem, progressI\'amente, 
as suas colec~Oes, no seu proprio interesse, 
e dai, aind-a, concorrendD para urn carla vez 
maior prestigio da FilateIia das Beiras. 

Estes os nossos votos.~ 

Razoitvelmente propagandeada atraves da 
imprensa do norte, centro e sul do Pais, e 
da radio e da televisao, houve ainda pL"ofusa 
distribui~ao de prospec1ns, a anunciar 0 eer
tame, por vilrios pontos da vila de Oliveira 
do Hospital, 05 quais tambem foram afixados 
em alguns estabelecimentos do comercio local, 
aIem de convites pessoads enderecados as indi
vidualidades ·mais representativas do concelho. 
Os resultados dess:a bem estruturada propa
ganda foram altamenbe positi vos, ja pela re
ferida grande afluencia de visit:mtes, alguns, 
mesmo, vinoos de outros concelhos, ja pelo 
enorme volume de correspondencia provinda 
de marcofilistas dos mads diversos e afa'i
tados pontos do Pais, a solicitar~m a aposi
~ao do carimbo comemorativo. Aqui igual--
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IX Exposi~ao Filafelica 
de 56 do Bandeiro 

Pelo 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVAL~O 
(President. de Dlrec~ilo do Club. Flleteliell de Portugal) 

Nao e esta a primeira vez que 0 dlstinto 
presidente da CAmara Muincipal de Sa da 
Bandeira se lembra do nosso nome, para 
colaborar nos catalogos das ExposiCioes Fila
telicas Integradas nas tradlclonals Festas de 
Nossa Senhora do Monte. 

Honra para nos, ca tao longe, e agora em 
convalescen!i;a de opera!i;iio grave, mas sem
pre lembrado pelos queridos filatelistas ango
lanos, como, ho§ dias, pela Secrefdria Provin
cial de Obras Publicas e Comunica!i;oes de 
Angola, como, pouco antes, pelo Filipe Fur
tado Mendon!i;a, como, ainda antes, pelos fila
teUstas de Novo Redondo, onde, ho§ anos. 
fomos 0 primeiro filatelista continental a ir 
presidir ao juri de uma ExposiCiao Filatelica 
em Angola. 

Mas honra, tam bern, para aquele dlstinto 
presidente da CAmara Municipal de Sa da 
Bandeira, que muito se valoriza e prestigia, 
bem compreendendo e muito fazendo com
preender a Filatelia, 0 seu valor, a sua lm
portAncia, 0 seu extraordlnario alcance edu
cativo, politico e turfstico, cultural, econo
mico e social. 

Angola, que amamos entusiasticamente, 
pode contar sempre connosco. Os filatelistas 
de Angola em geral, e os de Sa da Bandelra 
em especial, podem contar sempre connosco . 
e com 0 grande Clube Filatelico de Portugal, 
sempre pronto a dar a sua mais calorosa cola
bora!i;ao a todas as iniciativas filatelicas, sa
rias e valid as. 

::-.-...-".",,--------- -----------------------

Filatalia 

Especiolidode em se/os cl6ssicos 

de Portugal 

II 

Solic.te as nossos ofertos, que 

remetemos gratUltr. mente 

Eugenio Llach, s. L. 
FUNOAOA EM 1915 

Av. del Generalis8imo, 489 Barcelona, 15 
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Minerais em selos de Portugal 
Pelo 

EMBAIXADOR GEORGES ARGYROPOULOS I 
ColllUllicam-se em seguida, em traduciio e 

por intencilo dos leitores deste Boletim, os 
oomentarios feitos pelo Sr. Winfried Koensler, 
urn jovem coleccionador teIDatico alemilo, so
bre os desenhos dos selos da serie comemo
rativa, emitida em Portugal no rua 24 de Se
tembro de 1971, ·por ocasiiio do I Congresso 
Hispano-Luso-Americano de Geologia Econ6-
mica. 

o valor de 2$50, -aponta 0 coleccionador, 
apresenta 0 mineral arsenopirite cuja f6rmula 
quimica e Fe As S, sendo, po!' conseguinte, 

composto de ferro, -arsemo e enxofre. Quando 
aparece em cristais, estes silo formados em 
rombos, com prisma longitudinal geralmente 
estriado. 0 seloapresenta 0 desenho de um 
gemeo, isto e de dois cristais que cresceram 
juntos. Como este mineral contem 46 % de 
arsenio, serve principalmente para produzir 
acido arsenico, que e utilizado nos insectici
das, na indUstriadas tintas e dos couras. 
Ja era conhecido na .antiguidade, e utilizado 
para liga com metais, e como metal puro. 
A industria vidreira precisa do mesmo para 
confeccilo de vidro opalino. 

No selo de 6$50, ve-se 0 mineral calcopirite, 
cuja f6rmula quimica e Cu Fe S. Este mine
ral e formado de cristais tetragonais, que no 

selo rnostram uma cor amarela doirada. 
'frata-se do mineral de cobre mais Unpor
tante, contendo 35 % deste metal, que serve 
tamMm para liga com outros metais, e fa
brico de cabos electricos. No selo aparece 
ainda urn outro mineral chamado esfalerite, 
cuja f6rmula quimica e Zn S, com cristais 
de forma cubica. A l'efrac!;iio da luz 110 
mesmo e de 2.86, quase igual Ii do diamante. 
o esfalerite contem 67 % de zinco, e e, par 
conseguinte, 0 mais importante fomecedar 
deste metal. A metalurgia prec1sa de zinco 

para a fabricacao de folhas de lata, e como 
meio de soldadura. Na industria electr6nica, 
e utilizado nas baterias e nos elementos galva
nizados. A industria quimica, f.inalmente, pre
cisa de zinco na fabdcacilo de tintas. 

o selo de 1$()() apresenta 0 mine::-al volfra
mite, cuja f6rmula quimica e (Mn Fe) (W04). 
Conforme 0 seu conteudo, Fe ou Mn, cha
ma-se ferbenite ou fitbrenite. Os cristais silo 
em forma de mon6clinos. 0 volframite 
ve-se no selo em conjunto com cristais trans
parentes de quartzo. Este mineral e 0 mais 
importante produtor de volfrfunio, porque con
tem 61 % deste metal, que foi descoherto 
em 1783, por Carl Wilhelm von Ssheele 
(1742-1786), sendo 0 Ultimo reprodUZldo em se--

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL --Filarelica Provincial das lBeiras:. marcou, in
contestavelmente, urn fmne e largo passo em 
frente nos objectivos pretendidos, de divulga
!;ilo da Filatelia, de capta!;iio con vincente de 
novos adeptos, e de progressos filatelicos nas 
colecCOes expostas. 

Englobando, como 0 respectivo regulamento 
determinava, somente co1eccioll,adores, na 
olasse de competi!;ilo, naturais, residentes ou 
oriundos das Beiras, Litoral, Alta e Baixa, 
alguns ja repetentes nesta feliz iniciativa do 
Circulo Filatelico Arg·anilense (repetentes, mas 
com nitidos progressos e, &guns, com apre
senta!;ilo de novas colec!;5es) , outros conCOl
rendo pela primeira vez (uma das finalidades, 
construtivas, da insistencia de realizacao de 
exposicOes, e de a sua efecbivaciio, uma vez 
lancada a semente, e se comeca...--em a ver os 
primeiros frutos, se tl'ansferir de localidade 
paTa localidade), 0 'certame, na verdade, 
obteve 0 desejado e inegavel exito, ate pelo 
elevado numero de visitantes, consider ado, de 
longe, muito superior -ao da {dtima, mas pri
meira, exposiciio filateIica realizada, ja com 
bans auspicios, na importante vila de Oliveira 
do Hospital. E nilo s6 em nUmero multo supe
rior de visitantes, cujas presencas se -assina
laram ate ao Ultimo momento em que a ex
posiCilo estev'e patente ·ao publico, pelo que 
no derradeiro dia chegou a haver necessidade 
de a prolongal' para alem d:as 24 horas, mas 

(]uvenorpex 71» 
Continuam activamente os trabalhos da Co

IlllSSao Executiva para a realizac.io da 
l,B ExposiCilo Filarelica Juvenil do Norte de 
Portugal «JUVENORPEX 71», que vai reali
zar-se em MaJtosinhos, de 13 a 20 de Novem
bro pr6ximo. 

As insari!;OeS lterminaram no passado dia 30 
de Setembro, sendo de 51 0 nUmero de expo
sitores inscritos. 0 Juri, que julgarii. as 51 
colecCOes exposta{l, sera constituido PE'los 
Ex.mos &S. Dr. Ant6nio Fragoso, Eng.o Paulo 
Seabra e Eng.o Manuel Marques Gomes. 

A ExposiCiio realizar-se-a num salilo gentil
mente cedido pela NORPESCA - ArmRdores 
de Pesca de Leixoes, SARL, na A venida Serpa 
Pinto, 208-1.°, Matosinhos. 

A organizacilo da «JUVENORPEX 71» e uma 
dniciativa da SecCiio Fil&telica, Numismatica, 
Medalhistica e Filumenistica da Associat;ilo 
Reareativa Auro1'>8. da Liberdade, de Ma-tosi
nhos. 

tambem por urn maior illlteresse, e not6ria 
atencilo, por parte de cada urn, na aprecia
Cilo das colecCOes expostas. Interesse que, is 
medida que os olhos, deliciados, iam passando 
de quadro para quadro, provocou a solicitaciio 
frequente de explicacOes sobre vltrios POl~ 
nores fil&telicos. Dai a conviccilo que nos 
mcou de que alguns desses visitantes dali 
sairam com 0 «Virus:. d:a Filate!ia inoculado. 

o Catalogo, tambem excelente, com capa 
em cartolina cromolux, e interior em papel 
couche, foi prefadado pelo nosso Director e 
Presidente do Clube Filatelico de Portugal, 
Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, cujas 
palavras transcrevemos: 

«Oliveira do Hospital tem hoje a sva 
segunda esposl~ao filatelica, denominada 
.. IV Exposi~iio Filatelica Provincial das Bel
ras», cujas duas primeiras edi~oes tiveram Iv
gar em Arganil, onde vem de realizar-se, de 
5 a 8 do corrente, a VIII Regional. 

Esta, portanto, errada a denominac;iio des ... 
segunda exposi~iio de Oliveira do Hospital, 
o que podera niio ter grande importanciil, mal 
importa fixar, para evitar futuras confusoes 
ou indecisoes. A Hist6ria acontece hoje, mas 
s6 sera verdadeira Hist6ria amanhii. 

Isto esclarecido, temos que acrescentar. 
pouco mais ou menos, 0 que escrevemos para 
o catalogo daquela .. VIII Exposi~iio Filatelica 
de Arganil,,: Niio basta que Oliveira do Hos
pital tenha uma, mais uma exposi~ao filat6-
Iica. E necessario fazer del a grande propa
ganda. E indispensavel trazer ate ela gran
des quantidades de visitantes, indivlduos de 
todas as condi~oes sociais e econ6micas, e 
sobretudo, a Juventude. Para que a expo
si~iio filatelica seja, para todos, uma Ii~iio. 
Li~iio do maior passatempo mUl1dial, li!;iio de 
cultura, Ii!;iio de bom gosto e tambem - por
que niio dize-Io? - de capitaliza!;iio equili
brada e sensata. 

Oliveira do Hospital tem hoje uma segunda 
exposi!;iio filatelica, aqui trazida pelo Cfrculo 
Filatelico Arganilense, de Lisboa, de que e 
director 0 dirigente filatelic;o Mario do Rosa
rio - Castanheira Nunes; mas esta repeti!;iio 
impoe que os naturais ou residenles em Oli
veira do Hospital e sua regiiio, saibam apren
der a li!;iio, e, por sua vez, se tornem filate
listas, de modo a engrossarem e valorizarem 
futuras exposi!;oes: locais, regionais ou na
cionais. 

Oliveira do Hospital tem hoje a sua segundll 
exposi!;iio filatelica, e n6s aqui estamos, pela 
segunda vez, para trazer-vos 0 aplauso e II 

colabora!;iio do grande Clube Filatelico de 
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Gon~alves, Dr. Virgilio Manuel Guerra dos 
Reis Nunes, padre Jose da Costa Melo, Ant6-
Dio Pires Fernandes Mota e AntOnio Madeira 
de Oliveira Santos. 

o JUri, constituido pelos Srs. Comendador 
Jose Gonzalez Garcia, Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, Jtrlz-Conselheiro Dr. Manuel 
Jose de Carvalho Fernaru:les Costa e Dr. Joa
quim Teixeira da Rocha, que, por unanimi
dade, escolherarn 0 prirneiro para seu Presi
dente, ap6s ter procedido ao exame de todas 
as participar;6es concorrentes, c!assificou-as, 
par unanirnidade, do modo seguinte: 

Grupo A (clcissicos) : Ant6nio Pires Fer
nandes Mota e Manuel Jose do Rosario Cas
tanheira - medalhas de prata; padre Arnenco 
de Abreu Duarte, Fernando Cesar Antunes 
Costa, Jose Maria Cruz Almeida e D. Judite 
Ribeiro da Cruz - medalhas de bronze. 

Grupo B (temtfticos): Carlos Gabriel ('rim
!;8lves - medalha de vermeil; Ant6nio Gon
~ves Borralho e Dr. Virgilio Manuel Guerra 
dos Reis Nunes - meda.ll]as de prata; Dr. Er
nesto Adlio de Almeida e Padre Jose da Costa 
Melo - medalhas de bronze. 

Grupo C (juvenil): Fernando Luis da Cruz 
Fernandes Mota - medalha <Ie bronze pra
teado; Jose Fernando Simoes Castanheira Nu-
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nes e Mario Figueiredo do Rosario Casta
nheira - medalhas de bronze. 

Quanta a estas classificar;Oes, 0 JUri salien
tou ter entendido, corn urn sentido critico 
objectivo, serio e construtivo, nao atribuir, 
desta vez, premios maiores, especialmente 
ern relar;lio ao grupo classico, no desejo de 
que as fiilateUstas da regilio arganilense, corn 
oito exposir;oes realizadas no seu burgo, pro
ourem, nas seguintes, melhorar substancial
mente as suas colecr;Oes. 

Relativamenl!;e ao Sallio de Filatelin, con
gratulou-se, vivarnente, pela ' categoria das 
participa~oes a'rras referidas. dos Srs. Co
rnendador Jose Gonzalez Garcia, Dr. Anihal 
Alr;ada de Paiva, Coronel Francisco Roma 
Machado Cardoso SaJgado e Abilio Joaquim 
Silva e Sousa, que coTlS'iderou yerdad~i riHnente 
notaveis. 

POI' fim, 0 Juri ch amou , ainda. a atenr;ao 
dos filarteI.istas em geral para dais faetos con
sider ados , em Filatelia, de capital importan
cia: - 0 de as legend as deverem ser 0 mais 
simples possivel, e, sobretudo, ern letra rna
nuscritada a tinta preta, de prefel'encia da 
China, e nunca em cores variadas; - e 0 de 
os selos, blocos e sobrescritos, que constituem 
tres especies de coleccionismo. qualquer de
les com real interesse, nunca d~verem ser 
misturados, especificando, neste aspecto, que 
os blocos que nlio slio conjunto de selos, mas 
blocos como tais classificados noo Catalogos, 
e os sobrescritos corn carimbos de prirneiro 
dia ou comernor.ativos, slio variedades dife
rentes, pelo que os sobrescritos tern de entrar 
ern colecr;lio especializada a parte. Isto quanto 
a participar;Oes cliissicas, nlio quanto as tema
ticas, entenda-se. 

E concluiu com agradecimentos a organita
dora, as entidades patrocinantes, e :\ imprensa, 
designadarnente de Arganil. 

IV EXPOSICAO FILATELICA PROVINCIAL 
DAS BEIRAS - Voltararn 0 Sallio Nobre da 
Camara Municipal de Oliveira do Hospital e 
o contiguo Sallio da Biblioteca da Fundar;lio 
Calouste Gtclbenkiana alber:gar, POI' uns dias 
do Ultimo mes de Setembro, 'as colecC;5es que 
constituiram esta valiosa exposi~ao filatelica 
it escala provincial das Beiras, pela segunda 
vez ern anos consecutivos realizada naquela 
vila beiroa. 

Corn organizar;lio mwto semelhaol:e a recen
ternente realizada, a escala regional, ern Ar
ganil, nela imperando urn visivel cuidado na 
disposir;lio, apresenta~ao e valorizac;ao do cer
tame, efectivamente de aspecto 1I'traente, bo
nito e de recheio valioso, esta dV Exposir;lio -

BOLETIM DO CLUBE FILAT1l:LICO DE PORTUGAL 17 -los da SUeQa (Cat. Michel n.DS 293/ 06). Na 
indUstria electr6nica, 0 volfrAmio e utilizado 
para a fabrica~lio de flos e de incandescencia, 
oondutores de calor, contactos e !tubas de apa
relhos de Rontgen. 

o valor de 3$50 apresenta 0 desenho do mi
neral berilio ern forma de cristais hexagonais. 
Conforme a sua cor, chama-se esmeralda 
quando esverdeado, aguamarinha quando azu
!:ado, e heliodoro amarelado. 0 desenho de 
esrneraldas encontra-se ern selos de Colom
bia de 1932 (Mi N.oa 340/41) e Rodesia (Mi 
N.o 2:7), Rodesia do Sul (Mi n.O 101) e RUssia 
(Mi. N.o 2849) . 0 Sudoeste Africano incluiu, 
numa sene emitida ern 1961, urn selo corn () 
desenho de dois heliodoros, urn burilado e c-utro 
ern bruta (Mi. N.o 310), e a ~ltima sene de 
geologia de Mor;ambique contem urn selo corn 
o desenho de urn berillo cor de rosa. A f6r
mula quimica de berilio e Bea Ah Sin 01. 
o rmneral berilo contem 5 % de berilio. 0 be
rillo foi descoberto ern 1793, POI' Nicolas Louis 
Vauguelin (1763-1829), que figura no selo da 
Franr;a (Cat. Mi. n.O 1440). E utilizado no fa
brico de aviOes e misseis, na ceramica, assim 
como na tecnica nuclear. 

Aqui termina a transcrir;lio dos apontamen
tos sugeridos ao Sr. Kaensler, ap6s 0 exame 
atento do desenho dos selos da sene de Por
tugal, comemorativa do I Congresso Hispano
-Luso-Americano de Geologia Econ6rmca, de
senhos esses que reproduzem conscientanente 
minerais da maior importancia, podendo inte
ressar principalmente as deli.berar;6es dos pai'
ticipantes no referido Congresso. 

o aspecto grafico em combinar;lio corn a 
feliz escolha das cores que real~am 0 efeito 
visual dos motivos apresentados, impressiona 
agradavelrnente, e contribuira certamente 
para 0 aumeIllto dos coleccionadn..-es arnigos 
Ita tematica dllS actividades mineiras e d'a 
mineralogia. 

Ola do Salo am Alcoentre 
De acordo com a sua finalidade de 

contribuir para a divulgar;lio da filatelia 
ern qualquer ponto onde existem filatel.istas de 
boa vontade, 0 Nuoleo Filatelista. de Alhandra 
dB. 0 seu patrocirrio e colaborar;lio a 2.° Mos
tra Filatelica de Alcoentre, integrada nas co
memorar;6es do Dia do Selo, levada a efeito 
par urn grupo de filatelistas sob a orienta~lio 
do conhecido e distinta filatelisla Felix da 
Costa tlha. 

XVII Ola do Selo 
am Alhandra 

o Nucleo Filatelico de Alhandra:, leva a 
efeito, de 1 a 5 de Dezernbro, a sua XVII Mos-
1lra Filatelica - Alhandra 71, integrada nas 
oornemorar;6es <re Dia do Selo, interessante 
iniciativa da F. P. F., com 0 patrocinio da 
Administrar;lio Geral dos C. T. T., Camara 
Municipal de Vila Franca de X.ira e Junta 
de Freguesia de Almada, e que, em grande 
parte. se ficara devendo ao espirito entusias
tieo e diniimico do nosso querido amigo Al
meida Carvalho. 

Dauo 0 nfunero e categoria dos expositores 
que nela tomarn parte, esta Mostra prornete 
manter 0 nivel ja atingido nas anteriores, leva
das a efeito pelo Nucleo organizador. 

No local da Mostm, sede do Clube Recrea
tivo de Alhandr.a, gentilrnente cedida para 0 
efeito, funcionara urn Posto de Correio onde 
sera aposto 0 carirnbo cornemOl"ativo do DIA 
DO SELO, em 1 de Dezembro, e no dia 5 do 
mesmo mes outro carirnbo cornemorativo do 
DIA JUVENIL, dado que 0 Nucleo organiza
dor dedicou 0 dia do enoerramento des1a Mos.. 
tra a juventude. Serao oferecidas aos jovens 
IJJ.atelistasque nesse dia visitern a Mostra. 
sobrescritos cornemorativos editados especial
mente para 0 efeiw. 

~----------~~~~~ 
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Se deseja (Omprar ou vender os seul selos 

UMA DIRECCAO EM MADRID: , 

NESTOR JACOB-FILATELIA HOBBY, S. A. 
Rodriguez San Pedro, 12 
Madrid (15) - Telef. 257.33.95 

5 ou 6 grandes leiloes e 4 mini-Ieiloes por ano. 

Pec;a os nossos Catalogos, indicando-nos os paises 
pelos quais se interessa. 

Solicite as nossas ofertas, antes de vender a sua 
colec~Ao. 

Para operac;6es importantes, deslocamo-nos ao es
trangeiro. 

No nosso proximo LEILA.O n.O 55, em principios 
de Janeiro, encontrara: 

- Gandes Classicos Portugueses 

- Colonias Inglesas 

- Series de Santo Antonio das Provincias 

Ultra marinas, em folhas completas. 

SDlicite iii D HDSSO Catalogo 
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P atroci nada pela Administrar;iio-Geral dos 
Correi0'3 e Telecomunicar;oes de Portugal, Fe
derar;ao PorLuguesa de Filatelia, Clube Fila
relieo de PortugaJ e Casa do Concelho de 
Arganil, a sua inaugurar;ao vel'ificou-se pelas 
17 horas do dia 5 de Setembro ultimo, e ao 
respectivo acto estiveram presentes os Srs . 
Eng.o Jose Pires Fernandes ~oglleira , em 
representar;ao da Camara Mu:ucipal. local, 
Coronel Dr. Alvaro Duarte da Silva Sanches, 
antigo Presidente da Camara Municipal de 
ArganH, Drs. Fernando Vale, Ant6'1io J ose Pa
rente dos Santos, Virgilio Manuel Guerr a dos 
Reis .Npnes e ..>\rmando Diniz Cosme, medicos 
do Hospital de Arganil, Comenda,ior Jose Gon
zalez Garcia, J uiz-Conselheiro Dr. Manuel 
Jose de Carvalho Fernandes Costa, Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, Dr. JO(lquim Tei
xeira da Rocha, Dr. Alberto l!'er!'{·jra, Direc
tar da Escola TeCllica de Arganil, Joao Cas
tanheira Nunes e Francisco Cast,mhc:r'i de 
Carvalho, Directores, respectivamente, dos 
jornais locals, trissernamlrio A Comarca de 
Arganil e semanario Jornal de flrgcmil, jorna
lista Francisco Carvalho da Cruz, dh ersas 
senhoras , muitos filabeUstas e nUlTl£'roso 
publico. 

Como expositores, urn SALAO DE FlLA
TELIA, r eservado a Convidados (fora de 
competir;ao), cujos nomes deixam antever a 
sua excepcional categoria: Srs. Comendador 
Jose GOlluilez Garcia (D. Luis -- Fita cmva, 
nao denteado e denteado), Dr. Anibal Alr;ada 
de Paiva (Companhia de Mocatnl1lque - Se
lecr;ao de uma coleccao especiaiizada), Coro
nel Francisco Roma Machado Cardoso Sal
gado (Selecr;ao da sua coleccao de ca·das 
pre-arlesivas), e Abilio Joaquim Silva e Sousa 
(A teoria da evolucao). 

Na CLASSE DE COMPETICAO, trE-s gru
pos : chlssicos , tematicos e juvenis. 

Como premios, os seguintes: oficiais - me
dalhas de vermeil, prata, bronze prateado e 
bronze; particulares - medalha "Clube Fila
telico de Portugal», medalha .rDr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho» e urn late de dez so
brescritos comemorativos, a 1lres concffi'renies, 
oferta do «Estabelecimento Barata das Neves». 

Em toda a correspondencia :lprcsentada no 
Posta Oficial dos C. T. T., que, sob a chefia 
da Sr.3 D. Maria de Lurdes Maraues Moreira 
Taborda, funcionou no locaJ. da exposic;ao, du
rante os dias em que esta esteve patente ao 
publico, foi aposto 0 carimbo ccmemorativo 
do certame. Muita foi, tambem, a corres
pondencia, para este efeito, recebida dos mais 
variado·3 pontos do pais, a provar quanto a 
marcofilia tomou invulgar incremento. 

Naquele Posto, estiveram tambem a venda 
artisticos sobrescritos comemorath'os da ex
posic;ao, editados pela organiza(tara e pelo 
Clube Filatelico de Portugal. 

Como habitualmente, na noite do dia da. 
inauguracao, realizou-se, ainda, em Arganil, 
urn «Janta'l' FHatelico», comemoratJvo do cer
tame, ao qual assistiram os membros do JUri, 
filatelistas, organizadores, algumas entidades 
oficiais e outras individualidades-, sob a pre- . 
sidencia da Sr.n D. Arminda clas Neves Al
ves Caetano da Silva Sanches, tendo, no final, 
usado da palavra os Srs. Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, Comendador Jose C'T{)!1za
lez Garcia, Coronel Dr. Alvaro Duarte cia 
Silva Sanches, padre Jose da Costa Ssxaiva 
e Dr . Fernando Vale, que, como ponto C!1mum, 
se referi;ram,' elogiosamente, as exposicqes 
f.iJatelicas realizadas em Arga!1il, e, ainda, aos 
meritos da Filatelia, quer como valor cultural, 
quer como motivo de aproximacao de ~oas 
e povos , quer ainda como factor econ6mico. 

Durante 0 periodo em que a «Vllr Exposi
cao Filatelica de Arganil» esteve patente ao 
publico - periodo coincidente com a muito 
antiga, afamada e concorrida «Feira do 
Mont'Alto», que, anualmente, se rcaliza em 
Arganil - foi feita larga distribmc;ao de pr05-
pectos anunciallivos do certame filatelico, a 
par de anuncios atr,aves duma aparelhagem 
sonora instalada no recinto da Feira, e ainda 
noticiado na radio, na televisao e na imprensa, 
nao 56 local. mas tambem do norte, centro e 
sui do pais. 

A Comissao Executiva era con:;tituida pelos 
seguintes senhores, sob a orientarao de Mario ---

Proximal Exposi~oes 
~ilateli(as 

Bxposf9iio promo vida pelo Clube 
de Pessoal da Siderurgia Nacloual 

o Clube do Pessoal cia Siderurgia Nacio
nal, ao comemorar -0 X aniversario da sua 
fundac;ao, que coincide com 0 10.0 ano de 
fabrico do primeiro ar;o portugu(os, realiza, 
de 25 de Novembro corrente a 1 de Dezern
bro, a sua I Exposicao Filatelica DistritaL 

o certame, patrocinado pelos C. T. T., CA
mara Municipal de Almada e Siderurgia Na
cional, realizar-se-a em Almada, no salao de 
confer~ncias do Externato Frei Luis de Sousa. 
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mente, que nos ajudaram e possibilitaram a 
concretiza<;8.o, quer dos anteriores, quer de 
mais este certame cultural. 

A todos, bern-hajam.» 
TamMm, ainda, no mesmo Catalago, e sob 

o titulo «Os Filatelistas Arganil~nses», se ex
prime assim 0 distinto filateJista de Arganil, 
Sr. Carlos Gabriel Gon<;alves : 

«No catalogo da II Exposi<;8.o Filatelica da 
Comarca de Arganil e I Regional (1965), ini
ciativa e organiza!;ao, como a anterior e todas 
as seguintes , da Sec!;ao Filatelica cr iada junto 
da Casa do Concelho de Arganil, escreveu 0 

Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho: «A Fila
telia, hci um ano incipiente na regiiio argani
lense, comer;a, contudo, a tomar, nela, enorme 
desenvolvimento ... ». 

No catalogo da I Exposi~ao Filatelica Pro
vincial das Beiras e V de Arganil (1968), afir
mou 0 ilustre Presidente do Clube Filatelico 
de Portugal: cOs filatelistas argCLl!ilP lIses COfl

tinuam a aparecer e a progredir nas Exposi
r;Oes maio res. Mas devem progredir aillda 
mais ... ». 

E no catalogo da VII Exposi<;ao Filatelica 
de Arganil (1970), escreveu 0 mesm'l ilustre 
fiJatelista: cE daqui, tambem, 0 aparednlPnto 
e 0 engrandecimento gradual de r alio:;o grllpo 
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de filatelistas da regiao de Argw.il, muitos e 
distintos, alguns mesmo muito distiJltos». 

Quer isto significar que a Filatelia, na regia!> 
de Arganil , que em 1964 estava, praticamente, 
no zero, cOTJl e~ou, gra!;as it iniciativa, muito 
louvavel, daquela SeC!;8.0 Filateli{'a, e do seu 
presidente, Sr. Mario po Rosario CastanheiT'a 
Nunes , a trilhar urn caminho ardao, lento mas 
seguro, com resultados francamente positivos, 
como 0 a testam os prenuos alcanc;ados em 
tres Expos,i~Oes Nacionais, dos quais a Fila
telia arganilense saiualtamente prestigiada. 
apesar de Arganil ser urn meio pobre, sem 
grandes possibiHdades flinanceiras, <lade qUe a 
Filaielia de cornpeti!;ao necessita ' de boas pe
c;:as 1~l atelica5 , muito di fi ceis de encontl'ar e, 
sobretudo, muito caras. 

Bons resultados, todavia, ja se uical1!;aram. 
o caminho a percorrer sera e e ainda muito 
espinhoso, mas os filatelistas arganilenses nao 
desanimam - e se, grac;:as it valiosa ac!;ao do 
Circulo Filatelico Arganilense , e design ada
mente do seu dedicado dirigente Sr. MB.rio 
Castanheira Nunes, a par dos ensinament06 
colhidos am-aves das importantes pm1:icipa!;Oes 
apresentadas nos Saloes de Filat<>iia jntegra
dos nas .referidas exposi!;oes, em especial do 
eminente Jose Gonzalez Garcia, do Dr. A. J. 
de Vasconcelos C"rvalho, do falecido e 
saudoso Prof. Dr. Carlos Trincao, de Flo
rentino Alves Rodrigues, e de tantos outros 
i1ustres filalelistas, ensinamentos que muito 
contr.o'.lirarn par a uma melhoria gradual das 
suas colec!;Oes. tanto na apreselllta<;f40 como 
na legenda~ao, RlGan~ar.am, efectivamente, jll 
bons :-esultad05, melhor esperarn conseguir, 
e com mais facilidade se CO!lti!Ju,lrem a be
nefi ciar daquel a ac!;ao e daqueles ensinamen
tos . 

E re:.:ordemos, a fin alizar, que, a quando da 
prirneira exposi<;8.o, a maioria, a quase tota
Udade mesmo, dos expositores arganiIenc;es, 
nunca tinha visto uma exposi!;ao fiIatelica ...• 

Teve es.ta «VIII Exposi~o F'ilatelica de 
Argartil» lugar, este ano, no edifirio <kl r~s
cola Primaria Masculina de Arganil, em cup 
atrio se encontrava urn quadro dedicado, pela 
organiza<;ao, ao Sr. Comendador Jose Gon
zalez Garcia, e encimado com os seguintes 
dizeres: cO cCirculo Filatelico Arganilense» 
sauda e felicita 0 eminente filateJista Ex. roo 
Sr. Jose Gonzalez Garcia, nesta sua primeira 
desloca!;1io a Arganil, apas a justa imposi!;8.0-
das insignias de Comendador da Ordem do
Infante D. Henrique, com que S. Ex." 0 Pre
sidente da Republica de Portugal reeente
mente 0 agraciou) . --
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A « VIII Exposi~ao Filatelica de Arganil» 
e a « IV Exposi~ao Filatelica Provincial das Beira s» 

confinnaranl 0 exito que delas se esperava 

Como estava programado, realiZdl'am'$t> l'm 
Arganil e OLiveira do Hospital, respectiva
mente, a «VIII Exposi<;ao Filarelica de Arga
nil» (5 a 8 de Setembro de 1971) e a dV Ex
posi!;ao FilateHca Provincial das Beirasl> (12 a 
15 de Setembro de 1971), ambas com optima 
apresenta<;ao e ricas de conteudo filateJico, e 
que, uma vez mais, se fiicaram devendo 11. ini
ciativa e organiza<;ao do «Ci,rculo Filatelico 
Arganilense», '>ob - direc!;1io de Mario do Ro
sario CaS'tanheira Nunes, antigo director do 
Clube Fila-telieo de Portugal e actlldl nlpmbro 
da sua assembleia ger,al. 

Nao se poupoua organiza<;ao, como nos anos 
anteriores, a esfol'!;os para obter 0 incremento 
filatelico em que se empenhou, cabeodo, na
turalmente, aos filatelistas saberem apreciar 
aque1es esfor!;os, e trlrarem 0 maior ou nIpnor 
aproveitamento dos certames que se lhes tern 
proporcionado. Certames, nao res-tam duvi
das, que sao necessB.rios para se conse~uir, 
ern Fila'belia, 0 desenvolvirnento ansiado, sa 
bido que quanta mais frequentemente des se 
reali2Jarem, mais proximo se esta da conere
tiZB!;aD dessa fin alidade. E isto porque e, 
essenci'8ilmente, atraves de exposi<;:o"?S, ou sim
ples mostr·as filat€licas, que os filatelistas, de
signadamente os menos evoluidos, melhor po
dem captar ensinamentos, estudanJo e com
parrando entre si ,as divers as colec!;Oes expos
tas, para 0 aperfei<;oamento e logica valori
za<;ao das suas proprias. 

E nao so necessarios como indispensclveis, 
mormente nas zonas mais afastadas, em es
pecial, de Lisboa ou Porto, onde, pol'tanto, os 
coleccionadores menos possibili:lades tem de 
contactos f'ilatelicos. De contactos e de faci
liaades de aquisi<;ao de material. E 0 caso, 
POI' exemplo, do centro do pais, onde, hoje, 
extinua que foi oa velha Lusa Atenas, a firma 
cCoimbra Filatelica», nao existe, em tao vasta 
zona, nenhum estabelecimento comerci~l fila
tt~lico devidamente apetrechado. Para este 
ponto nospermitimos chamaI' a aten<;ao dos 
comerciantes da especialidade, na certeza de 
que a cri'a~ao de urn estabeleClmel1.to filate-

lico em Coimbra, suficientemente ahast€cido 
com diversidade de material, e opera~ao abso
lutamente rentavel. 

Vamos, pois , r eferil'·nos, separadamente, as 
exposi!;oes em epigrafe. 

VIIIExposic;ao Filatelica 
de Arganil 

Cata!ogos de excelente feitura, com capas 
em cartDlina cromolux, impressas a duas co
res, e oito paginas interiores em couchll. 
Aabri,r, urn prefacio do nosso Director e Pre
sidente da Direc~ao do Olube Filatelico de 
Portugal, Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, cujas palavras t~anscreve:nos : 

"Pedem-me urn prefacio para esta .VIII Ex
posiC;ao Filah~lica de Arganil». Trabalho bern 
difrcil de executar, pois que, se a exposic;ao 
a a oitava, este sera 0 oitavo prefacio que 
escrevemos .. . 

Tarefa espinhosa, pois, por este motivo. 
Mas tam bam por outro. E que, se a expo
sic;ao a, repetimos, a oitava, a boa verdade 
a que, a sua continuidade de realizac;ao, nao 
tern correspondido a devida obra de fomen
tac;ao da Filat~lia, em Arganil e sua regiao. 

Nao basta realizar uma exposic;ao filata
lica. Ela parece ser 0 principal, mas, efectl
vamente, nao 0 a. Torna-se indispensavel uma 
grande propaganda. Sobretudo, e indispen
savel que ela seja muito visitada. E nao apa
nas visitada, mas vista, estudada, explicada e 
compreendida, em ordem a tirar dela todos 
os possfveis beneffcios morais e materiais, 
que bern podemos resumir em dois: E um, 
dos expositores, que se confrontam entre sl, 
para veram as suas lacunas, a cl)mo supara
-las. E outr~, dos visitantes, qua davem 
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--coleccionadores de selos, em q~'alq!Jer dBS 
multas especialidades que a Filateha abarca. 

Com oito exposilioes filatelicas seguidas, e 
com urn arganilense que ha vinte anos e 
presldente do maior clube filahmco portu
gues, Arganil tinha a obrigaliiio, e fazemos 
sinceros votos para que ela nao deixe passar 
a ocasiiio de ser uma das potencias filatelicas 
do nosso Pars. E nem se diga ou julgue se
rem estes votos ambiciosos: A vila do Bar
reiro, sob a orientaliiio de dois ou tres fila
lelistas inteligentes e dinamicos, tern hoje, 
principalmente entre a sua Juventude, cen
tenas de grandes filatellstas, j~ com categoria 
nacional. Bern ao contra rio, Arganil, com oito 
exposilioes filatelica~ realizadas, conta apenas 
com tres filatelistas com categoria nacional. .. » 

Lido este prefacio, nlio 'pode 0 reporter, por 
justit;!a e t ambem como esc1areeimEnL,1, dei
xar de aproveitar 0 ensejo para render home
nagem aos filatelistas , ali r efericlos, do Bar
reiro, uma vila mms populosa que muitas ci
dades, colosso industriaJ e eomer ci·al, constan
temente a aumentar em numero de habitan
tes, e com possibilidades extraordinarias, a 

dois passos de Lisboa e dos grandes con
tactos filatelicos nacionms. Bern ao contrario, 
por exemplo, de Arganil, com populat;!lio redu
zida, cada vez mais reduzida, e pobre ou 
pouco menos que remediada, e separada, por 
centenas de quilometros, daqueles contactos 
e dos gtoandes centros. filatelicos. 

Mas ali, mnda, de render eSpdcialmente 
homenagem ao grande barreirense que se 
chama Florentino Alves Rodrignes, fundador 
do Clube Filatelico do Barreiro, e que, pouco 
mais que anonimamente, tern side 0 obreiro 
fecundo, principalmente entre 11 Juventude, 
do desenvolvimento filatelico n.arreirenst', 0 
grande Amigo dos coleccionadoo-es de selos 
dessa grande vila:-cidade. Tern tido (:olabo
radores, e certo, e bons, como Abilio Joaquim 
Silva e Sousa e Victor Hugo 'de Oliveira Gai
teiro, entre outros. Mas a cle, Essencialmente, 
se cleve 0 mais decisive impulso do actual de
senvolvimento filateLico da sua terra. E que 
Florentino Alves Rodrigues, cora<;lio gfmeroso, 
manda a verdade quese diga, tern gasto, mas 
mesmo gasto da sua propria algiheh-a, e scm 
ninguem Ihe pedir, nao uma, mas algumas 
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lieo que, amiudadas vezes, ele proprio vai 
~mprar, e com conhecimento podemos afir
rna-Io, para imediJata.mente oferecer aos seus 
conterraneos, se ja filatelistas, para v.alOTiza
rem as suas colect;!Oes, se ainda nao fil.atelis
tas, para se entusiasmarem e se iniciarem no 
interessante «Qobb~. Pormenor de muitos des
conhecido. Grande exemplo, este. Bern pre
·cisava tambem Arganil, e muitas outras ter
ras, ja de si pequenas e pobres, dum conter
raneo assim generoso, - e, entlio, nao resta
riam duvidas de que, em vez de Ientamente, 
mais rapida e proporciona!lmente its respecti
vas popula<;Oes, novas pot8ncias fiI.atelicas 
surgiriam neste pais. 

Voltando ao CataIogo da «vrn Exposi<;ao 
Filatelica de Arganil:., a organiza<;iio,pela ca
neta de Mar io do Rosiu':io Castanhi'll'a Nunes, 
nele faz, a tra<;os largos, referenda ao tra
b.alho desenvolvido ate ao momento presente, 
nos seguintes termos: 

o EnS_o Rlvaro 
Vaquinhas Cabral 

nomeado (hefe da Repartic;:Cio 
de Filatelia dos C. T. T, 

Foi recentemente nome ado Chefe da Repar
ti<;ao de Filatelia dos C. T. T. 0 Sr. Eng.o Al
varo Vaqumhas Cabral. 

Nascido em Lisboa, em 19 de Fevereiro 
de 1919, filho de Manuel AntOnio Cabral e 
-de D. Marl-ana V.aquinhas Cabral, concluiu 0 
curso de engenharia electrotecnica, na Facul
dade de Engenharia do Porto, em 1942. 

Foi admitido nos C. T. T., como eIJgenheiro 
electrotecnico de 3.8 classe, em 1943, para 
prestar servi<;o na Direc<;ao dos Servicos In
dustrims . 

Foi promovido a engenheiro de 2.8 em De
zembro de 1947, a engenheiro de telecomuni
C8t;!6es de La classe em 1967, e a engenheiro 
sub-inspector em 1 de Janeiro de 1971 . 

Tendo-se de&ocado infuneras Vl;?zes ao es
trangeiro, em viagens de estudo, 0 Sr. EDge
nheiro Alvaro Vaquinhas Cabral e funcionano 
mui-to distinto, do qual muito ha a esperar no 
exercicio do seu novo cargo. 

Cumpriroentando-o, este Clube Filatelico de 
Portugal e a sUoa revista garantem1he toda 
.a sua possivel cola:bora~o. 

«Vamos ja com oito exposwoes filatelicas 
realizadas em Arganil. E realizadas em anas 
consecutivos. A traduzirem, consequentement.e, 
urn esfort;!o extraordinilrio, do qual, todavia, 
nos temos sentido compensados, por verificar
mos que 0 nosso trabalho nlio tern sido em 
vao. De uma Arganil filatelica praticamente 
inexistente e desconhecida, conseguimos uma 
Arganil que no compo filatellco criou nome e 
prestigio, e marea ja uma posit;!ao de relativa 
categoria. 0 que, de certo modo, nos parece 
algo de importante, nos da natural contenta
mento e prov·a 0 acerto da nossa actuac;ao. 
Da nossa actua<;ao que e possivel, num ou 
noutro pormenor, nlio IlOssa ter estado isenta 
de qualquer involuntaria e pequena deficien
cia, que, no entanto, sempre procuramos cor
l'igir, porque aperfei<;oar tern sido a 110ssa 
preocupa<;ao. 

Assim, a iniciativa, a que nos .abal:mt;!amos 
corajosamente ha o:ito anos, tern obtido, in
eontestavelmente , de anD para ano, no con
junto, progres5'ivo exito, verificado e te6temu
nhado por filatelistas .prestigiosas e pelo 
publico em ger.ail., confirmado pelos pr6prios 
JUris, e, na generalidade, os prefacios dos 
respectivos catalogos, do primeiro ao setimo, 
sao igualmente constantes nesse reconheci
mento. 

Vamos, pois, agora, assistir a oitava expo
si<;ao filatelica de ATganil. Que a propa
ganda, embora sem alardes, fez, todavia, co
nhecer, mesmo longe, - 0 que 'diz a carrespon
dencia, proveniente de viu':ios pontos, ja re
cebida, antes mesmo da ·inaugurat;!ao. 

Claro que, conscientes das realklades, nao 
poderemos esperar nern exigir de Arganil e 
sua regiao urn progresso filatellco tao acele
rado e profundo como em terras e regi6es de 
mais densa populaclio e ate economicamente 
mais ric.as. LOgicamente, esse progresso tern 
de ser muito mais ·lento - e a frequencia dos 
certames filatelicos mnda a grande chama 
para manter aeeso 0 interesse alcan<;ado. 

Esperamos, pelo menos, que 0 exito desta 
oi-tava exposi~ao filatelica de Arganil nao seja 
inferior ao das sete anteriores. 

Esse 0 nosso desejo - e para tanto volta
mos a esforcar-nos. Lutando mesmo, este 
.ano, com serlas dificuldades, por c81'eacia 
de -local suficiente e apropriado para 0 acto 
exposicio11al, porquanto os saloes amplos, de 
que, por gentileza, nos utilizavamos habitual
mente, se encontram, temporaria e presente
mente, ocupados com serviCOS de repartit;!Oes 
oficia·is. 

Uma palavra de agradecimento, para ter
minar, nos cumpre aqui deix.ar vincada. E ela ----
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nacional. Bern ao contra rio, Arganil, com oito 
exposilioes filatelica~ realizadas, conta apenas 
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Lido este prefacio, nlio 'pode 0 reporter, por 
justit;!a e t ambem como esc1areeimEnL,1, dei
xar de aproveitar 0 ensejo para render home
nagem aos filatelistas , ali r efericlos, do Bar
reiro, uma vila mms populosa que muitas ci
dades, colosso industriaJ e eomer ci·al, constan
temente a aumentar em numero de habitan
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dois passos de Lisboa e dos grandes con
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por exemplo, de Arganil, com populat;!lio redu
zida, cada vez mais reduzida, e pobre ou 
pouco menos que remediada, e separada, por 
centenas de quilometros, daqueles contactos 
e dos gtoandes centros. filatelicos. 

Mas ali, mnda, de render eSpdcialmente 
homenagem ao grande barreirense que se 
chama Florentino Alves Rodrignes, fundador 
do Clube Filatelico do Barreiro, e que, pouco 
mais que anonimamente, tern side 0 obreiro 
fecundo, principalmente entre 11 Juventude, 
do desenvolvimento filatelico n.arreirenst', 0 
grande Amigo dos coleccionadoo-es de selos 
dessa grande vila:-cidade. Tern tido (:olabo
radores, e certo, e bons, como Abilio Joaquim 
Silva e Sousa e Victor Hugo 'de Oliveira Gai
teiro, entre outros. Mas a cle, Essencialmente, 
se cleve 0 mais decisive impulso do actual de
senvolvimento filateLico da sua terra. E que 
Florentino Alves Rodrigues, cora<;lio gfmeroso, 
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mesmo gasto da sua propria algiheh-a, e scm 
ninguem Ihe pedir, nao uma, mas algumas 

--------------------------------~h , 
et"teo net" ~ no Doonet" -- - - -"""""""''-----
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pietas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre90s gratis I .. IiiILUJUUU~ I 

USA FUNDADA EM t9n I 
ELADIO DE SANTOS I 

Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

I LISBOA·' 

~=----------------~-------........ ---~-----II' 

BOLETThI DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 21 -dezenas de contos de reis em ma:tedal filate· 
lieo que, amiudadas vezes, ele proprio vai 
~mprar, e com conhecimento podemos afir
rna-Io, para imediJata.mente oferecer aos seus 
conterraneos, se ja filatelistas, para v.alOTiza
rem as suas colect;!Oes, se ainda nao fil.atelis
tas, para se entusiasmarem e se iniciarem no 
interessante «Qobb~. Pormenor de muitos des
conhecido. Grande exemplo, este. Bern pre
·cisava tambem Arganil, e muitas outras ter
ras, ja de si pequenas e pobres, dum conter
raneo assim generoso, - e, entlio, nao resta
riam duvidas de que, em vez de Ientamente, 
mais rapida e proporciona!lmente its respecti
vas popula<;Oes, novas pot8ncias fiI.atelicas 
surgiriam neste pais. 

Voltando ao CataIogo da «vrn Exposi<;ao 
Filatelica de Arganil:., a organiza<;iio,pela ca
neta de Mar io do Rosiu':io Castanhi'll'a Nunes, 
nele faz, a tra<;os largos, referenda ao tra
b.alho desenvolvido ate ao momento presente, 
nos seguintes termos: 

o EnS_o Rlvaro 
Vaquinhas Cabral 

nomeado (hefe da Repartic;:Cio 
de Filatelia dos C. T. T, 

Foi recentemente nome ado Chefe da Repar
ti<;ao de Filatelia dos C. T. T. 0 Sr. Eng.o Al
varo Vaqumhas Cabral. 

Nascido em Lisboa, em 19 de Fevereiro 
de 1919, filho de Manuel AntOnio Cabral e 
-de D. Marl-ana V.aquinhas Cabral, concluiu 0 
curso de engenharia electrotecnica, na Facul
dade de Engenharia do Porto, em 1942. 

Foi admitido nos C. T. T., como eIJgenheiro 
electrotecnico de 3.8 classe, em 1943, para 
prestar servi<;o na Direc<;ao dos Servicos In
dustrims . 

Foi promovido a engenheiro de 2.8 em De
zembro de 1947, a engenheiro de telecomuni
C8t;!6es de La classe em 1967, e a engenheiro 
sub-inspector em 1 de Janeiro de 1971 . 

Tendo-se de&ocado infuneras Vl;?zes ao es
trangeiro, em viagens de estudo, 0 Sr. EDge
nheiro Alvaro Vaquinhas Cabral e funcionano 
mui-to distinto, do qual muito ha a esperar no 
exercicio do seu novo cargo. 

Cumpriroentando-o, este Clube Filatelico de 
Portugal e a sUoa revista garantem1he toda 
.a sua possivel cola:bora~o. 

«Vamos ja com oito exposwoes filatelicas 
realizadas em Arganil. E realizadas em anas 
consecutivos. A traduzirem, consequentement.e, 
urn esfort;!o extraordinilrio, do qual, todavia, 
nos temos sentido compensados, por verificar
mos que 0 nosso trabalho nlio tern sido em 
vao. De uma Arganil filatelica praticamente 
inexistente e desconhecida, conseguimos uma 
Arganil que no compo filatellco criou nome e 
prestigio, e marea ja uma posit;!ao de relativa 
categoria. 0 que, de certo modo, nos parece 
algo de importante, nos da natural contenta
mento e prov·a 0 acerto da nossa actuac;ao. 
Da nossa actua<;ao que e possivel, num ou 
noutro pormenor, nlio IlOssa ter estado isenta 
de qualquer involuntaria e pequena deficien
cia, que, no entanto, sempre procuramos cor
l'igir, porque aperfei<;oar tern sido a 110ssa 
preocupa<;ao. 

Assim, a iniciativa, a que nos .abal:mt;!amos 
corajosamente ha o:ito anos, tern obtido, in
eontestavelmente , de anD para ano, no con
junto, progres5'ivo exito, verificado e te6temu
nhado por filatelistas .prestigiosas e pelo 
publico em ger.ail., confirmado pelos pr6prios 
JUris, e, na generalidade, os prefacios dos 
respectivos catalogos, do primeiro ao setimo, 
sao igualmente constantes nesse reconheci
mento. 

Vamos, pois, agora, assistir a oitava expo
si<;ao filatelica de ATganil. Que a propa
ganda, embora sem alardes, fez, todavia, co
nhecer, mesmo longe, - 0 que 'diz a carrespon
dencia, proveniente de viu':ios pontos, ja re
cebida, antes mesmo da ·inaugurat;!ao. 

Claro que, conscientes das realklades, nao 
poderemos esperar nern exigir de Arganil e 
sua regiao urn progresso filatellco tao acele
rado e profundo como em terras e regi6es de 
mais densa populaclio e ate economicamente 
mais ric.as. LOgicamente, esse progresso tern 
de ser muito mais ·lento - e a frequencia dos 
certames filatelicos mnda a grande chama 
para manter aeeso 0 interesse alcan<;ado. 

Esperamos, pelo menos, que 0 exito desta 
oi-tava exposi~ao filatelica de Arganil nao seja 
inferior ao das sete anteriores. 

Esse 0 nosso desejo - e para tanto volta
mos a esforcar-nos. Lutando mesmo, este 
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mente, que nos ajudaram e possibilitaram a 
concretiza<;8.o, quer dos anteriores, quer de 
mais este certame cultural. 

A todos, bern-hajam.» 
TamMm, ainda, no mesmo Catalago, e sob 

o titulo «Os Filatelistas Arganil~nses», se ex
prime assim 0 distinto filateJista de Arganil, 
Sr. Carlos Gabriel Gon<;alves : 

«No catalogo da II Exposi<;8.o Filatelica da 
Comarca de Arganil e I Regional (1965), ini
ciativa e organiza!;ao, como a anterior e todas 
as seguintes , da Sec!;ao Filatelica cr iada junto 
da Casa do Concelho de Arganil, escreveu 0 

Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho: «A Fila
telia, hci um ano incipiente na regiiio argani
lense, comer;a, contudo, a tomar, nela, enorme 
desenvolvimento ... ». 

No catalogo da I Exposi~ao Filatelica Pro
vincial das Beiras e V de Arganil (1968), afir
mou 0 ilustre Presidente do Clube Filatelico 
de Portugal: cOs filatelistas argCLl!ilP lIses COfl

tinuam a aparecer e a progredir nas Exposi
r;Oes maio res. Mas devem progredir aillda 
mais ... ». 

E no catalogo da VII Exposi<;ao Filatelica 
de Arganil (1970), escreveu 0 mesm'l ilustre 
fiJatelista: cE daqui, tambem, 0 aparednlPnto 
e 0 engrandecimento gradual de r alio:;o grllpo 
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de filatelistas da regiao de Argw.il, muitos e 
distintos, alguns mesmo muito distiJltos». 

Quer isto significar que a Filatelia, na regia!> 
de Arganil , que em 1964 estava, praticamente, 
no zero, cOTJl e~ou, gra!;as it iniciativa, muito 
louvavel, daquela SeC!;8.0 Filateli{'a, e do seu 
presidente, Sr. Mario po Rosario CastanheiT'a 
Nunes , a trilhar urn caminho ardao, lento mas 
seguro, com resultados francamente positivos, 
como 0 a testam os prenuos alcanc;ados em 
tres Expos,i~Oes Nacionais, dos quais a Fila
telia arganilense saiualtamente prestigiada. 
apesar de Arganil ser urn meio pobre, sem 
grandes possibiHdades flinanceiras, <lade qUe a 
Filaielia de cornpeti!;ao necessita ' de boas pe
c;:as 1~l atelica5 , muito di fi ceis de encontl'ar e, 
sobretudo, muito caras. 

Bons resultados, todavia, ja se uical1!;aram. 
o caminho a percorrer sera e e ainda muito 
espinhoso, mas os filatelistas arganilenses nao 
desanimam - e se, grac;:as it valiosa ac!;ao do 
Circulo Filatelico Arganilense , e design ada
mente do seu dedicado dirigente Sr. MB.rio 
Castanheira Nunes, a par dos ensinament06 
colhidos am-aves das importantes pm1:icipa!;Oes 
apresentadas nos Saloes de Filat<>iia jntegra
dos nas .referidas exposi!;oes, em especial do 
eminente Jose Gonzalez Garcia, do Dr. A. J. 
de Vasconcelos C"rvalho, do falecido e 
saudoso Prof. Dr. Carlos Trincao, de Flo
rentino Alves Rodrigues, e de tantos outros 
i1ustres filalelistas, ensinamentos que muito 
contr.o'.lirarn par a uma melhoria gradual das 
suas colec!;Oes. tanto na apreselllta<;f40 como 
na legenda~ao, RlGan~ar.am, efectivamente, jll 
bons :-esultad05, melhor esperarn conseguir, 
e com mais facilidade se CO!lti!Ju,lrem a be
nefi ciar daquel a ac!;ao e daqueles ensinamen
tos . 

E re:.:ordemos, a fin alizar, que, a quando da 
prirneira exposi<;8.o, a maioria, a quase tota
Udade mesmo, dos expositores arganiIenc;es, 
nunca tinha visto uma exposi!;ao fiIatelica ...• 

Teve es.ta «VIII Exposi~o F'ilatelica de 
Argartil» lugar, este ano, no edifirio <kl r~s
cola Primaria Masculina de Arganil, em cup 
atrio se encontrava urn quadro dedicado, pela 
organiza<;ao, ao Sr. Comendador Jose Gon
zalez Garcia, e encimado com os seguintes 
dizeres: cO cCirculo Filatelico Arganilense» 
sauda e felicita 0 eminente filateJista Ex. roo 
Sr. Jose Gonzalez Garcia, nesta sua primeira 
desloca!;1io a Arganil, apas a justa imposi!;8.0-
das insignias de Comendador da Ordem do
Infante D. Henrique, com que S. Ex." 0 Pre
sidente da Republica de Portugal reeente
mente 0 agraciou) . --
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A « VIII Exposi~ao Filatelica de Arganil» 
e a « IV Exposi~ao Filatelica Provincial das Beira s» 

confinnaranl 0 exito que delas se esperava 

Como estava programado, realiZdl'am'$t> l'm 
Arganil e OLiveira do Hospital, respectiva
mente, a «VIII Exposi<;ao Filarelica de Arga
nil» (5 a 8 de Setembro de 1971) e a dV Ex
posi!;ao FilateHca Provincial das Beirasl> (12 a 
15 de Setembro de 1971), ambas com optima 
apresenta<;ao e ricas de conteudo filateJico, e 
que, uma vez mais, se fiicaram devendo 11. ini
ciativa e organiza<;ao do «Ci,rculo Filatelico 
Arganilense», '>ob - direc!;1io de Mario do Ro
sario CaS'tanheira Nunes, antigo director do 
Clube Fila-telieo de Portugal e actlldl nlpmbro 
da sua assembleia ger,al. 

Nao se poupoua organiza<;ao, como nos anos 
anteriores, a esfol'!;os para obter 0 incremento 
filatelico em que se empenhou, cabeodo, na
turalmente, aos filatelistas saberem apreciar 
aque1es esfor!;os, e trlrarem 0 maior ou nIpnor 
aproveitamento dos certames que se lhes tern 
proporcionado. Certames, nao res-tam duvi
das, que sao necessB.rios para se conse~uir, 
ern Fila'belia, 0 desenvolvirnento ansiado, sa 
bido que quanta mais frequentemente des se 
reali2Jarem, mais proximo se esta da conere
tiZB!;aD dessa fin alidade. E isto porque e, 
essenci'8ilmente, atraves de exposi<;:o"?S, ou sim
ples mostr·as filat€licas, que os filatelistas, de
signadamente os menos evoluidos, melhor po
dem captar ensinamentos, estudanJo e com
parrando entre si ,as divers as colec!;Oes expos
tas, para 0 aperfei<;oamento e logica valori
za<;ao das suas proprias. 

E nao so necessarios como indispensclveis, 
mormente nas zonas mais afastadas, em es
pecial, de Lisboa ou Porto, onde, pol'tanto, os 
coleccionadores menos possibili:lades tem de 
contactos f'ilatelicos. De contactos e de faci
liaades de aquisi<;ao de material. E 0 caso, 
POI' exemplo, do centro do pais, onde, hoje, 
extinua que foi oa velha Lusa Atenas, a firma 
cCoimbra Filatelica», nao existe, em tao vasta 
zona, nenhum estabelecimento comerci~l fila
tt~lico devidamente apetrechado. Para este 
ponto nospermitimos chamaI' a aten<;ao dos 
comerciantes da especialidade, na certeza de 
que a cri'a~ao de urn estabeleClmel1.to filate-

lico em Coimbra, suficientemente ahast€cido 
com diversidade de material, e opera~ao abso
lutamente rentavel. 

Vamos, pois , r eferil'·nos, separadamente, as 
exposi!;oes em epigrafe. 

VIIIExposic;ao Filatelica 
de Arganil 

Cata!ogos de excelente feitura, com capas 
em cartDlina cromolux, impressas a duas co
res, e oito paginas interiores em couchll. 
Aabri,r, urn prefacio do nosso Director e Pre
sidente da Direc~ao do Olube Filatelico de 
Portugal, Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, cujas palavras t~anscreve:nos : 

"Pedem-me urn prefacio para esta .VIII Ex
posiC;ao Filah~lica de Arganil». Trabalho bern 
difrcil de executar, pois que, se a exposic;ao 
a a oitava, este sera 0 oitavo prefacio que 
escrevemos .. . 

Tarefa espinhosa, pois, por este motivo. 
Mas tam bam por outro. E que, se a expo
sic;ao a, repetimos, a oitava, a boa verdade 
a que, a sua continuidade de realizac;ao, nao 
tern correspondido a devida obra de fomen
tac;ao da Filat~lia, em Arganil e sua regiao. 

Nao basta realizar uma exposic;ao filata
lica. Ela parece ser 0 principal, mas, efectl
vamente, nao 0 a. Torna-se indispensavel uma 
grande propaganda. Sobretudo, e indispen
savel que ela seja muito visitada. E nao apa
nas visitada, mas vista, estudada, explicada e 
compreendida, em ordem a tirar dela todos 
os possfveis beneffcios morais e materiais, 
que bern podemos resumir em dois: E um, 
dos expositores, que se confrontam entre sl, 
para veram as suas lacunas, a cl)mo supara
-las. E outr~, dos visitantes, qua davem 
apreender tudo quanto a Fllatelia e a vale 
a representa, de modo a torna-Ios tambem --
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Se deseja (Omprar ou vender os seul selos 

UMA DIRECCAO EM MADRID: , 

NESTOR JACOB-FILATELIA HOBBY, S. A. 
Rodriguez San Pedro, 12 
Madrid (15) - Telef. 257.33.95 

5 ou 6 grandes leiloes e 4 mini-Ieiloes por ano. 

Pec;a os nossos Catalogos, indicando-nos os paises 
pelos quais se interessa. 

Solicite as nossas ofertas, antes de vender a sua 
colec~Ao. 

Para operac;6es importantes, deslocamo-nos ao es
trangeiro. 

No nosso proximo LEILA.O n.O 55, em principios 
de Janeiro, encontrara: 

- Gandes Classicos Portugueses 

- Colonias Inglesas 

- Series de Santo Antonio das Provincias 

Ultra marinas, em folhas completas. 

SDlicite iii D HDSSO Catalogo 
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P atroci nada pela Administrar;iio-Geral dos 
Correi0'3 e Telecomunicar;oes de Portugal, Fe
derar;ao PorLuguesa de Filatelia, Clube Fila
relieo de PortugaJ e Casa do Concelho de 
Arganil, a sua inaugurar;ao vel'ificou-se pelas 
17 horas do dia 5 de Setembro ultimo, e ao 
respectivo acto estiveram presentes os Srs . 
Eng.o Jose Pires Fernandes ~oglleira , em 
representar;ao da Camara Mu:ucipal. local, 
Coronel Dr. Alvaro Duarte da Silva Sanches, 
antigo Presidente da Camara Municipal de 
ArganH, Drs. Fernando Vale, Ant6'1io J ose Pa
rente dos Santos, Virgilio Manuel Guerr a dos 
Reis .Npnes e ..>\rmando Diniz Cosme, medicos 
do Hospital de Arganil, Comenda,ior Jose Gon
zalez Garcia, J uiz-Conselheiro Dr. Manuel 
Jose de Carvalho Fernandes Costa, Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, Dr. JO(lquim Tei
xeira da Rocha, Dr. Alberto l!'er!'{·jra, Direc
tar da Escola TeCllica de Arganil, Joao Cas
tanheira Nunes e Francisco Cast,mhc:r'i de 
Carvalho, Directores, respectivamente, dos 
jornais locals, trissernamlrio A Comarca de 
Arganil e semanario Jornal de flrgcmil, jorna
lista Francisco Carvalho da Cruz, dh ersas 
senhoras , muitos filabeUstas e nUlTl£'roso 
publico. 

Como expositores, urn SALAO DE FlLA
TELIA, r eservado a Convidados (fora de 
competir;ao), cujos nomes deixam antever a 
sua excepcional categoria: Srs. Comendador 
Jose GOlluilez Garcia (D. Luis -- Fita cmva, 
nao denteado e denteado), Dr. Anibal Alr;ada 
de Paiva (Companhia de Mocatnl1lque - Se
lecr;ao de uma coleccao especiaiizada), Coro
nel Francisco Roma Machado Cardoso Sal
gado (Selecr;ao da sua coleccao de ca·das 
pre-arlesivas), e Abilio Joaquim Silva e Sousa 
(A teoria da evolucao). 

Na CLASSE DE COMPETICAO, trE-s gru
pos : chlssicos , tematicos e juvenis. 

Como premios, os seguintes: oficiais - me
dalhas de vermeil, prata, bronze prateado e 
bronze; particulares - medalha "Clube Fila
telico de Portugal», medalha .rDr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho» e urn late de dez so
brescritos comemorativos, a 1lres concffi'renies, 
oferta do «Estabelecimento Barata das Neves». 

Em toda a correspondencia :lprcsentada no 
Posta Oficial dos C. T. T., que, sob a chefia 
da Sr.3 D. Maria de Lurdes Maraues Moreira 
Taborda, funcionou no locaJ. da exposic;ao, du
rante os dias em que esta esteve patente ao 
publico, foi aposto 0 carimbo ccmemorativo 
do certame. Muita foi, tambem, a corres
pondencia, para este efeito, recebida dos mais 
variado·3 pontos do pais, a provar quanto a 
marcofilia tomou invulgar incremento. 

Naquele Posto, estiveram tambem a venda 
artisticos sobrescritos comemorath'os da ex
posic;ao, editados pela organiza(tara e pelo 
Clube Filatelico de Portugal. 

Como habitualmente, na noite do dia da. 
inauguracao, realizou-se, ainda, em Arganil, 
urn «Janta'l' FHatelico», comemoratJvo do cer
tame, ao qual assistiram os membros do JUri, 
filatelistas, organizadores, algumas entidades 
oficiais e outras individualidades-, sob a pre- . 
sidencia da Sr.n D. Arminda clas Neves Al
ves Caetano da Silva Sanches, tendo, no final, 
usado da palavra os Srs. Dr. A. J. de Vas
concelos Carvalho, Comendador Jose C'T{)!1za
lez Garcia, Coronel Dr. Alvaro Duarte cia 
Silva Sanches, padre Jose da Costa Ssxaiva 
e Dr . Fernando Vale, que, como ponto C!1mum, 
se referi;ram,' elogiosamente, as exposicqes 
f.iJatelicas realizadas em Arga!1il, e, ainda, aos 
meritos da Filatelia, quer como valor cultural, 
quer como motivo de aproximacao de ~oas 
e povos , quer ainda como factor econ6mico. 

Durante 0 periodo em que a «Vllr Exposi
cao Filatelica de Arganil» esteve patente ao 
publico - periodo coincidente com a muito 
antiga, afamada e concorrida «Feira do 
Mont'Alto», que, anualmente, se rcaliza em 
Arganil - foi feita larga distribmc;ao de pr05-
pectos anunciallivos do certame filatelico, a 
par de anuncios atr,aves duma aparelhagem 
sonora instalada no recinto da Feira, e ainda 
noticiado na radio, na televisao e na imprensa, 
nao 56 local. mas tambem do norte, centro e 
sui do pais. 

A Comissao Executiva era con:;tituida pelos 
seguintes senhores, sob a orientarao de Mario ---

Proximal Exposi~oes 
~ilateli(as 

Bxposf9iio promo vida pelo Clube 
de Pessoal da Siderurgia Nacloual 

o Clube do Pessoal cia Siderurgia Nacio
nal, ao comemorar -0 X aniversario da sua 
fundac;ao, que coincide com 0 10.0 ano de 
fabrico do primeiro ar;o portugu(os, realiza, 
de 25 de Novembro corrente a 1 de Dezern
bro, a sua I Exposicao Filatelica DistritaL 

o certame, patrocinado pelos C. T. T., CA
mara Municipal de Almada e Siderurgia Na
cional, realizar-se-a em Almada, no salao de 
confer~ncias do Externato Frei Luis de Sousa. 
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Gon~alves, Dr. Virgilio Manuel Guerra dos 
Reis Nunes, padre Jose da Costa Melo, Ant6-
Dio Pires Fernandes Mota e AntOnio Madeira 
de Oliveira Santos. 

o JUri, constituido pelos Srs. Comendador 
Jose Gonzalez Garcia, Dr. A. J. de Vascon
celos Carvalho, Jtrlz-Conselheiro Dr. Manuel 
Jose de Carvalho Fernaru:les Costa e Dr. Joa
quim Teixeira da Rocha, que, por unanimi
dade, escolherarn 0 prirneiro para seu Presi
dente, ap6s ter procedido ao exame de todas 
as participar;6es concorrentes, c!assificou-as, 
par unanirnidade, do modo seguinte: 

Grupo A (clcissicos) : Ant6nio Pires Fer
nandes Mota e Manuel Jose do Rosario Cas
tanheira - medalhas de prata; padre Arnenco 
de Abreu Duarte, Fernando Cesar Antunes 
Costa, Jose Maria Cruz Almeida e D. Judite 
Ribeiro da Cruz - medalhas de bronze. 

Grupo B (temtfticos): Carlos Gabriel ('rim
!;8lves - medalha de vermeil; Ant6nio Gon
~ves Borralho e Dr. Virgilio Manuel Guerra 
dos Reis Nunes - meda.ll]as de prata; Dr. Er
nesto Adlio de Almeida e Padre Jose da Costa 
Melo - medalhas de bronze. 

Grupo C (juvenil): Fernando Luis da Cruz 
Fernandes Mota - medalha <Ie bronze pra
teado; Jose Fernando Simoes Castanheira Nu-

"r---------------.~ 
TODD 0 COLECCIONAOOR PORTUGU~S OE II 

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

Clube Filatelico I 
de Portugal I 

I REPRESENTANTE NO NOSSO PAis DA 

Federation Internationa/e 
des SocicHes 

Aerophilateliques 
ENTIDADE MAXIMA DA AEROFILATELIA 

MUNDIAL, DEFENSORA DOS 
INTERESSES 

DOS AEROFILATELISTAS DE TODAS 
AS LA TlTUDES 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

~------r--""'-""""'--""-_____ :' 

nes e Mario Figueiredo do Rosario Casta
nheira - medalhas de bronze. 

Quanta a estas classificar;Oes, 0 JUri salien
tou ter entendido, corn urn sentido critico 
objectivo, serio e construtivo, nao atribuir, 
desta vez, premios maiores, especialmente 
ern relar;lio ao grupo classico, no desejo de 
que as fiilateUstas da regilio arganilense, corn 
oito exposir;oes realizadas no seu burgo, pro
ourem, nas seguintes, melhorar substancial
mente as suas colecr;Oes. 

Relativamenl!;e ao Sallio de Filatelin, con
gratulou-se, vivarnente, pela ' categoria das 
participa~oes a'rras referidas. dos Srs. Co
rnendador Jose Gonzalez Garcia, Dr. Anihal 
Alr;ada de Paiva, Coronel Francisco Roma 
Machado Cardoso SaJgado e Abilio Joaquim 
Silva e Sousa, que coTlS'iderou yerdad~i riHnente 
notaveis. 

POI' fim, 0 Juri ch amou , ainda. a atenr;ao 
dos filarteI.istas em geral para dais faetos con
sider ados , em Filatelia, de capital importan
cia: - 0 de as legend as deverem ser 0 mais 
simples possivel, e, sobretudo, ern letra rna
nuscritada a tinta preta, de prefel'encia da 
China, e nunca em cores variadas; - e 0 de 
os selos, blocos e sobrescritos, que constituem 
tres especies de coleccionismo. qualquer de
les com real interesse, nunca d~verem ser 
misturados, especificando, neste aspecto, que 
os blocos que nlio slio conjunto de selos, mas 
blocos como tais classificados noo Catalogos, 
e os sobrescritos corn carimbos de prirneiro 
dia ou comernor.ativos, slio variedades dife
rentes, pelo que os sobrescritos tern de entrar 
ern colecr;lio especializada a parte. Isto quanto 
a participar;Oes cliissicas, nlio quanto as tema
ticas, entenda-se. 

E concluiu com agradecimentos a organita
dora, as entidades patrocinantes, e :\ imprensa, 
designadarnente de Arganil. 

IV EXPOSICAO FILATELICA PROVINCIAL 
DAS BEIRAS - Voltararn 0 Sallio Nobre da 
Camara Municipal de Oliveira do Hospital e 
o contiguo Sallio da Biblioteca da Fundar;lio 
Calouste Gtclbenkiana alber:gar, POI' uns dias 
do Ultimo mes de Setembro, 'as colecC;5es que 
constituiram esta valiosa exposi~ao filatelica 
it escala provincial das Beiras, pela segunda 
vez ern anos consecutivos realizada naquela 
vila beiroa. 

Corn organizar;lio mwto semelhaol:e a recen
ternente realizada, a escala regional, ern Ar
ganil, nela imperando urn visivel cuidado na 
disposir;lio, apresenta~ao e valorizac;ao do cer
tame, efectivamente de aspecto 1I'traente, bo
nito e de recheio valioso, esta dV Exposir;lio -
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indUstria electr6nica, 0 volfrAmio e utilizado 
para a fabrica~lio de flos e de incandescencia, 
oondutores de calor, contactos e !tubas de apa
relhos de Rontgen. 

o valor de 3$50 apresenta 0 desenho do mi
neral berilio ern forma de cristais hexagonais. 
Conforme a sua cor, chama-se esmeralda 
quando esverdeado, aguamarinha quando azu
!:ado, e heliodoro amarelado. 0 desenho de 
esrneraldas encontra-se ern selos de Colom
bia de 1932 (Mi N.oa 340/41) e Rodesia (Mi 
N.o 2:7), Rodesia do Sul (Mi n.O 101) e RUssia 
(Mi. N.o 2849) . 0 Sudoeste Africano incluiu, 
numa sene emitida ern 1961, urn selo corn () 
desenho de dois heliodoros, urn burilado e c-utro 
ern bruta (Mi. N.o 310), e a ~ltima sene de 
geologia de Mor;ambique contem urn selo corn 
o desenho de urn berillo cor de rosa. A f6r
mula quimica de berilio e Bea Ah Sin 01. 
o rmneral berilo contem 5 % de berilio. 0 be
rillo foi descoberto ern 1793, POI' Nicolas Louis 
Vauguelin (1763-1829), que figura no selo da 
Franr;a (Cat. Mi. n.O 1440). E utilizado no fa
brico de aviOes e misseis, na ceramica, assim 
como na tecnica nuclear. 

Aqui termina a transcrir;lio dos apontamen
tos sugeridos ao Sr. Kaensler, ap6s 0 exame 
atento do desenho dos selos da sene de Por
tugal, comemorativa do I Congresso Hispano
-Luso-Americano de Geologia Econ6rmca, de
senhos esses que reproduzem conscientanente 
minerais da maior importancia, podendo inte
ressar principalmente as deli.berar;6es dos pai'
ticipantes no referido Congresso. 

o aspecto grafico em combinar;lio corn a 
feliz escolha das cores que real~am 0 efeito 
visual dos motivos apresentados, impressiona 
agradavelrnente, e contribuira certamente 
para 0 aumeIllto dos coleccionadn..-es arnigos 
Ita tematica dllS actividades mineiras e d'a 
mineralogia. 

Ola do Salo am Alcoentre 
De acordo com a sua finalidade de 

contribuir para a divulgar;lio da filatelia 
ern qualquer ponto onde existem filatel.istas de 
boa vontade, 0 Nuoleo Filatelista. de Alhandra 
dB. 0 seu patrocirrio e colaborar;lio a 2.° Mos
tra Filatelica de Alcoentre, integrada nas co
memorar;6es do Dia do Selo, levada a efeito 
par urn grupo de filatelistas sob a orienta~lio 
do conhecido e distinta filatelisla Felix da 
Costa tlha. 

XVII Ola do Selo 
am Alhandra 

o Nucleo Filatelico de Alhandra:, leva a 
efeito, de 1 a 5 de Dezernbro, a sua XVII Mos-
1lra Filatelica - Alhandra 71, integrada nas 
oornemorar;6es <re Dia do Selo, interessante 
iniciativa da F. P. F., com 0 patrocinio da 
Administrar;lio Geral dos C. T. T., Camara 
Municipal de Vila Franca de X.ira e Junta 
de Freguesia de Almada, e que, em grande 
parte. se ficara devendo ao espirito entusias
tieo e diniimico do nosso querido amigo Al
meida Carvalho. 

Dauo 0 nfunero e categoria dos expositores 
que nela tomarn parte, esta Mostra prornete 
manter 0 nivel ja atingido nas anteriores, leva
das a efeito pelo Nucleo organizador. 

No local da Mostm, sede do Clube Recrea
tivo de Alhandr.a, gentilrnente cedida para 0 
efeito, funcionara urn Posto de Correio onde 
sera aposto 0 carirnbo cornemOl"ativo do DIA 
DO SELO, em 1 de Dezembro, e no dia 5 do 
mesmo mes outro carirnbo cornemorativo do 
DIA JUVENIL, dado que 0 Nucleo organiza
dor dedicou 0 dia do enoerramento des1a Mos.. 
tra a juventude. Serao oferecidas aos jovens 
IJJ.atelistasque nesse dia visitern a Mostra. 
sobrescritos cornemorativos editados especial
mente para 0 efeiw. 

~----------~~~~~ 

(asa ~ilatelica 1. ELL 
FUNDADA EM I 840 

I Novldlde. IImpra 101 melhor.. prevo. 

I Material tilatalleo HAWID, 

I ~:~t~c~::~~e~.:oo8~~~ 
diferentes de todo II Mundo 'I Series completes novesl I 

de Portugal e Ultramar 
Rua do Prata, 184-2!-Esq. I 

Te/efone 32 35 08 I 
Lisboa -2 

I 
'!:--~-__ -.....-_______ II!' 
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Minerais em selos de Portugal 
Pelo 

EMBAIXADOR GEORGES ARGYROPOULOS I 
ColllUllicam-se em seguida, em traduciio e 

por intencilo dos leitores deste Boletim, os 
oomentarios feitos pelo Sr. Winfried Koensler, 
urn jovem coleccionador teIDatico alemilo, so
bre os desenhos dos selos da serie comemo
rativa, emitida em Portugal no rua 24 de Se
tembro de 1971, ·por ocasiiio do I Congresso 
Hispano-Luso-Americano de Geologia Econ6-
mica. 

o valor de 2$50, -aponta 0 coleccionador, 
apresenta 0 mineral arsenopirite cuja f6rmula 
quimica e Fe As S, sendo, po!' conseguinte, 

composto de ferro, -arsemo e enxofre. Quando 
aparece em cristais, estes silo formados em 
rombos, com prisma longitudinal geralmente 
estriado. 0 seloapresenta 0 desenho de um 
gemeo, isto e de dois cristais que cresceram 
juntos. Como este mineral contem 46 % de 
arsenio, serve principalmente para produzir 
acido arsenico, que e utilizado nos insectici
das, na indUstriadas tintas e dos couras. 
Ja era conhecido na .antiguidade, e utilizado 
para liga com metais, e como metal puro. 
A industria vidreira precisa do mesmo para 
confeccilo de vidro opalino. 

No selo de 6$50, ve-se 0 mineral calcopirite, 
cuja f6rmula quimica e Cu Fe S. Este mine
ral e formado de cristais tetragonais, que no 

selo rnostram uma cor amarela doirada. 
'frata-se do mineral de cobre mais Unpor
tante, contendo 35 % deste metal, que serve 
tamMm para liga com outros metais, e fa
brico de cabos electricos. No selo aparece 
ainda urn outro mineral chamado esfalerite, 
cuja f6rmula quimica e Zn S, com cristais 
de forma cubica. A l'efrac!;iio da luz 110 
mesmo e de 2.86, quase igual Ii do diamante. 
o esfalerite contem 67 % de zinco, e e, par 
conseguinte, 0 mais importante fomecedar 
deste metal. A metalurgia prec1sa de zinco 

para a fabricacao de folhas de lata, e como 
meio de soldadura. Na industria electr6nica, 
e utilizado nas baterias e nos elementos galva
nizados. A industria quimica, f.inalmente, pre
cisa de zinco na fabdcacilo de tintas. 

o selo de 1$()() apresenta 0 mine::-al volfra
mite, cuja f6rmula quimica e (Mn Fe) (W04). 
Conforme 0 seu conteudo, Fe ou Mn, cha
ma-se ferbenite ou fitbrenite. Os cristais silo 
em forma de mon6clinos. 0 volframite 
ve-se no selo em conjunto com cristais trans
parentes de quartzo. Este mineral e 0 mais 
importante produtor de volfrfunio, porque con
tem 61 % deste metal, que foi descoherto 
em 1783, por Carl Wilhelm von Ssheele 
(1742-1786), sendo 0 Ultimo reprodUZldo em se--
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contestavelmente, urn fmne e largo passo em 
frente nos objectivos pretendidos, de divulga
!;ilo da Filatelia, de capta!;iio con vincente de 
novos adeptos, e de progressos filatelicos nas 
colecCOes expostas. 

Englobando, como 0 respectivo regulamento 
determinava, somente co1eccioll,adores, na 
olasse de competi!;ilo, naturais, residentes ou 
oriundos das Beiras, Litoral, Alta e Baixa, 
alguns ja repetentes nesta feliz iniciativa do 
Circulo Filatelico Arg·anilense (repetentes, mas 
com nitidos progressos e, &guns, com apre
senta!;ilo de novas colec!;5es) , outros conCOl
rendo pela primeira vez (uma das finalidades, 
construtivas, da insistencia de realizacao de 
exposicOes, e de a sua efecbivaciio, uma vez 
lancada a semente, e se comeca...--em a ver os 
primeiros frutos, se tl'ansferir de localidade 
paTa localidade), 0 'certame, na verdade, 
obteve 0 desejado e inegavel exito, ate pelo 
elevado numero de visitantes, consider ado, de 
longe, muito superior -ao da {dtima, mas pri
meira, exposiciio filateIica realizada, ja com 
bans auspicios, na importante vila de Oliveira 
do Hospital. E nilo s6 em nUmero multo supe
rior de visitantes, cujas presencas se -assina
laram ate ao Ultimo momento em que a ex
posiCilo estev'e patente ·ao publico, pelo que 
no derradeiro dia chegou a haver necessidade 
de a prolongal' para alem d:as 24 horas, mas 

(]uvenorpex 71» 
Continuam activamente os trabalhos da Co

IlllSSao Executiva para a realizac.io da 
l,B ExposiCilo Filarelica Juvenil do Norte de 
Portugal «JUVENORPEX 71», que vai reali
zar-se em MaJtosinhos, de 13 a 20 de Novem
bro pr6ximo. 

As insari!;OeS lterminaram no passado dia 30 
de Setembro, sendo de 51 0 nUmero de expo
sitores inscritos. 0 Juri, que julgarii. as 51 
colecCOes exposta{l, sera constituido PE'los 
Ex.mos &S. Dr. Ant6nio Fragoso, Eng.o Paulo 
Seabra e Eng.o Manuel Marques Gomes. 

A ExposiCiio realizar-se-a num salilo gentil
mente cedido pela NORPESCA - ArmRdores 
de Pesca de Leixoes, SARL, na A venida Serpa 
Pinto, 208-1.°, Matosinhos. 

A organizacilo da «JUVENORPEX 71» e uma 
dniciativa da SecCiio Fil&telica, Numismatica, 
Medalhistica e Filumenistica da Associat;ilo 
Reareativa Auro1'>8. da Liberdade, de Ma-tosi
nhos. 

tambem por urn maior illlteresse, e not6ria 
atencilo, por parte de cada urn, na aprecia
Cilo das colecCOes expostas. Interesse que, is 
medida que os olhos, deliciados, iam passando 
de quadro para quadro, provocou a solicitaciio 
frequente de explicacOes sobre vltrios POl~ 
nores fil&telicos. Dai a conviccilo que nos 
mcou de que alguns desses visitantes dali 
sairam com 0 «Virus:. d:a Filate!ia inoculado. 

o Catalogo, tambem excelente, com capa 
em cartolina cromolux, e interior em papel 
couche, foi prefadado pelo nosso Director e 
Presidente do Clube Filatelico de Portugal, 
Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, cujas 
palavras transcrevemos: 

«Oliveira do Hospital tem hoje a sva 
segunda esposl~ao filatelica, denominada 
.. IV Exposi~iio Filatelica Provincial das Bel
ras», cujas duas primeiras edi~oes tiveram Iv
gar em Arganil, onde vem de realizar-se, de 
5 a 8 do corrente, a VIII Regional. 

Esta, portanto, errada a denominac;iio des ... 
segunda exposi~iio de Oliveira do Hospital, 
o que podera niio ter grande importanciil, mal 
importa fixar, para evitar futuras confusoes 
ou indecisoes. A Hist6ria acontece hoje, mas 
s6 sera verdadeira Hist6ria amanhii. 

Isto esclarecido, temos que acrescentar. 
pouco mais ou menos, 0 que escrevemos para 
o catalogo daquela .. VIII Exposi~iio Filatelica 
de Arganil,,: Niio basta que Oliveira do Hos
pital tenha uma, mais uma exposi~ao filat6-
Iica. E necessario fazer del a grande propa
ganda. E indispensavel trazer ate ela gran
des quantidades de visitantes, indivlduos de 
todas as condi~oes sociais e econ6micas, e 
sobretudo, a Juventude. Para que a expo
si~iio filatelica seja, para todos, uma Ii~iio. 
Li~iio do maior passatempo mUl1dial, li!;iio de 
cultura, Ii!;iio de bom gosto e tambem - por
que niio dize-Io? - de capitaliza!;iio equili
brada e sensata. 

Oliveira do Hospital tem hoje uma segunda 
exposi!;iio filatelica, aqui trazida pelo Cfrculo 
Filatelico Arganilense, de Lisboa, de que e 
director 0 dirigente filatelic;o Mario do Rosa
rio - Castanheira Nunes; mas esta repeti!;iio 
impoe que os naturais ou residenles em Oli
veira do Hospital e sua regiiio, saibam apren
der a li!;iio, e, por sua vez, se tornem filate
listas, de modo a engrossarem e valorizarem 
futuras exposi!;oes: locais, regionais ou na
cionais. 

Oliveira do Hospital tem hoje a sua segundll 
exposi!;iio filatelica, e n6s aqui estamos, pela 
segunda vez, para trazer-vos 0 aplauso e II 

colabora!;iio do grande Clube Filatelico de 
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Portugal, e para formularmos sinceros votos 
de aqui voltarmos algumas vezes mais.» 

TamMm, para 0 Catalogo desta 4"IV Expcr 
si~ao Filatelica Provmcial das Beiras~, 0 seu 
principal artifice, Mario do Rosario Casta
nheira Nunes, escreveu, sob 0 titulo «Oliveira 
do Hospital e as exposi~5es fila teHcas pro
vinciais das Bei'l"as~, algumas palavns, que 
a seguir r eproduzimos: 

cE certo que, por nossa inici.ltiva e orga
niza~ao, tanto a primeira como a segund'a ex
posi~ao filatelica, it escala proVincial das Bei
ras, as concretizamos em Arganil. 

Porern, a terceira, re alizamo-la ju em Oli
veira do Hospital, como a podericllil.OS ter rea
lizado em quaJquer outra localidade das Bei
ras, porquanto - este 0 nosso pensamento-
como exp05i~ao provincial das Beiras, e quer 
concretizada por nos como por qualquer outra 
entidade, ela 8Ssenta, com propriedade, num 
qualquer ponto beirao, enquanto Arganil, a 
regiao al."ganil.ens'e, podendo, loglCamente, Jtam
bern conoorrer it provincial, onde quer que ela 
tenha luga!f, continuara a ter 0 sell certame 
proprio regional e sem nada impedir que 
possa voltar a oter, novamente, num qualquer 
outro ano, 0 certame provincial no seu burgo. 

.-----------------~ .. ! BRASIL I 
I - I=ornecemos do n. o 1 ate I 
I hoje, mediante oferta previa. 

I - Compramos Brllsil, imperio, I 
is..,lados, blocol, cllrtas e 

I variedlldes. I 
" - Brasil Republica, variedades I 

de liligrllna e sobrecllrgll. I I - Varig, Condor, Eta, varie- I 
, T

daldes e cartal. I 
- e 8g r ll'05. I 

- Colec~oes especializadlls, I 
- Pedimo .. ofertlls com 'otos I 

ou xerox. I 
Rolf Harard Meyer I 

I C. Postlll 3577 I 
, 

(R. Bar. Itap,tininga 22I) I 
S. Paulo BRA S I L I 

t I .: .... -------------....,. ..... 

E que, no nossa pensamento, jamais passou 
a ideia de, so porque nela se realizaram a 
primerra e a segunda, Arganil ficar com 0 
exclusivo de todas as posteTiores exposi~Oes 
filatelicas it escala prov.incial das Beiras. 

Tal Cdmo nao conceberiamos que, por exem
plo, urn certame it escala nacional, que fosse 
realizado pela primeira ou prime ira e segun<ia 
vez em Lisboa, nao pudesse, posnerwrmente. 
reaJ.izar-se no Porto ou noutro nonto do Pais. 
Analogamente, que urn cer.tame -luso-bna.sileiro 
nao pudesse realizar-se em pontes diversos, 
quer de .Portugal quer do Brasil. 

Eis llorque. de novo, jsto e, pe::la segunda 
vez, voltamos com 0 certame provincial das 
Beiras sob a designa~ao de «IV Exposi~ao 
F:ilatelica Provincial das Beiras~ a Oliveira 
do Hospital. Nao, portanto, com urn c~rtame 
restrito, local, que importaria. neste caso, 
logicamente, outra denomina~ao, mas corn urn 
certame mais amplo, provincial, como a ajt;s
tad a designa~ao ;refere. 

E, desta forma, animados, como sempre esti
VeIl1.OS, dos melhores .propasitos de continuar
mos a servir, construtivaunente 11 Filatelia. 
indo. ao mesmo tempo. ao enCO."ltro dos de
sejos de vanDs filatelistas beirlies. Mais: a 
persistirmos numa divuJga~iio ampla e pro
funda, logo mais proficua, d:a Filatelia, dado 
que levando esta, atraves de exposi~Oes a 
zonas ainda nao evoluidas fiJatelicament<;, a 
Filatelia e os proprios filatelistas muito tern 
a beneficiar, sob os angulos mais diversos 
em que se aprecie a iniciativa. 

Bern desejamos que 0 nosso esfor~o nao 
seja em vao. Que os filatelistas beiriles 0 
compreend arn e valorizem, progressI\'amente, 
as suas colec~Oes, no seu proprio interesse, 
e dai, aind-a, concorrendD para urn carla vez 
maior prestigio da FilateIia das Beiras. 

Estes os nossos votos.~ 

Razoitvelmente propagandeada atraves da 
imprensa do norte, centro e sul do Pais, e 
da radio e da televisao, houve ainda pL"ofusa 
distribui~ao de prospec1ns, a anunciar 0 eer
tame, por vilrios pontos da vila de Oliveira 
do Hospital, 05 quais tambem foram afixados 
em alguns estabelecimentos do comercio local, 
aIem de convites pessoads enderecados as indi
vidualidades ·mais representativas do concelho. 
Os resultados dess:a bem estruturada propa
ganda foram altamenbe positi vos, ja pela re
ferida grande afluencia de visit:mtes, alguns, 
mesmo, vinoos de outros concelhos, ja pelo 
enorme volume de correspondencia provinda 
de marcofilistas dos mads diversos e afa'i
tados pontos do Pais, a solicitar~m a aposi
~ao do carimbo comemorativo. Aqui igual--
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IX Exposi~ao Filafelica 
de 56 do Bandeiro 

Pelo 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVAL~O 
(President. de Dlrec~ilo do Club. Flleteliell de Portugal) 

Nao e esta a primeira vez que 0 dlstinto 
presidente da CAmara Muincipal de Sa da 
Bandeira se lembra do nosso nome, para 
colaborar nos catalogos das ExposiCioes Fila
telicas Integradas nas tradlclonals Festas de 
Nossa Senhora do Monte. 

Honra para nos, ca tao longe, e agora em 
convalescen!i;a de opera!i;iio grave, mas sem
pre lembrado pelos queridos filatelistas ango
lanos, como, ho§ dias, pela Secrefdria Provin
cial de Obras Publicas e Comunica!i;oes de 
Angola, como, pouco antes, pelo Filipe Fur
tado Mendon!i;a, como, ainda antes, pelos fila
teUstas de Novo Redondo, onde, ho§ anos. 
fomos 0 primeiro filatelista continental a ir 
presidir ao juri de uma ExposiCiao Filatelica 
em Angola. 

Mas honra, tam bern, para aquele dlstinto 
presidente da CAmara Municipal de Sa da 
Bandeira, que muito se valoriza e prestigia, 
bem compreendendo e muito fazendo com
preender a Filatelia, 0 seu valor, a sua lm
portAncia, 0 seu extraordlnario alcance edu
cativo, politico e turfstico, cultural, econo
mico e social. 

Angola, que amamos entusiasticamente, 
pode contar sempre connosco. Os filatelistas 
de Angola em geral, e os de Sa da Bandelra 
em especial, podem contar sempre connosco . 
e com 0 grande Clube Filatelico de Portugal, 
sempre pronto a dar a sua mais calorosa cola
bora!i;ao a todas as iniciativas filatelicas, sa
rias e valid as. 

::-.-...-".",,--------- -----------------------

Filatalia 

Especiolidode em se/os cl6ssicos 

de Portugal 

II 

Solic.te as nossos ofertos, que 

remetemos gratUltr. mente 

Eugenio Llach, s. L. 
FUNOAOA EM 1915 

Av. del Generalis8imo, 489 Barcelona, 15 
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- tuadas nem pelo Clube Filat€:lico de An-
gola nem pela Comissao Organizadora, 
mas sim pelo Governo Geral, nao sendo 
portanto ass unto filatelico. Repete-se 0 
que se disse em 1.: 0 Comis"ario nada 
teve a vel' com i:ads conuas. 

3. Pre90 das melialhas - Quando 0 Comis
srno foi solicitado pela Direccao do Clube 
Filatelico de Angola a promo vel' a con
fecr;ao das medalhas (tare fa nao obrigada 
pelo cargo) teve 0 cuidado de ccmseguir 
vrnos orgamentos, inclusive da Casa da 
Moeda. Foi .ate a base do orgfrmento 
desta (que nao se pOde encar"f'gar do tra
balho POl' falta de tempo) que se entre
gou a encomenda ao fabricante tendo-se 
conseguido posteriDrmente uma redugao 
nos ,pregos. 0 saldo foi oporttlllHrru?ute ~n
tregue e, repete-se, todas as contas cntre
gues ao Presidente da Direcgao do Clube 
FilahHico de Angol-a, pessJ:J in1Pnf;e, em 
Lisboa e aprovadas pela Dir ecgaoconfo:'me 
se moskou em 1. 

Nao estr,anhara 0 signatado (e muitos 
leitores avis ados) que estas linhas sejam 
acompanhadas POI' uma .\cia':!siccu Nota 
de Redacgao ou similar, como em casos 
semelhantes se tern verificado. Permito-me 
pois chamaI' a atengiio dos lcltores para 
possiveis distorsOes que neia se c1ntinu"m 
a fazeI'. 

P ara terminar, sabe 0 signatario os mo
tivos de uads ataques a sua peSSGa. Con
tudo, a fim de nao canturbar mais ainda 
o ja to1dado panorama «politica-filateIicu~ 
entendeu, de momento, nao os eXEllTIpli
citar. 

A. Silva Gama. 

;1; Ell Q U ETAS-DE -FO SFOROS=i 
I Reunioes para trocas todos os sabados, , 
I das 17 as 19 horas, na Dossa sede I 
I Av. Almlr.nt. Rei., 70-5.0 -Dt.o I 
I LISBDA-1 I 
::----------------:= 

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

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

) 
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-mente se confirmou - 0 que de exposi!;a r) para 
exposigao se tern cons tatada - um aumenta, e 
cada vez mais substancial, de ad;:pt)s cia mar
cofilia. 

A respectiv.a inauguragao, 4ue teve lugar 
no dia 12 do p'reterito roes de Sett'mhro, peJ.as 
17,30 horas, enos momentos que se the se
guiram - a mesma hora e em locais dife
rentes houve tambem inaugur:u;ues de Dll 
tras modalidlarles - dignaram-se C{lmparecer 
os 81'S. Dr. AntOnio Afonso Amaral e Dr. An
tOnio SimOes Pereira da Costa Saraiva, res
pectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
Camara Municipal de Oliveira do Hospital, 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presi
dente do Clube Filatelico de Portugal, 
vereadores clo municipio oliveir': llse, Manuel 
Agostinho da Cruz e J ose Augm.to Freitas, 
resPlec~ivam:e,n,be, bes.Gureir.o de l<'inam;:us e 
chefe da secret aria da Camara Municipal 10-
c!l!l, D. Balbina das Neves Costa, chefe, inte
rina, da Esta!;ao dos C. T. T. locs!, nwmbros 
do JUri, vrnos comerciantes, industriais e 
funcioUllrios pUblicos e administrati \"os do con
celho de Oliveira do Hospital, rcpresentantes 
de colectividades locais, filatelistas, etc. 

Como ja se havia veri.ficado no tUtimo 'ano, 
este certame teve 0 patrocinio da Adminis
tra!;iio-Ger,al dos Correios e Telecomunicac;OOs 
de Portugal, da Federa!;ao Portuguesa de 
Filatetia, do Clube Filatelico de Portugal, da 
CAmara Municipal de Oliveir.a do Hospital e 
da Casa do Conce1ho de Arganil, estando 0 
respectivo planeamento e direccao a cargo de 
Mario do Rosario Castanheira Nunes. 

Cultu,.e«po - 11 
Reatando 0 cicio de exposigOes filatelicas de 

divulgagao inter-colecti.v:idades de cultura e 
recreio, iniciado em 1964 pela Secc;ii Filate
liea aa Academia de Santo Amaro, vai a 
Secr;ao Filatelica e Numismatica do Clube dos 
Galitos, de Aveiro, levar a efeito, de 1 a 8 de 
Dezembro de 1971, a ill Mostra de Divulgagao 
Filatelica Inter-Colecti.vid:ades de Cultura e 
Recreio que, por abreviatura, se denominara 
CULTUREXPO-71. 

Ao certame, com caracter de divulga!;ao, 
podem conCONer, POI' 1ntermediD dos resp€c
tivas Secg5es Filarelicas, os filateli~tas das 
seguintes agremi'ac;Oes: 

Associac;ao Recreativa Aurora da Libt>r
dade; 

Ateneu Comercial do Porto; 
Clube dos GaJitos. 

No local da expOsigao esteve instalado urn 
Posto Oficial dos C. T. T., onde era aposto 0 
carimbo comemorativo da «IV "~xposigao Fila
relica Provincial das Beiras>, e ali se forne
clam tamb€:m sugestivos sobresc. itos come
morativos, editados pela organizadora e pelo 
Clube Filatelico de Portugal. 

Em gesto espontaneo e bastante simpatico, 
os Srs. Manuel Agostinho da Cruz, tesoureiro 
de Finangas em Oliveira do Hospit..ll, e Jose 
Augusto Freitas, chefe da secretatia da CA
mara Municipal local, prestarmn valiosa e 
utilissima colaboragao na monta~m deste cer
tame, 0 que, louvilVelmente, nos apraz regis
tar nesta reportagem. Semelhante referenc:ia 
e devida a sociedade «Viuv,a Castanheira & 
c.a, Ltd.a», fabrica de materiais de constru
gao civil e serra!;ao de madeiras, de Arganil, 
e designadamsn,be aos 5ethS socias ·gereIlll:ies 
Srs. Manuel Jose do Rosrno Castanheira e 
D. Fernanda do RosiLrio Castanheira Nunes, 
pela sua tambem pronta e preciosa colabora
gao. 

Compreendeu esta exposigao urn SALAO DE 
FILATELIA, com v.aLiDsas colecc;or:s dOs 
S1'5. Comendador Jose Gonzalez Garcia, 
Dr. AnibaJ. Al!;ada de Baiva, Coronel Fran
cisco Roma Machado Cardoso Salgado e Abi
lio Joaquim Silva e Sousa, e uma CLASSE 
DE COMPETICAO, com tres grupos distintos: 
clcissicos, tematicos e juvenis. 

Premios oficiais: medalhas de vermeil, 
pl"lata, bronze prate ado e bronze; premios par
ticulaTes: medalhas «Clube Filatelico de Por
tugal» e «Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho», 
e urn lote de dez sobrescritos coml!morativo.,>, 
·a Urea concorrentes, oferta do «Estahelcci
mento Barata das Ne~. 

Apreciadas as particiJpagOes cono.)rrentes, 0 

JUri classificou-as como segue: 
GRUPO A (CLASSICOS): medalha de ver

meil, da organi~agao, ,ao expositor AntOnio Pi
res Fernandes Mota; medalha de vermeil, do 
Clube F·ilatelico de Porltugal, 18.0 expositor Ma
nuel Jose do Rosario Castanheira; medalha 
die vermeil «Dr. A. J. de Vasconcelos Carva
lho», ao eJqlOSitor Jose Manuel Castanheira 
da Silveira; medhlhas de prata, da o::'ganiza
!;ao, aos expositores Dr. Jose da Costa Ca
bral e AntOnio Borges de Brito; medalhas 
de bronze, da organizaciio, aos eJ.:positores 
D. Judite Ribeiro da Cruz (com felicita!;Oes 
do Juri), D. Fernanda Martins CclStanheira. 
Jose Maria Cruz Almeida e I!'er."W!rlo cesar 
Antunes Costa. 

GRUPO B (TEMATICOS): med'llhas de 
vermeil, aos exposiJtores Carlos Gabriel Gon
!;alves e . AntOnio Ferreir.a Rodrigue.;; meda--
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~alves Borralho e Jose Manuel Castanheira 
da Silveira; medalha prateada, ao expositor 
Eng.o Emilio cesar Monteiro de AIlIl€ida; 
medalhas de bronze, aos expositores Dr. Er
nesto Adlio de Almeida, Dr. Virgilio Guerra 
dos Reis Nunes, Fernando Gomes Carrlio e 
Padre Jose da Costa Melo. 

GRUPO C (JUVENll..): medalhas de bronze, 
aos expositores Fernando Luis da Cruz Fer
nandes Mota, Jose Fernando SimOes Casta
nheira Nunes, Mano Figueiredo do Rosario 
Castanheira e Rui Manuel Santos Abreu. 

Para dois factos muito importa!ltes e essen
ciais em exposi!;Oes filatelicas, 0 JUri et;ten
deu dever chamar a atenclio, aos expositores 
em ,geral: - urn, que os selos tern que ser 

RECORTES 
FILA TELICOS 

Com a devida venia, transcrevemos hoje, 
da excelente sec~iio filatelica de A Provincia 
de Angola, de Luanda, da autoria do distinto 
filatelista Sr. Marco AntOnio de Sousa, 0 se· 
guinte: 

A Filotelio de Angola . 
no Imprenso 
do continente 

«Reproduzimos, a seguir, um fragmento de 
uma sec~ao filatelica de um diario de Lisboa, 
a que se referia a notlcia com 0 mesmo trtulo 
que inserimos na passada semana. 

Este recorte nao fol publicado na devida 
altura por lapso de que pedimos desculpa. 

Reclamor;ao justificodo? 
Escreve-nos 0 Sr. Jose Ribeiro Duarte, da 

Sec!jao Filatelica do Clube Desportivo de Pa~o 
de Arcos, a queixar-se de que nao recebeu 
uma medalha a que se julga com direito 
- conforme 0 respectivo regulamento - por 
ter exposto na Nacional de Luanda. 

Tem razao 0 reclamante? 

apresentados em folhas propositadamente im
pressas, em oamlina e de preferencia no 
tamanho usado internacionalmente; - outro~ 
que as legendas devem ser 0 mais curtas pas
sivel, de preferencia escritas it mao e com. 
tinta da Chlna, sendo ,prliticame.'lte proibidas 
outras cores. 

Salientando e agradecendo ainda a pl'€senca 
dos expositores do Salao de Filateli,l, todos 
de grande categoria, com especial renice para 
o Sr. Comendador Jose Gonzalez G!!rcia, ()o 

JUri concluiu com agradecimentos a organi
zadora, as entidades patrocinantes, Ii im
prensa, radio e ·televisao, e, ainda, pelas aten
!;Oes prestadas ao mesmo JUri,ao Senhor Pre
sidente da Camara Municipal de Oliveira do. 
Hospital, Dr. Ant6nio Afonso Amaral. 

Quem faz uma exposi~ao toma com pro
missos no que respeita a premios, e e bas
tante estranho que nao cumpra esses com
promissos." 

E, ainda da mesma secgiio: 

Apontomento 
,,0 Boletim do Clube Filatelico de Portugal,. 

no seu n.O 238, agora chegado ao Ultramar, 
transmite-nos algo que nao poderemos dei
xar passar em claro: 0 inlcio da colabora!jao, 
nas suas paginas, de um jovem de 17 anos, 
Paulo Rui Barata, com 0 artigo .. 0 cunho II 
do tipo Ceres» . 

Para quem tem acompanhado as manifes
ta~oes filatelicas nacionais, nao se trata de 
um nome estranho. Com efeito, lembramo
-nos de ter registado ja este nome em catll
logos de Exposi~oes juvenis, em Lisboa, no
meadamente no Liceu Padre Antonio Vieira. 
Recentemente, na VIII Exposi"ao Filatelica Na
cional, pudemos observar a participat;iio de 
Paulo Barata, com 5 quadros de Aerogramas 
Militares de Portugal e marcas do Servl"o 
Postal Militar, 0 que Ihe valeu a atribui"ao 
de uma Medalha de Prata. Se, a isto acres
centarmos que conquistara ja uma Medalha 
de Bronze Prateado, na VII Exposi~ao Nacio
nal, em Coimbra, ficare'mos aptos a com preen
der 0 porque do realce que estamos a dar 
ao jovem focado. 

Pois a verdade e que Paulo Rui Barata co
meljou a publicar os frutos dos seus estudos 
e reflexoes de ordem filatelica. Um nome jo
vem que desponta, e do qual muito espera
mos.» 

c 
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As porcarias do sr. Silva Garno 
Sobre este assunto, recebemos do Sr . . 4. Silva 

Gama a comunica~iio que segue. Conforme ele 
proprio escreve, impoe-se uma resposta nossa, 
concludente e definitiva. C017l{) 0 espa~o niio 
abunda, ficard a nossa resposta para 0 pro... 
ximo numero. Ele assim 0 deseja, - assim 0 
tera. 

Reportando-me ao escrito publicado na pa· 
gina 6 do Boletim do Clube Filatelico de Por
tugal n.O 241 no qual sou execrilvelmente vi
sado, surgem-me as seguintes consi<iera!;Oes 
as quais baseado no inalienavel direito de res
posta, solicito que sejam publicadas integral· 
mente no nfunero seguinte ao citado, e em 
local Setnelhante. 

Do mesmo modo solicito que 0 Boletim no 
qual for public ada esta resposta seja distri
buido de forma igual Ii do citado n.O 241. 
Espero ainda que 0 titulo que se ira dar a 
esta ;resi>osta nao seja bombastico ou ofensivo. 

Em primeiro lugar lamento que 0 inidentifa
cado Sr. M. C. se tenha permitido (ou 0 te
nham permitido) abordar assuntos melindrosos 
sem primeiro se !informar junto de quem !he 
poderia responder. Se assim 0 fizesse teria 
obtido as devidas respostas atraves das quais 
verificaria nao haver raziio para iinsinua~i'ies 
tQrpes. Em vez de assim proceder, preferiu 
publicaras mesmas rnsinua!;oes que em ge. 
guida irei rebater e explicar. Mas corre-se 
assim 0 risco de alguns terem lido 0 seu es
cmto e POl' quaisquer circunstfulcias nao Ie
rem esta resposba. 0 que e sumamente des a
gra<iavel. 

Tambem considero indign'a de qualquer 6r
gao decente a maneira como 0 escrito esta 
reddgido. 

Passo entao a responder: 

1. Contas da 8." Exposi9iio FilaMlica Nacio
nal - Com este assunto nada tern 0 Co
missano que niio recebeu quaisquer dinhei
ros das C. T. T. mas tao somente a Direc
!;ao do Clube FHatelico de Angola, admi
nistradora dos subsidios que recebeu. Sa
betnos contudo que esta Entillolde ja h8. 
muito projecta publicar tais cantas no seu 
Boletim. No que respeita us verbas rece
bidas em Lisboa pelo Comissiuio (inscri
!;Oes e subsidios da A. G. U. e J. I. U.) e 
As despesas POl' si efectuadas (que nao 

incluiram quaisquer desloca!;oes de ou 
para Luanda) foram elas apresentadas 
pessoalmente ao Presidente da Direc~ 
do Clube Filatelico de Angola, Sr. Enge
nheiro Jolio Amaral Fernandes quando este 
se deslocou a Lisboa por motivos parti
cuIares, 0 qual no seu regresso a Luanda 
asap'resentou Ii Direc~lio a que preside 
tendo sido aprovadas sem qualquer pejo. 
Do oficio n. ° 136/71 de 15-7-71 que 0 Co
missario recebeu a anunciar 0 facto, per
mitimo-nos transcrever 0 seguinte para
graio: 

«Foi decidido renovar os agradecimen
tos a V. Ex.a pela ajuda concedida, que 
ultrapassou as fun!;oes de Comissilrio, mis
sao de que me enoarrego gostosamentE!». 

2. Desloca~oes de jurados - Revela extl'aor
dinano aclnte a a:firma~ao do Sr. M. C. 
(?) de que e ccontra todas as praticas 
nacionads e internacionais e contra a mo
l'al mais comezinha:t que 0 signatiirio leva 
a sua esposa e filho nas suas desloca!;Oes 
como jurado. 

E vulgarissimo em todos os paises, em 
exposi!;Oes de todos os niveis, que os jura
dos se fa!;am a.companhar das esposas. 
o signatiu'io quando COlIl€!;OU a exercer 
as fwwoes de jU118do ja tal facto tinha 
observado muitas vezes. Como exemplo 
nunca ninguem censurou 0 Presidente do 
Clube Fdlatelico de Portugal por ele se 
fazer acompanhar de sua Ex.rna Esposa. 
A nao ser que tais inexiste:ltes principio! 
cnacionais e iinternacionais:t se refiram em 
exclusivo a esposa e '80 filho do signa
tano ... 

Relativamente ao pagamento das esta
dias das esposas, verifica-se por vezes que 
as Conllss5es Organizadoras ja por gen
tileza, ja POl' reconhecerem 0 arduo tra
balho impasto aos jurados que muitas veo 
zes se deslocam com sacrificio de sua vida 
particular ou aiinda para compensar as 
verbas gastas pelos mesmos nas desluca
!;Oes, tomam a conta as estadias das espo
sas dos jurados. Tal situa!;ao que nem e 
de maneil'la alguma exclusiva da Filatelia, 
repete-se, nao foi 0 signatario que criou. 
J il a encontrou assim. 

No caso concreto da LUA,.'ifDA-73, pode·se 
precis-ar que as desloca!;oes e estadia da 
oarB;v:ana metropolit!ijla nao foram efe<> --
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I 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA - F. D. C. 

Ultramar Portugue. 
Ana Discriminof;lJa Escudos 

1953 

1960 

1964 

1965 

CENTENARIO DO SELO POSTAL PORTUGUJj:S 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cada provincia) . 

V CENT.o DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE 
- Col. de 8 Sobrescritos (1 para cad a provincia) . 
1.0 CENT.D DO BANCO NACIONAL ULTRAMARINO 
- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

CENT.D DA UNIAO INTERNACIONAL 
DE TELECONrrThrrCACOES 

- Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 

UNIFORMES DO EXERCITO PORTUGUJj:S 
1965/ 67 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia) 

Com taxa de 1$00. . . . . . . . . 
Com taxa baixa . . . . . . . . . . 

50.° DAS APARICOES DE FATIMA 

400$00 

160$00 

250$00 

250$00 

150$00 
85$00 

1967 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) 200$00 

V CENT.D DO NASCIMENTO DE PEDRO ALVARES CABRAL 
1968 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia) . - 200$00 

1.0 CENT.o DO NASCIMENTO DE GAGO COUTINHO 
1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia) . 

V CENT.o DO NASCIMENTO DE VASCO DA GAMA 

160$00 

I , 
I 
I 
I 

J 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
( 

I 
I 
I 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia). 175$00 i 
1.0 CENT.o DA REFORMA ADMINISTRATIVA DO ULTRAMAR I 

" 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cad a provincia). 160$00 I 
V CENT.o DO NASCIMENTO DE D. MANUEL I II 

1969 - Col. de 7 Sobrescritos (1 para cada provincia). 160$00 I CENTENARIO DO NASCIMENTO DO MARECHAL CARMONA II 

I 1969 - Col. de 4 Sobrescritos (Angola - Mo~ambique-

'

I Padldos a7T:~~;:n~A~ ~E'V;S ~ ~~a ~a ~;in~a~.; 5-,.:1_': I 
Apartado 2690 - Tel. 3671 33 LISBOA - 2 I 

> I 1):----------------------------------:: 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 29 

Exposi<;ao filatelica eVil Juvenil 
do Barreiro 

Promovida pelo Grupo Amador' do Barreiro, 
teve lugar, no ginilsio cia Escola Comercial 
e Industrial Miredo da Silva, da vizinha vila
-cidade do Barreiro, a exposi~ao em epigrafe, 
patenteao publico de 2 a 10 de Outubro, inte
grada nas Festas Anuais do, dia a dia, cada 
vez mais populoso e importante burgo, nao 
s6 industrial como, hoje, tambem, comerciaI, 
barreirense. 

Com colabora~ao valiosa do Clube Filatklico 
local, teve ainda 0 patrocinio ria Administra
{:ao dos C. T. T., da Comissao Administrativa 
da Fedel'a~ao Portuguesa de Filatelia e da 
Camal'a Municipal do B!Il"reiro. 

A sua inaugura~ao, que se verificou pelas 
17 horas do dia 2 daquele referido mes, sob 
a presidencia do Sr. Governador Civil do Dis
trito de Setlibal, Dr. Jose Cardoso Ferreira, 
estiveram presentes 0 Presid~mte do Municipio 
barreirense, !Dr. Carlos Jose da Cruz e 
Fran!;la, 0 Vice-Presidente da Camara local 
e Presidente da Comissao Executiva das Fes
tas, Eng.o Jose Alcarve Calado, membros da 
Junta Dis.trital de SetUbal, Juiz da Com.arca 
do Barreiro, Dr. Flavio Martins de Sousa, 
Agente Tecnico de Engenharia Victor Adra
gao, Vice-Reitora da Sec~ao do Barreiro do Li-

Exposi~io Fil'atelica 
de Guimaries 

Uma vez mais, vai a Sec~ao Filatelica do 
Circulo de Arte e Recreio, de Guimaraes, 
realizar uma exposi~ao filatelica, ~-te ano 
denominada <.:VlMAPEX-71 - II Exposi~ao Fi
latelica Distrital de Braga e IV de Guima
raes~, que se espera venha a atingir a pro
jec~ao de exposi~oes anteriores. 

o certame deste ano decorrera de 12 a 19 de 
Dezembro proximo, e a ele poderao concorrer 
todos os filatelistas naturais ou residentes no 
distrito de B~aga. 

o respectivo Regulamento esta ja em dis
tribui~ao, e todos os . escIarecimentos podem 
ser solicitados ao Circulo de Arte e Recreio, 
.em Guimaraes. 

ceu de Setlibal, Dr.a D. Felismi'11a Gondim 
Madeira, Vice-Direclora da Escola Comerciai. 
e Industrial Alfredo da Silva, Comandant.e da 
G. N. R. do Barreiro, Comandante da Guarda 
Fiscal e Delegado Maritirno do Barreiro, IDem
bros do JUri, dirigentes filatelioos e de colee
tividades recreativas ba:ITeirenses, muitos fila
telistas, especialmente da classe juvenil, nu
meroso publico, representantes da imprensa, 
etc. 

A Federa~ao Portuguesa de Filatelia fez-se 
representar pelos membros da sua actual C0-
missao Administrativ.a, Srs. Corouel Cardoso 
Salgado e Abilio de Sousa, estando 0 Clube 
Filatelico de Portugal e 0 nosso Boletim re
presentados por Mil.r:io do Rosario Castanheira 
Nunes, enquanto 0 Sr. Dr. A. .1. de Vascon
celos Carvalho se fez representar pelo Sr. Abi
lio Joaquim da Silva e Sousa. 

Por cerca de 100 quadros, estavdm distri
buidas as participa~6es de 32 conc(Jrrenlies 
(2 adultos e 30 j<YVens) , algumas delas multo 
valiosas, e que haviamos visto ja em Julho 
ultimo, oa ill EXiposi~ao Filatelica do Distrito 
de Setubal. Valiosas e ·a melhorarem, sem 
duvida, embora umas mads do que outras, de 
exposi~ao para exposi~ao, como vem sendo 
timbre, especialmente nos coleceionadol'es fila
telicos juvenis barreirenses, gra~as, essencial
mente, aos esfor~, dedica~ao e benemeren
cia (do seu bolso estao oferecidas, em selos 
novos, vilri,as dezenas de centos de reis aos 
jovens barreirenses) de Florentino Alves R0-
drigues, seu grande e dinamico orientador, 
excelentemente apoiado pelos nao meIlO5 dedi
cados dirigentes filatelicos do Bareiro, como 
Abilio Joaquim da SilVia e Sousa eVictor 
Hugo Oliveira Gaiteiro. Esfor~o, dedica~ao e -.:----------------11 
'I SE LOS I DE PORTUGAL, UL-

TRAMAR E ESTRAN-

I GEIRO, CLASSICOS, I 
S~RIES, ETC, 

I para COMPRA OU VENDA I 
I Consulte 0 coso I I H. SANTOS VIEGAS 
I R. 1.° de Dezembro, 45-3.o-Esq. I 
I T.lelone 35852 - LlSBOA-2 I 
'1 ...... --.-..,-- ....... ,...,.I.!' 



30 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL -benemerencia de tal ordem, os destes presti-
giosos dirigentes fuatelicos, que, presente
mente, 0 Barreiro pode considerar-se das 
primeiras, senao a primeira po~ncia filatelica 
juvenil de Portugal, e dar-se ·ao luxo de, si
mu1ti1Ileamente e corn boa represent:lgao, pa
der concorrer a varias exposicOes, por inter
medio de cerca de 300 jovens inscritos no 
Clube F1:ilat!ilico local. 

Apreciadas, uma a uma, as partic!lpacoes ex· 
postas, ·todas competitivas, 0 JUri, constituido 
pelos Srs. Coronel Francisco Roma Machado 
Cardoso Salgado, Mano do Rosario Casta
nheira Nunes e Florentino Alves Rodrigues, 
os quais, entre si, resolverarn escolher 0 pri
meiro para seu Presidente, reuniu no local da 
exposicao, Escola Comercial e Industrial Al
fredo da Silva, no dia da inaugar-acao, tendo, 
par unanimidade, classificado do modo se
guinte as colecCOes ern competir;ao: 

MEDALHAS DOURADAS: aos expositores 
Abilio Joaquim Silva e Sousa (adult'), Maria 
Clara Alves dos Santos Oliveira, Margarida 
Susana Rocio Sardinha Pereira, CristOvao de 
Oliveira Freire da Costa e Carlos Manuel Mo
rais Neves (juvenis) . 

MEDALHAS PRATEADAS: aos expositores 
Ezequiel Cavaco (adulto), Paulo Daniel Fer-

Conforme em devido tempo foi comunicado 
aos interessados, 0 q;Servico de Circulacao», 
que ha vanos anos 0 Clube Filarelico de Por
tugal criou e, a inteiro contento dos associa
dos, vinha mantendo, encontra-se suspenso, por 
resolucao que se viu forcOOo tomar. 

Porem, para atender os muitos pedidos, quer 
existentes ja nessa altura, quer recebidos 
posteriorment.:, de utentes dessa utilissima 
secClio, a Direccao do Clube Filarelico de 
Portugal, sempre .atenta aos interesses dos 
filatelistas e, designadamente, dos seus asso
ciados, resolveu 'Btender a solicitacao do seu 
consocio Sr. Domingos Correia, - sob cuja 
orientacao esse pelouro vinha funcionando, 
para, em seu nome pessoal e sob sua inteira 
responsabilidade, prossegui'l" com 0 refendo 
q;Servico de Circulacao», e, dessa maneira, 
atender os pedidas em tempo dirigidos ao 
Clube Filatelico de Por:tugal. 

Assim, de futuro, os interessados d:everao 
contactar exclusivamente com aquele Sr. Do
mingos Correia, Rua Sanoo'TIa it Lapa,n.040-1.°, 
ern Lisboa-2. 

nandes Vidal, Jose AntOnio Fernao Pires &;
teves, Paulo Manuel de Oliveira Freire, Cris
tina Maria Alves dos Santos OliVEira, Pedro 
Jose Vieira Peters, Isabel Maria Pinto Viana 
Jorge, Maria do Rosario Rodrigues, Maria 
Amalia Pires Valegas, Mari'a Piedade da Cruz 
Seruca, Ana Paula Pinto Viana Jorge, Vftor 
Manuel Goncalves Ferrao, Jose Fernando Pe
reira Rodrigues, AntOnio Jose dos Santos da 
Silva, Maria Manuela Cabrita, Carlos Jos6 
Nascimento Antunes, Ju.}io Carlos Martins 
Braga, Joao Evangelista dos Santos e Jose 
Salgueiro (juvenis). 

MEDALHAS DE BRONZE: aos ex-positor~ 
Maria de Oliveira, Jose Manuel de Macedo 
Bravo Niza e Fernando Ramiro Oliveira. 

MEDALHAS DE PARTICIPA9li.O: aos ex
positores Carlos Silva Santos, I\nt6nio Manuel 
Patacas Castro, Maria Joao dos Santos e Jose 
Manuel da p.alrn!a Belchior Picoito. 

Para 0 Salao de Filatelia (vulgo Classe de 
Honra), nlio foi, para este certame, por falta 
de tempo, convidadO nenhum fila~lista, dada 
a antecipa~ao com que 0 mesmo roi realizOOo, 
porquanto estava p'l"evisto apenas para De
zemhro do corrente ano e, a tiltirna hara, foi 
resolvido integra-lo nas Festas Anuais do Bar
reiro. 

Por este mesmo motivo, nao houve carimbC) 
comernol'ativo do ceria me, nem 0 habitual 
Posto de Correio. 

Durante as ho'l"as em que a expoJl<;'iio esteve 
patente ao publico, manteve-se presente 0 
comerciaute de selos de Lisboa, Sr. Manuel 
Antonio Jeronimo, que, .ass'im, possiibilitou, 
cornodamente, a muitos, a aquisiCao de diverso 
material filatelico. 

Voltamos a felicitar, vivamente, os dirigen
tes filatelicos do Barreia-o, por rnais esta ini
ciativa, a oferecer-Ihes a nossa leal colaboo 
racao, e a agradecer-lhes as atenr;6es rece
bidas . - M . R. C. N. 

.:------ -----------( . 
I Selos de Portugal, Ultra mar e Es

trangeiro. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material filatelico 

BASTOS & CAMPOS. L.DA 

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

LISBOA -1 (PORTUGAL) 
.:,."."..",.,...-_.-...-_----,----_-...,. 

') 
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tamos, apenas: 

1.0 - Documento (or\;amento ou factura?) em 
papel timbrado do fabricante Sr. Ame
rico Raposo, R. dos Sapateiros, 76, 1.°, 
Lisboa (esta resid~ncia vern no final do 
documento) . 

2.°- Manuscritado pelo Sr. Silva Gama, para 
o Clube Filatelico de Angola, Luanda. 

3.° - Mas entao 0 Sr. Silva Gama e quem 
faz os or\;amentos do fabricante?1 Por
tanto, nao pode ser or~amento, mas 
rela~ao dos pre~os a cobrar ao Clube 
Fllatelico de Luanda. 

5.° - Que significam os pre\;os a lapis, ao 
lado das 4.8, 5.8 e 6.8 verbas, que a 
gravura nao reproduziu? Diferen~as 
de pre-;os? A favor de quem? 

6.° - E que significa a ultima verba, .. debito 
anterior 16230$00»? Debito de quem 
e a quem? 

7.° - E que significa, no canto superior di
reito, a mao e a tinta, .. Fact. 5688», 
que a gravura tambem nao reproduziu? 

Tambem n6s sabemos muito mais. Pres
sionados para terminarmos, promelemos que 
tal fa remos no pr6ximo numero. Tambem pro
metemos que sera um fecho sensacional, em 
tudo digno de tao fal'lJigerado personagem ... 



10 - BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

• E§PECIALIZADO EM ITALIA .. 

RUA DOS SAPATEIROS. 76-1." 

GA.\YUAA INDUSTRIAL 

E ART rSTICA 

ALTOS Ii DAIXOS A~LtVOI: 

CUNHOS 

SELOS EM BRANCO 

BRAZOI1S 

TACAS-MEDALHAS-EMBLEMAS 

.)..2.-C"cc 1-CJC 

.2 . 00 0 ~O() 

7.c()(\ '~ C Q 

Ii 3 . 2..J i C' j ('<" 

\ L'- ~ \') [) ( .. 0 
/' ; l _ . ~ 

(;. 2.. oc .~ fi D 

) b. 2""5 0 ~ {.' 0 

XC' ) . 9 6 cl~ 0 c 

TELEF. 30318 LISBOA --
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PORTUG L 
EmisS80 Comemorafiva do 2.D Cenlen'rio 

de Casfelo Branco Cidade 

Os selos slio da !l;utaria de Alberto Car
doso, tern as dimensOes de 2fi x 35 rmn com
preendendo a serrilha, com 0 denteado de 
14 1/ 2. 

1$00 tiragem 9 000 000 
3$00 •. 1 500 000 

12$50 l> 1 500 000 

tudo em folhM de 100 selos. 

31 

Os trabalhos de impresslio for.t!n executa
dos, ern offset, pela Litografia Nacional. 

o plano de emisslio e 0 seguinte: 
Foi marcada a data de 7 de Outubl'o de 19'1l 

para 0 1.0 dia de circuiaclio. 

Emill80 Comemorafiva do XXV AniverSihio 
do Servi~o Mefaorol6gico Nacional 

--
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Carimbo do 1.° dia de circula~ao 

PORTUGAL 

I CONGRESSO HISPANO·LUSO AMERICANO 
DE GEOLOGIA ECON6MICA - Lisboa, Ser
vi~ Filatelicos, Rua General Sine! de Cor
des, 9-LD. 24 de Setembro de 1971·- Ca
limbos id€mticos em Coimbra, Porto (Bata
lha) e Funchal. 

2.0 CENTENARITO DE CASTELO BRANCO 
CIDADE - Lisboa, Servi~os FilateJico~, Rua 
General Sinel de Cordes, 9-1.0. 7 de Outu
bro de 1971. Oarimbos identicos em Coim
bra, Porto (Batalha), Castelo Branco e Fun· 
tChal. 

Carimbos comemorativos 

CONTINENTE 

1.0 TORNEIO DE TIRO AO VOO DA COSTA 
VERDE - Posto de correio, junto do Res· 
taura'llte do Aer6dromo. Espinho, 25 de 
Agosta de 1971. 

MILENARIO DO NASCIMENTO DO REI DA 
HUNGRIA DE S. EST:J!:VAO E 0 MILENA
RIO DA CRISTANIZACAO DO POVO BUN
GARO. Fatima, 14 de Agosto de 1971. 

IX FESTAS DAS COLHEITAS. Vila do Conde, 
20 de Agosto de 1971. Posto de Correia no 
Pavilhao dos Jardins da Av. Dr. Julio 
Graca. 

Os selos que ilustram ·a evoluc;ao dos meios 
cecmcos da recolha de observacoes - foram 
desenhados pelo Arquitecto Luis Chaves. 

Os selos tern as dimens6es de 31,65 x 34,5 nun 
compreendendo a serrilha, com 0 denteado de 
13,5. 

Os trabalhos de impressao for'uTI executa
dos, em offset, pela Cas a da Maeda. 

o plano de emissao e 0 esguinte: 

1$00 tiragem de 9 000 000 
4$00 ~ 1> 1 000 000 . 
6$50 1> ~ 1 000 000 

tudo em folhas de 50 selos. 
Foi marcada a data de 29 de Outllbl'o de 1971 

para 0 1.0 dia de circulacao da nova emissao. 

VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE HI
GIENE E MEDICINA ESCOLARES E UNI
VERSITARIAS. Lisboa, 23 e 27 de Agosta 
de 1971. Posto de Correio na F.aculdade de 
Letras. 

XVI CIRCUITO DE VILA DO CONDE - Vila 
do Conde, 28 de Agosto de 1971. Posto de 
Correio junto a pista do circuita, num Pa
vilhao na Av. Dr. Julio Gra~a . 

V CAMPEONATO INTERNACIONAL DE PA
RAQUEDISMO DO CISM - Lisboa, 5 de Se
tembro de 1971. Posto de Correia no atria 
do 1.0 piso do edificio do Cen.tro de Estagio 
do INEF. Estadio Nacional. 

VITI EXPOSICAO FILATELICA DE ARGA~ 
- Arganil, 5 de Setembro de 1971. Posto 
de Correio na Escola Primarra Masculina. 

IV EXPOSICAO FILATELICA PROVINCIAL 
DAS BEIRAS - Oliveira do Hospital, 12 de 
Setembro de 1971. Posta de Correio na Ca
mara Municipal. 

I MOSTRA FIDATELICA DA COVA DA 
BEIRA ~ Fundao, 19 de Setembro de 1!l71. 
Posto de Correio na Associa~ao Despor,tiva 
do Fundao, Rua Joao Franco, 20. 

25.° ANIVERSARIO DO PRIMEIRO SERVI(,O 
INTERNACIONAL DA TAP LL<')BO MA
DRID. Lisboa, 19 de Setembro de 1971. Es
tacao de Correio do Aeroporto de Lisboa. 

vn CONGRESSO DO INTERTOTO - Alcoitao 
(Estoril) , 20 de Setembro de 1971. Posto 
de Correio no Centro de Medicina e Reabi
litaCao. 

II FESTIVAL DAS VINDliMAS - Porto, 23 de 
Setembro de 1971. Posta de Correio C.T.F.U. 
de D. Joao 1. 

I EXPOSICAO DE NUMISMATICA E MEDA
LHiSTICA PARA COMEMORAR 0 25 ANIV. 
DO SERVICO DE TRANSPOR'rES COLEC
TIVOS DO PORTO - Porto, 2 de Outubro 
de 1971. Posta de Correios na scde da 
Casa do Pessoal do Servico de Transportes 
Colectivos do Porio, Av. da Boavista, 806. 

CINQUENTENARIO DO CLUBE DESPORTIVO 
DE PACO DE ARCOS-71. Paco de Arcos, 
3 de Outubro de 1971, Posta de Correio na 
sede do Clube Desportivo de Pa~\J de Arcos. 

VITI CONGRESSO LUSO-ESPANHOL DA OR
TOPEDIA E TRAUMATOLOGLA. Estoril, 
10 de Outubro de 1971. Posto de Correio no 
Pavilhao de Congresso. -
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Ainda as porcarias do sr. Sliva Gama 
sobre as medalhas de Luanda 

E par demais evidente que este tftulo, 
«A Direcc;ao da Federac;ao Portuguesa de Fi
latelia», pretende dar continuidade ao pri
meiro artigo desta serie. Mas e por Igual evl
-dente que nao esta em causa toda a Direcc;iio, 
nem de longe, mas, apenas, os Srs. Cap. Le
mos da Silveira e Silva Gama, '~micos a que 
nos temos referido. Nenhum dos outros 
- homens serios e impalutos! - esta ligado 
as porcarias e aos crimes daqueles dais, que 
temos referido, e ainda hoje Temos de con
tinuar a referir . E tanto isto e verdade, que 
o vice-presidente em exerdcio da Mesa do 
Congresso, Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Car
valho, ao nomear uma Comissao Administra
tiva, para gerir a Federac;ao ate as pr6ximas 
eleic;6es, escolheu dais dos directores eleitos, 
"Srs. Coronel Francisco Cardoso Salgado e Abr
lio Silva e Sousa, e nao os restantes, por estes 
nao terem aceitado a incumbencia. 

Fique assente, pois, que se trata, apenas, 
dos Srs. Cap. F. Lemos da Silvelra e Silva 
Gama. E continuamos, quanto a este (;Itimo. 

As porcarias do Sr. Silva Gama, no assunto 
das medal has da ExposiC;ao de Luanda, foram 
aqui focadas pel a nosso querido amigo Fer
nando Carrao, no ultimo numero desta re
vista. Mas muito incompletamente, como ele 
proprio confessou, ao esc rever ter ainda multo 
mais para dizer... Em assunto tao grave, por
.que nao disse tudo?.. Em assunto tao grave, 
nao podemos ficar nas meias palavras, porque 
o silancio e conivencia aos crimes praticados. 

Como mostrou aquele nosso amigo, ha al
guem em Luanda a querer encobrir 0 Sr. Silva 
Gama. Mas isto vem de longe, pols que 
.houve ofrcios enviados e asslnados pelo pre-

rHPO~ ., 
~ 

sidente demissionario, Sr. Cap. lemos da Sil
veira, que nao foram respondidos, nem 0 lIus
tre presidente do Clube de luanda, quando 
veio a lisboa, procurou aquele Sr. Cap. le
mas da Silveira, mas, tao so mente, 0 Sr. Silva 
Gama ... 

E agora, mesmo depois de publicadas as 
porcarias do Sr. Silva Gama, as primeiras me
dalhas, as de prata, foram enviadas para 
Luanda, e de Luanda enviadas para 0 Sr. Sliva 
Gama, para este as distribuir ... 

Mas, entao, luanda nao esla jii farla 
de saber que 0 fabricante das medal has as 
fez par um preljo, e que 0 Sr. Silva Game as 
debitou por preljo multo superior?1 

Falou-se aqui de urn documento sobre este 
aspecto do assunto, que estaria nas maos de 
um dirigente do Barreiro. Nao, tal do
cumento nao esta nas maos do dirigente fila
telico do Barr-eiro, - pela simples raziio de 
que esta nas nossas maos. Ei-Io, na SlJa elo
quencia, reproduzido. por gravura: 

~l----------------"""'-'a.. 

I A Filatelica 
I Se/os para co/eccoes 
I I COMPRA E VENDE I 
I Apartado 13 - Telefone 8~6 - ElVAS 

..._---------------....." ---



8 BOLETlld DO CLUBE FILA~CO DE PORTUGAL -vem reservar 0 subsldio maximo, motivo por-
que apenas para 1973 se pode pensar na 
realiza~iio, em Lisboa, da referida Exposi~o 
Filatellca Iberica. 

Mas, para ja, aqul fica a notlcia, com a 
garantia do total patroclnio do Clube Fila
telieo de Portugal, do mesmo modo que, eon
eerteza, dos demais organismos interessados. 

o . , . 
Onlversono desto 
revisto 

Passou este ana 0 25.° aniversiirio do uBo
letim do Clube Filatelieo de Portugal», aeon
tecimento notavel, que nso pode delxar de 
ser eomemorado condignamente. 

Aeontece que temos aguardado determi
nado acontecimento, que solieitamos, enos 
foi prometido na medida do possivel. 

Mas como nao podemos esperar mais, por
que 0 ana de 1971 esta prestes a findar, va
mos come~ar par uma comemor,,~ao singela: 
a publica~1io do numero de De:zambro, ex
traordinario, dedicado a fao importante acon
teeimenfo da vida filafelica naciollal. AJem 
dos artigos solicitados para tal numero, publi
earemos tambem fodos os artigos qlle, com 0 

famanho de uma pagina, nos forem enviados, 
ate 20 de Novembro, por qualquer dos nos
sos queridos associ ados. 

4C 1. a Mestro de Morcofilo 
Classico» 

A expostQao em epigrafe, organizada pe!o 
Clube Filatelico de Portugal, e com 0 patro
cinio cia AdministraQao dos C. T. T. e da Fe
dera,ao Portuguesa de Filatelia, tera que ser, 
poT grande acumula,ao de outras e3.'PosiQoes, 
adiada para principios de 1972. 

A este assunto voltaremos muito brevemente. 

Secc;60 tematico 

Por absoluta lalta de e~o, e por, cl Ul
tima hora, ter surgido a resposta do Sr. Silva 
Gama, tem que ficar para 0 proximo numero 
a nossa Sec,ao Temdtica, do que pedimos 
muita desculpa ao seu distinto autor, Dr. Ro
mano Caldeira Camara, e aos nossos leitores. 

Secc;oo Aerefilotelica 
Temos ja assegurada a eontinua~iio da nossa 

See~iio Aerofilatellea, que eome~ara no pr6-
xlmo numero. E seu autor 0 Eng.o Marques 
Gomes, disfinfo eultor da espeeialldade, e 
membro dos juris de varlas exposi~i5es flla
telieas, entre as quais as tris cLubrapex_. 
Tal asslnatura garante uma serle de artlgol 
que ainda mais valorlzara a nossa revlata. . ~-----------~-~ f 

fA • GAMA REI S 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 

(MR. CORK) 

WELCOMES you a 

CASA 0 AS 
CORTI<;:AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 
(Mrs. Cork's souvenir 

shop) 

EXPORTERS 
Momber at Portugu .. e RET A I L E RS 
Chamber at Cammero. 

4 - 8 - RUI 01 Elcoll Pollt6cnici - 8 -10 
Telefone 325858 

TelegrBmas: ISOLANTES 
seaN - PORTUGAL. I LI WONDERFUL COLLECTION 

OF CORK PEe I L TI E 
I AMERICAN EXPRESS CREDIT CAROl HONOURED HERE .'------,--- -. 

PORTUGAL. U L TRAMAR 

REMESSAS A ESCOLH 0\ 

com selos novos e usados 
Em pag_menlo, ace i lo selos em 

quantidade 

Pedlr tabela de valoriza9ao e condl_, 
90e8 de troc. 

Sancho O.6.io 
Apartado 1312 U"'BOA-I 

BOLETIM DO CLUBE FILAT1l:LICO DE PORTUGAL -I EXPOSICAO FILATELICA LUSO-ESPA
NHOLA DA BEIRA~BAIXA-ALBIPEX 71 
- Castelo Branco, 10 e 17 cte Outuhro de 
1971. (Abertura e encerramento). Posto de 
Correio no Pavilhiio da EXposi!,!B.o da Ca
mara Municipal. 

PACO DE ARCOS-71 - TEMA DIA DOS DES
PORTOS - Pa!,!o de Arcos, 10 de Outubro 
de 1971. Posta de Correio na Sede do Clube 
Desportivo de iPa~o de Arcos. 

I SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE AZU
LEJARIA - Lisboa 14 de Outubro de 1971. 
Posto de Correio na sede da Funda!,!iio GUIl
benkian. 

XIV JAMBOREE NO AR - 16 de Outubro de 
1971. Posta de Correio na Organiza!,!iio Na
clonal do Jamboree no Ar. Cais do Sodre, 
Lisboa 2. Nuc1eo do Porto dos Escuteiros 
de Portugal, Rua Bariio de S. Cosme, 2.33, 
Porto, e no Grupo 52 de Escuteiros, Rua do 
Chafariz Velho, n.O 8, Angra do Heroi'S nlo. 
A!,!ores. 

ANGOLA 

Carimbos comemoralivos 

I MOSTRA FILATELICA CNE - Luanda, 
14 de Agosto de 1971. 

XIV JAMBOREE NO AR - Luanda, 16 de 
Outubro de 1971. 

M09AMBIQUE 

Carimbos comemorativos 

XIV JAIMBOREE NO AR - Vila do Dondo, 
17 de Outubro de 1971. 

MACAU 

Carimbos do 1.0 die de circula~ao 

d)RAGAO~ e cLEAO;, - Macau, 30 de Setem
bro de 1971. 

ULTRAMAR 

Carimbos eomemorativos 

xxv ANIVERSARIO DO SERVICO METED
ROL6GICO NACIONAL - Carimbos em 3 de 
Outubro de 1971, em Bissau, Praia, S. Tome, 
Luanda, Louren!,!o Marques, Macau e Dill. 

-----------------
North Atlantic Treaty Organization 

Headquarters 

of 
Commander Iberian Atlantic Area 

Oeiros, Portugal 

Vao realizar-se, no proximo dia 29 de Ouf.n
bro, as cerirnonias da inaugura!,!ao do Qual'
tel-General do Comando da Area Thero-Atlan
tica (COMIBERLANT) , em Oeiras . 

Por tal motivo, ,os C. T. T. emitirao urn c. 
rimbo comemorativo, 0 qual, nesse dia, ~ 
aposto na cOITespondencia de quem 0 solici
tar, na esta!,!iio dos correios dos RestalJr'8Ab. 
res, em Lisboa. 

o COMIBERLANT emitira urn sobrescritD 
comemorativo que podera ser adquirido 1& 
quele Comando, em Oei'l'as. 

Coleccionismo de selos, 
moedas e postais 

iltlstrados 
Em fins do ano corrente (Ni>vembro~ 

zembro), aparecera 0 conhecido catalogo (~ 
!,!iio 71/72) para filatelistas, numismata.. e 
coleccionadores de postais ilustrados cWPB
-Adressbuch der Philatelie + WPB Adres
sbuch der Numismatik + WPB-Adressbuch 
fiir SammIer von Ansichtskarten:t, editadB 
pela firma WPB-'Fachadressbuchverlag 0.850(). 
-Niirnberg 17-A1emanha Ocidental. Todos os 
pedidos dos coleccionadores serao publicados. 
gratuitamente, em todos os WPB. 0 impresso 
para a inser~iio gratuita, dos seus interesses 
e pedidos, devem ser enderecados para a 100-
rada atrils indicada, em troca de 1 coupoo 
de resposta internacional, para despesas de
correio, franqueado com selos comemorativos. 

A mesma editara lan!,!araairlda os seguintes 
volumes: 

Gerko Philateli5ten - 1972 
:t Numismataker - 1972 
:t Phillurnenisten - 1972, 

que estarao a venda nas livrarias, e COIDeI'
ciantes de se10s e moed'as. Para informa~Oes 
mais detalhadas, enviar 1 coupon respost& 
internacrional. 
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/!'ista de Socios 

Clu6e 
do 

'Filat4lico de 'Portugal 
L1sta del Socl - Mlgllederliste - Members List - L1ste de Membres 

ALTERA90ES - REINGRESSOS - NOVaS SOCIOS 

PORTUGAL 

11.52 - Prof. Dr. A. H. Oliveira Marques
Av.n Almirante Reis, 174-7.° - Lisboa. 

%1.01 - Jo80 Maria SeITtaJ - Rua dos Camba
tentes da Grande Guerra, n.O 37 - Nisa. 
(M) Po. T. C. V. N. U. 60. 3. 

~80 - Vitor Manuel Mendes Godinho - Rua 
Alexandre Herculano, 25-1.°-Drt.o - To
mar. (M) Po. Fr. In. Es. T. 60. 1. 2. 
3. 15. 19. 90. 93. 101. Arir6. 

3070 - Comodoro Dr. Ca!l'los Henriques - Rua 
da Trindade, 20-2.° - Lisboa - N. 60. 

"3415 - Ant6nio J. M. de Abreu - Bairro 
Dr. Augusto de Castro, Lote 6-l.°-Esq.o 
- Lisboa. (P) Po. Fr. In. T. N. U. 60. 
1. 2. 3. 90. 94. 

3818 - Guilherme Nogueira - R. Freitas Ga
zul, 16-3.0-Drt.o - Lisboa. (M) Po. Fr. 
In. Es. T. C. V. N. U. tiO. 1. 2. 4 de 
3. 90. 93. 94. 

3832 - Vasco Anjos Felix - Pra~a Professor 
Santos Andrea, n.O 15-2.o-Drt.o - Lis
boa. 4. (P) F.r. In. T. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

4001 - Dr. Miguel Pedro Iglesias Oliveira
Av.& da Republica, 85-7.° - Lisboa. 

4283 - Manuel L. Santana do Nascimento
C. P. 112. Faro. Po. Fr. In. Es. T. 
C. V. N. U. 60. 3. 90. 93. 04. 

4381 - Fernando Anselmo Santos - Rna Cruz 
da Carreira, 29-1.0 -Esq.o.- Usboa (M) 
Po. Fr. In. T. C. V. N. Sobrescritos 90. 

4459 - Miguel F. Spiguel- Alameda das Li
nhas de Torres, 104-1.°-Esq.o - Lisboa. 

4.500 - Dr. Rui Viei~a Miller - Parque Resi
dencial Dr. Augusto de Castro, lote 6-
3.° Ft. Oeiras. (M). Po. F'r. T. V. C. 
N. U. 60. 1. Israel. Finlandia. Vati
cano. 21. 24. 30. 90. 

4647 - Jose Baptista Bar:ata - AV.8 D. Ro
drigo da Cunha, 18-r/c.-Esq.o C. Us
boa 5. (P/M) Po. Fr. In. T. 60. 1. Ja
pao. Fran!;a. 90. 94. 

4613 - Eng. Oarlos Mira da Silva -- Av.8 &
tados Unidos da America, n.O 81-2.°
-Drt.o Lisboa 5. 

4860 - Dr. Joao das Neves Gongalves Novo 
- Av.& do Brasil, 22. Santarem. (M) 
Po. Es. Fr. In. T. C. V. N. U. GO. 1. 
2. Ghana. Tematicos e Postais Maxi 
mos. 

5045 - Maria Estrela de Castro Salvador
Sete Quintas. Cane!;as. 

5341 - Maria Adelaide Gubert Zaiiartu - Rua 
Barros Queir6s, 10-1.°-Esq.o - Parede. 
Po. Fr. In. T. U. em perfeito est ado 
filateIico. S6 alguns paises Europeus. 
6. 90. 94. 

5361 - Domingos Gomes Borlido - Clube de 
Sargentos. Ota. (P/M). Po. T. C. N. U. 
60. 1. 2. 94. 

5675 - Albino Gon!;alves de Jesus - Largo Eu
genio dos Santos, late 9 A-:!.°C Reba
leira. (P) T. N. U. 60. 1. Dbas. 2. 94. 

5679 - Artur Agostinho Ferrao de Figueiredo 
- Rua do Sol a S!IJIlta Catarina, 36-1.° 
Usboa 2. (P). C. U. 60. 1. 2. :t 

5681- Dr. Virgilio Manuel Guerra dos Reis 
Nunes - Arganil .. Po. Fr. In. Al.T. C. 
V. N. U. 60. 1. (Classico). Tematica 
(Astrofilatelia) . 

5684 - Pedro Gil Bal"'I"oca - Rua Francisco 
Sanches, 63-3.° Usboa 1- (P) T. C. 
N. D. 60. 1. 2. 93. 

5688 - D. Celina Pereira Neto· - Rua Victor 
Cordon, 10-A-4.0 - Lisboa - (P) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 

5690 - Manuel do Carmo - Rua Fernao Lo
pes, 149-1.° - Vila Nova de Gaia. (M) 
Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. 1!1. 21. O:t 94. 

5691 - Prof. Jose Rui Silvestre Petrony - Rua 
Damasceno Monteiro, 51-3.0 -Drt..o - Lis
boa 1 - (M) Po. Fr. In. Es. T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. 15. 19. Tematica'i de 
faWla e flora. 90. 92. 94. 

5696 - Jaime Machado - Pra!;a do Municipio, 
20-4.° - Lisboa. (P) T. C. V. U. 60. l. 
2. 94. 
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UNS & OUTROS 

M. C. 
Alguns individuos, sem, claro, desmentirem 

o aqui escrito pelo nosso colaborador M. C., 
tem-se entretido a adivinhar quem e 0 M. C., 
tendo chegado a afirmar tratar-se do nosso 
distinto redactor principal, que costuma assi
nar M. do R. C. N. Embora este nao enjei
tasse 0 conteUdo escrito, a verdade e nao 
ser ele 0 M. C. 

Esta nota ficaria por aqui, se nao fosse a 
circunstdncia das porcarias que um dos alve
jados enviou, por carta, ao nosso cons6cio e 
querido amigo Mario do Rosario Castanheira 
Nunes. Claro que as porcarias sao tao porcas, 
que mostram bem donde vem... E como se 
tivessem assinatura... E ate foi bam, para que 
quem viu tais porcarias ficasse a saber quem 
eles siio, e das porcarias de que sao capazes ... 

«IV Certame Filatelico 
de 10 Hispanidad» 

Conforme noticiamos, realizou-se em Espa
nha, Pam pion a, a exposic;ao em eprgrafe, que 
constituiu um exito notavel, e cllio programa 
(filah~lico, numismatico e social) decorreu 
com grande brilhantismo. 

o nosso Director, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, foi 0 presidente do Juri classico, 
cujos trabalhos, na sua fase final, foram fei
tos por maquina electronica. As medalhas fo
ram entregues no grande banquete do encer
ramento, em que 0 nosso Director ficou sen-

tado II direita do respectivo presidenle, mas 
a acta nao foi publicada, pelo que so 0 sera, 
brevemente, no boletim n.O 2 da mesma Ex
posic;ao. 

Por tal motivo, e por nao termos ainda re
cebido todas as fotografias, fica para 0 pro
ximo numero desta revista a reportagem res
pectiva. 

Dr. Rnt6nio Fragoso 
Esteve em Coimbra e em Usboa, e de am

bas as vezes nos deu 0 grato prazer de con
tactar connosco, 0 Sr. Dr. Ant6nio iFragoso. 
eminente filatelista, e viice-presidente da de
missionaria DireC!;80 da Federa~ao Portu
guesa de Filatelia. 

Exposi~ao Filatelica Iberica 
Em Pamplona e em Madrid, 0 nosso Direc

tor foi abordado, com grande interosse, sobre 
a proxima realizac;ao de uma grande Exposi
c;ao Filah~lica Iberica, se possrvel alargada aos 
parses das Americas central e do suI. 

Evidentemente que 0 assunto tem grande 
interesse, filatelico e patriotico, mas e fran
camente demais para ser resolvido em sim
ples conversa. 

Por outr~ lade, pretende-se que tal expo
sic;ao, ja realizada em Espanha, 0 seja agora 
em Lisboa. Ora Portugal, em 1972, tera, em 
Aveiro, ao que tudo leva a crer, a "IV Lubra
pex», para, a qual os C. T. T. portllgueses de--



6 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL -certo que contra V. Ex.a impedem acusar;oes 
graves, a algumas das quais aludem alguns 
dos pedidos de d.emissiio dos demais Directo
res, entendi, como Wrlca soluCao legal e cor
recta, considerar demitida toda a llirecCao, 
e nomear uma Comissao Administrativa, como 
tudo consta do oficio que enviei ao Ex.rno 
Sr. Coronel Cardoso Salgado, e, por copia, a 
V. Ex.a. 

3.° - Posteriormente, ja V. Ex." continuou 
usando ilegaImente a sua qualidade de mem
bro da DirecCao daquela Federllcao Portu
guesa de Filatelia. 

4.° - Todos os faetos referidos foram co
municados as entidades oficiais, e oportuna
mente lbes sera dada a publicidatle neces
saria. 

5.° - No C!I50 de V. Ex." nao cumprir 0 
par mirn deIiberado, e nao entreg'ar tudo ao 
refer.ido Ex.mo Sr. Coronel CardOSo Salgado, 
ver-me-ei obrigado, bern contra minJ!O. t'on
fade, a intentar contra V. Ex.' um processo 
criminal e outro disciplinar. 

Sem mais, sou de V. Ex.a, 

Vice-Presidente em exercicio da 
Mesa do Congresso da Fede
raCao Portuguesa de FHatelia, 

A. J. de Vasco1lcelos Carvalho. 

E ele, logo no dia em que receheu tal oficio, 
22 de Outub-ro, respondeu assim : 

A. Silva Gama 

Av. Marconi, 16, ric, Esq. 

LISBOA-1 

Ex.rno Sr. 

General Mario Nogueira 

TIustre Presi.dente do Congresso da 
Fedel'acao Portuguesa de F'Hatelia 

Praca P asteur, 11-l,O, Esq. 

LISBOA 

Ex.rno Sr. Presidente , 

22-10-71 

Tenho a bonra de apresentar a V. Ex." a 
minha irrevogavel denrissao de 1.0 Secreta
rio da Federacao Portuguesa de ~ilatclia 
para que fui eleito no XVI Congresso desse 
Organismo, realizado em 29-4-70. 

Na veroade !15 quezilias mesquiuhas que 
grassam no panorama filatelieo nacianal agra-

vadas nos ultimos meses, n8.o permitem de
senvolver as necessarias activioodes com 0 
devido cHscernimento. 

o signatftrio multo lamentla ainda as insi
was maldosas de que 'tern estado a ser vitima, 
e que comecaram quando se encontrava au
sente em ferias, estandoagora a atingir de
sagradavel climax. 

Apresento ,a V. Ex.a os !IleUS respeitosos 
cumprimentos. 

A. Silva Gama. 

E pronto, por boje, acabou aqui a hillt6ria. 
Formulamos votos para que acabe de todo. 

i---P-;-;Gd~~-MA -1 
I (Iu be Filatelico del 
I Portugal I 
! PARA 1971 II 

I • Sa lao de Aerofilatelia I 
I • l .a Mostra de Intei-
i ros Postais ·1 
I I 
I • La Mostra de Marco I i filia Classica - I 
II I • Dia do Selo t 
I I 
:: --------------_ ...... :: 

fCASA-A:-MOLDEfi-l 
I TUDO PARA FILATELIA I 
ICOMPRA-VENDEI 
! Rna 1.0 de Dezembro, 101-3.0 I I Telef. 321514 L [S BOA - 2 I 
I!I----------------.. ....... :' 
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5701- Jose Manuel Guerreiro ria Silva ·- Rua 
5 de Outubro, 69 - Oderrura (P) Po. 
Fr. Es. C. N. U. 60. Postais Husira
dos 90. 94. 

5703 - Dr. Virgilio AntOnio Pinto Nunes -
Av.- Frederico Ulrich, 39-3.o-Esq.o Al
mada. (M). T. C. N. U. 60. 1. 2. 15. 
Suecia, 21. 30. 90. 94. 

5705 - Armando Moura Marques - Rua 4 de 
Infantaria, n.O 6-1.°-Drt.o - Lisboa 3-
(P) Fr. In. Es. T. C. N. U. 60. 1. 3. 

5706 - Maria Candida Serra Bacelos - Praca 
Pasteur, 5-2.o~Esq. o - Lisboa 1. Po. Fr. 
Es. In. T. N. U. 60. 

5707 - cesar de F1igueiredo Bastos -- Sever do 
Vouga. (M) T. N. U. 60. 1. 2. 15. 94. 

5708 - Orlando T.aJto de Miranda Rua 14, 
n.O 919 - Espinho. (M) Po. T. C. N. 
U. 60. 

5709 - Prof. Andre Mayans Tunbas - Ru:J. 
Joao Pedro Ribeiro, 834. Porto. (A) 
Po. Fr. Es . T. C. V. N. U. 60. 1. Va
rias tematieas 90. 94. 

5710 - Dr. Manuel PereLra Leite -- Rua de 
Belem, 128. Porto. 

5711- Eng.o Armando Mario Vieira - Rua de 
Belem, 520. Porto. 

ANGOLA 

2:757 - Armando Mftrio Delgado - C. P. 2726 
- Luanda. (A) Po. Fr. Es. (Com
preende 1n). T. C. N. U. 60. FDC. 1. 
2. 10. 21. Isr.ael. Vaticano. Temas 
mlisioa, folclore, costu!nes regionais, 
agricultura, frutos, animJaLs, flores. 

3956 - Eusebio J06e das Dares Pereira - Es
ta~ao Central Telegrafica de Luanda. 
C. P. 1396 - Luanda. 

5685 - Prof.a D. Noemia Cruz-Av.- Norton de 
Matos, 195-3.° B. Luanda. (M) Po. Fr. 
Es. In. T. C. V. N. U. termUie:J.s de 
barcos, animais selvagens eaves. 90. 
93. 94. 

li686 - Jose Manuel da Silva Ramos - C. P . 17 
- Santo AntOnio do Zaire. (M) Po. 
T. C. N. U. 60. 1. 2. Polonta Russia. 
13. 19. 21. 31. 90. 94. 

5687 - Luis Fernandes Antunes - C. P. 8·
Santo Antonio do Zaire. (M). Po. Fr. 
Es. In. AI. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 19. 
21. Polonia. 29. 31. 90. 94. 

5702 - D. Inger Fernandes - C. P. fl. Lobito. 
In. C. 60. 

CABO VERDE 

4650 - Alvaro Lopo de Almeida - AIf8.ndega 
- Praia. (M) T. c. V. N. U. 60. 1. 2. 
93. 94. 

GUINE 

5704 - Henrique Pires dos Santos - C. P. 219_ 
Bissau. 

M09AMBIQUE 

5689 - Eduardo Mauricio de Sousa: Leite de 
Faria - C. P . 42. Vila Pery. Po. Fr_ 
Es. In. T. N. U. de preferencia 60.3.6L 

5692 - Edmundo Francisco de Paulo 6scar 
Silva Fernandes - C. P . 9. Direccao 
Distrital de Fazend'a - Nampula. (P) 
Po. Fr. In. T. C. U. GO. Tematicos 
desportos e fauna. Aerofil:J.telia. 90. 93. 

5700 - Americo dos Santos da Luz Antunes 
Talhao 30 da Parcela 731, C. P. 41 -
Vila Salazar - Lourenr;o Marques. T_ 
C. V. N. U. 60. 3. 90. !l4. 

BRASIL 

5372 - Dr. Plinio Ricciaroi - R. Carlos Vas
concelos, 49 A - Tijuca. Rio de Ja
neiro. (A) Po. Fr. In. AI. Es. T. C. N. 
FDC. 67 Tematica dos Jogos Olimpi
cos. 90. 92.416. 97. 

5525 - Auremyr dos Santos - Av. Rui Bar
bos'a, 300 - Apt.o 1404 -- Botafogo 
ZC - 01 Rio de Janeiro (GB) . Po. Fr. 
Es. T. 60. 15. Dia' dO SeIo. Centenario 
do Sel0. Exposi~Oes Filatelicas. Natal. 
Astrofilatelia e borboletas. 

5647 - Hermes Isleb - C. P. 668 Blumenau 
(S. C.) . (M). Po. AI. Es. in. T. N. U. 
50. 3. 72. Tematicas de desportos e 
aeronautica. 90. 

5677 - Everaldo F. de Gusmao - Rua da 
MoGea, 3617 - Apt.o 2. Sao Paulo. T. 
Da N. U. de 15. facial I}U !l0. Deseja 
60 N. em 64. 21. Egito. H.iisSLa. Cuba, 
f.acial ou 90. 

5695 - Afonso George Carvalho - Rua Maria 
d!15 Dores Leal Queiroz, 180. 13140-
Paulinia - Estado de Sao Paulo, Po. 
.T. 60. 

• 
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5693 - Joaquim E. Lopes - C. p. 171. Nova 
EsperanQa 87600 - NoNe Parana. Po. 
T. 60. 3. 

ESPANHA 

5682 - Federico Bergada - San Francisco, 18 
P. S. Igualada - (P. Barcebna) Apar
tado 295 - Es. T. 60. 3. 61. 62. 

5697 - Jose Santiago Tejada - Mulhacen, 8 
- Sevilla. Po. Fr. AI. T. 60. 1. 2. 94. 

AFRICA DO SUL 

5556 - Martinho Pereira dos Santos - 41, Pan 
Road - JHB - La Rochelle. 

ALEMANHA OCIDENTAL 

5698 - Altino AntOnio Cunha - 675 Kaiserslau
tern-Ma:inzerstr. 38. (P). Po. T. 60. 72. 

ARGENTiNA 

5694 - Horacio R. Tripoli - Bla..lCo Encalada 
917 (Suc. 28). Buenos Aires Es. In. T. 
60. 5. 6. 8. 

5699 - Jorge Yavich - C. C. C. 2122. Buenos 
Aires. Es. T. N. de 3 em 64. 90. 91. 92. 

BULGARIA 

5676 - Radomir Stefanov - Rue Otetz Faisi, 
4. Tolbuhin. Dobritsch. 60. In. AI. Fr. 
T. 60. 3. Match box labells. Da 60 de 
Bulgana. RUssia. Romenia 90. 

CANADA 

5680-Jose P. Reis-2625 L. O. David Mon
treal 453. Quebec 38 - Po. In. T. 60. 
1. 2. 17. 91. 

CHECOSLOVAQUIA 

5161- Frank Vorlovsky - P. O. Box, 61. 
Cheb 2. 

EST ADOS UNIDOS DA AMreRIC.4 

5579 - Alberto Santos Teixeira _.- 58 Monroe
Street - Newark N. Y. 07105. 

5674 - Roman Laes - 246 Broadway 47 Chula 
Vista 92010. Calif6rrua. In. FDC. 

ITALIA 

5683 - Umberto Dakessian - C. P. 6OB. 40100 
Bolooha. In. Fr. It. 60. 3. 18. 90. 91. 
96. 

JUGOSLAVIA 

2104 - Prof. Dusan Cop - ill ~artina Krpana 
4 - c - 61000 Ljubljana - Slovenia M. 
T. N. U. - Po. Fr. In. Es. It. AI. 
1. 2. 3. 5. 19. 20. 21. 24. 26. 28. 60. 63. 
64. 65. 96. 

ROMt:NIA 

5678 - Prof. Botea Anton - Str. Rosiori nr. 
394. Braila. (A). For. AI. It. Es. T. 60. 
N. U. 60. em 64. pinturas, fauna, flo
res.. cosmos, 62. 90. 96. 

Indique 

socios 

para 

o 

seu 

Clube ~ilateli(o 
de Portugal 

Av. de Almlranta Rei~, 70-5.0 -D. 
('/lfJador) 

LISBOA-1 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL - Lisboa, 2 de Outubro de 1971 

Federa9Qo Portuguesa de Filatelia 

Av. de Alnrlrante Reis, 70, 5.0 , Drt.o 

LISBOA 

Ex.mo Sr. 

A. Silva Gama 

Avenida Marconi, 16, ric., PT. Esq. 

(Para lhe ser entregue, ou, na sua au
s~cia. para ser entregue a senhora por
t.eira, com 0 pedido de esta fazer 0 favor 
de a enviar paI'la onde 0 signatarlO se 
encontrBT) 

LISBOA-1 

Ex.mo Sr. 

Junto envio a V. Ex." duplicado do oficio 
que Desta data envio ao Ex.mo Sr. Coronel Car
doso Salgado, pelo quaJ V. Ex.a tomara conhe
cimento do que se passa com respeito A Di
rec~ao da Federa~ao Pontuguesa de Filatelia. 

De acordo com 0 que naquela carta cansta, 
queira V. Ex." entregar <80 Ex.:n<> Sr. Coro
nel Francisco Cardoso Salgado trxlos os livros, 
documentos, oorrespond~ncj.a, ;Jutros papas ou 
objectos, chaves, etc., .pertencentes a Federa
cao Portugues.a de Filatelia. 

Sem mais, sou de V. Ex.a 

(a) A. J. de Vasconcelos Carvalho. 

o Sr. Silva Gama dlrigi'll-nos eutilo uma 
carba simplesmente deliciosa: 

Lisboa, 20 de Outnbro de 1971 

A. Silva Gama 

Av. Marcom, 16, ric., Esq. 

LISBOA-1 

Ex.mo Sr. 

Dr. A. J . de Vascancelos Gar1)alllo 

R. de M~ambique, n.O 1, 3.0 , Drt.o 

LISBOA-2 

Ex.mo Sr. 

Reporto-me it carta de V. Ex." de 2 do cor
rente e a c6pia a el'a anexa de uma outra 
en~da ao Ex.mo Sr. Coronel F. Cardoso 
Salgado. 

------------------
o seu conteudo merece-me'lis seguintes con

sidera~Oes : 

1. Segundo a allnea K) do Art. 19.0 do Es
tatuto da Federa¢o Portuguesa de FilateIia, 
compete ao Congresso (e nao a qualquer 
dos membros da Mesa do Congresso) a 
demissao d!a Direc~ao e do Conselho Fiscal. 

Por esta circunstfulcia nao me posso consi.
derar demitido como V. Ex." pretende no 
n.o 1 aa sua carta ao Ex. mo Senhor Coronel 
Oardoso Salgado. 

Posso no entanto informar V. Ex." que e 
minha inten~ao solicital' a minha demissiio ao 
Ex.mo President.e do Congresso, oportuna
mente. 

2. Nao e verdade me encontrar ausente 
(sic) ha mesas cern parte incerta.>. 0 meu 
ender~ de fetias era conhecido dos Ex.m." 
Srs. Dr. AntOnio Fragoso e Coronel Cardoso 
Salgado,tendo este chegado a escrever-me 
urna carta em meu poder para 0 citado en
dere~o -de ferias. Por outro lado tooo a oor
respond~ncja me era reexpedida. 

3. Sao descabidas e infelizes as alusOes a 
EJGposi!;iio de Lua.nda. 

Sem mms, sou de V. Ex.a 

(a) A. Silva Gama. 

Perant.e tal. atrevimento, tivemos que Ell
crever-lhe, em 21 de Outubro: 

Lisboa, 21 de Outubro de 1971 

Ex.mo Sr. 

A. Silva Gama 

Av. Mar.coni, 16, ric, Esq. 

LISBOA-l 

Ex.mo Sr.: 

Em esclarecimento da carta de V. Ex.a d.a
tada de ontem, cumpre-me dlzer-lhe 0 se
guinte: 

1.0 - Eu, na minha qua1idade de vice-pre
sidente em exercicio da Mesa do Congresso 
da Federa~ao Portuguesa de li'ila.telia, nao 
demiti a Direc~ao respectiva, mas areitei a 
demissao de todos os membros, menos V. Ex.". 

2.° - Como V. Ex.a nao pode funcionar sO
zinho comd sendo tod'!l a DiT'ec~50, e sen<lo -



4 BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL -vada consideracao pm- V. Ex.~, e peJo outro 
elemento nomeado, sou, velho amigo, atento e 

mt.o grato, 

(a) A. J. de Vasconcelos Carvalho. 

6 

Comunica~iio as Federadas 

Entretanto, e porque 0 Sr. Silva Gama, nao 
obstante 0 oficio que ja Ihe tinha sldo diri
giao, reg.istado e com aviso de rcr-epC<lo, 
transcrito amante, continuava a fazer-sc pas
s-ar por director da Federacao Po.rtuguesa de 
Filatelia, foi resolvido circular as feder-a.d-as 
nos termos seguintes: 

Federa~ao Portuguesa de Filatelia 

Avenida de Almirante Reis, 70, 5.0
, Drt.., 

LISBOA-1 

Circular - Importante 

Lisboa, 20 de Outuba-o de 1971. 

Ex. mo' Senhores : 

Em carta diri·gida ao Presidente do Con
gresso da Federacao Portuguesa de Filatelia, 
e invocando Tazoes varias, 0 Presklente da 
Direccao desta Federacao apresenlou 0 seu 
pedido irrevogave1 de demissao do cargo ... -
pedido que 0 signaJtario, na sua, qnalidade de 
Vice-Presidente do Coogresso da F. P. F., em 
exercicio, por do ene-a do respectivo Presidente, 
aceitou. 

Dias depois - e isto muito recent.emente-
e com invocacao de identicas razOes, apresen
taram, iguaImente, 0 seu pedido de demissao, 
que foi aceite, os Testantes membros da Di
recCao. Samente 0 Sr. AntOnio da Silva Gama 
nao apresentou esse pedido. 
, Perante tal sitU'acao, e nao podenclo, como 
e oovio, a Federacao Portuguesa de Filatelia 
funcionar com uma DIa-eccao c()""lsti~.uida ape
nas peJo umco elemento que nao pediu a sua 
demissao, precisamente aquele cujll conduta 
pessoal vinha, ha tempos, a rer alvo de ro· 
mentarios nada lisonjeiros, por parte de \'a
rios sectores da opiniao publica, e design ada
mente filateJica, os quais, por reflexo, pouia!lll, 
aparentemente, compiI'O!ll)aber os l'(>stantes 
membros da Dir~o, au sobiI'e eles levan~r 

duvidas, raziio ess-encial que as levol! atem
padame!l!te a ped!irem aquela demissiio - como 
sera devidamente esclarecido no proximo 
Congresso -, 0 signatario, no exercicio das 
suas funcOes federativas, entendeu, cautelosa
mente, para salvaguarda do prestigio da Fe
deracao, demitir imedia1iamente de todas .as 
suas funcoes na F. p. F. I8.quele S. AntOnio 
da Silva Gama, e, desd'e ja, e ate as pro· 
ximas eleicoes, ronfi.ar os destinos do argao 
executivo da iFederacao Portuguesa de Fila
tetia nas maos dos Srs. Coronel Francisco 
Rama Machado Cardoso Salgado (com voto 
de qualidade) e Abilio Joaquim Silva e Sousa, 
constitutdos em Comissao Administrntiva, dois 
elementos estes que taziam parte cIa Virec~iiu 
demission aria, e que aceitaram a nova incum
bencia. 

Como consequ€mcia, 0 Secretariadoda F.P .J!'., 
que ymha funcionando nra resid~llcia parti
cular daquele Sr. AntOnio da Silva Gama, 
foi ex1linto, pelo que toda a correspondencia 
a dirigir Ii Federa~ao Portuguesa de Filatelia 
devera, a partir da presente data, ser e:rclu
siva e somente endere~ada para a sua sede 
"oticial, na Avenida de Almirante Reis, 70, 
5. o-Direito, em Lisboa-l. 

Espera-se que estas decisoes, tomadas corn 
o cuidad'o do defender a iFilatelia em geraJ, 
sej.am bem 'aceites portodas as entidades. fe
deradas. Todavia, se aolguma discor-dar das 
resolucOes agora tomadas, devera, por esc-rito 
e no prazo de dez dias, manifestar a sua opi
niao, em carta dil'igida ao signatll:!o, pa'l'a 
a sede da Federacao POl"tuguesa de F'ilatelia, 
a fim de ser apreciada no proximo Congresso. 

Com os melhores cumprimentos, e elev.arla 
considera~ao, 

Feder~ao Portuguesa de Filatelia 

o Vice-Presirlente do Congresso, em exercicio, 

(a) A. J. de Vasconcelos Carrallio. 

7 

Quanto ao Sr. Silva Gamit . . . 

Na mesma d~1ia em que enviamos.ao &. Co
ronel Cardoso Salgado 0 afielo atras trans
crito, escrevemos 0 seguinte ao Sr. Silva 
Gama: -
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Cote/ogo dos sobrescritos editados pe/o 
C/ube Filate/ico de Portugal 

(Continua~ao) 

N.O Deacrioio 

163 - Exp. Fil. do Did dl: Selo. 
164 - X Aniv. da TAP. 
l65 - VI Exp. Divulg. Fil. A. S. A. 
166 - I Exp. Fil. da Tematica de AVeS. 
167 - Exp. Fil. do Grupo de Esc. de Por-

tugal. 
168 - 40.0 Aniv. da Assoc. Bomb. Vol. 

Portug. 
169 - Garcia de Orta. 
170 - 50.0 Aniv. da For!;a Ai!rea. 
171 - Banco Naci:>nal Ultramarino. 
172 - Exp. de Div. Fil. da A. D. E. F. A . 
173 - 28.0 Carr.pec .lat0 Mundial de Tiro 

ae Voo. 
174 - 1.0 Exp. Fil. de Pessoal 1. Lisboa. 
175 - I Cent.° de Sameir(J. 
176 - L EXp. Fil. Castanheira d~ Pera. 

Federac;:oo Portuguesa de Filatelia 

XVII Ola do SaiD (1 .. 12-71) 

De acorqo com a alincs f) do ArLO 21.0 
do Estatuto, a Direc!;ac nomeou a Co
missao Orga.lizadura do 17.0 DIA DO 
SELO (1971) com a composi!;ao seguinte: 

Doming;:,s Ca rlos Porto (Nucleo Fila
telico M ir a n de s ) - MIRANDA DO 
DOURO. 

Jose de Almeida Carvalho (Nucleo Fila
telico de Alhandra) - ALHANDRA. 

Dr. Frederico Monteiro Lopes (Seccau 
Filat. da Associa!;ao Academica Coim
bra) - COIMBRA. 

Cor. Francisco Cardoso Salgado (FPF 
Clube FUatelico de Portugal) - LIS
BOA. 

Jose Rodrigo Dias Ferreira (Clube Fi
latelico de P ortugal) - LISBOA. 

Manuel Jacinto da Ponte Pereira (Nll
cleo Filatelico Micaelense) - PONTA 
DELGADA. 

N.- Descrlpio 

177 _ 1.0 Voo TAP - Lisboa-Funchal-A. Lis· 
boa. 

178 - Idem (Funchal). 
179 - Idem (Santa Catarina). 
180 - 4.0 Exp. Fil. do Concelho da Maia. 
181 - VIII Festival Folclore Nacional. 
182 - XIII Cong.o Int. de Forma!;ao Profis. 
183 - XII Acampamento do C. ~. Escu-

tas. 
184 - Ac. Nac. de Jubileu (S. Ant. Ca-

paTica). 
185 - I Exp. Fil. da (,r,marra de Arganil. 
186 - Europa 1964. 
187 - X Congresso de Fotogrametda. 
188 - XIV Assembleia Geral do AGARD. 
189 - J Exp. Fil. Inter Colc. de C. Re-

creio. 
190 - Sol Calmo. 
1911 - Credito iBredial Portugues (Lx;. Porto· 

-Coimbra. 
(Continua) 

,---------------~ I DUAl DBRAS PRESTIMOSAS: I 
I B;lh,tes-posta;s d, Portugal I 
I , Ilhas Adjacmt,s I I 1952 - Pre,<o 41'>$00 I 
I Int,;ros Posta;s d. Portugal I 
I ' Ilhas Adjacent,s i I 1969 - Pre,<o lOb$DO I 
I PELO I 
I Brigac;leiro Jose do Cunha Lomas I 
I Edll;ii •• dOl Sarv10al Cultur.il dOl CTT I 
I I I Pedidos a I 
I ServlgD de Publica00l8 a Publlcldade I 
I dOl en I I Avenld. Praia da VlI6rla, 48_1.0 Esq. I 
I LIS. BOA Tel,foRII 54052 54058 I 
iI"."".-....~-...wflllttll/llll#Wlt!l".""." ........ ",.".........,fIIIIWI/fItI,.,.,,~~"" ......... 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
PERMUTO e compro sell IS de Portugal, 

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

Selos com erros, novas e usados, de 
Portugal e Ultramar, com pro, pagando bern. 
Carta Ii Secretaria, ao n.· 22. 

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

COMPRO. F. D. C., provas, ensaios, 
relacionados com as temas «Vefculos 
torizados», «Guerra» e cRefugiados:t. 
viar propostas a Paulo Sa Machado, 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

etc., 
Mo
En
Rua 

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

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

iNDIA PORTUGUESA - Cartas do pe
rfedo post-lnvasAo (1962), com selos in
dlanos e carimbos portugueses, e tamb~m 
aerogramas lndianos obliterados com mar
cas portuguesas. Compro qualquer quanti
dade, au troco por material a escolha do for
necedor. CAP. F. LEMOS DA SILVEffiA 
- Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF - LISBOA-5. 

COMPRO selos Portugal e Ultramar, 
novas ou usados. Tambem venda. SILVA 
PEREIRA - Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0 -D.o, 
telef. 784816 - Lisboa-4. 

Compro, Troco e Venda selos cillssicos, 
todas as series. Tematicas, novas au usa
das. Prvcuro selos de pacotes. VendJ 
albuns e material filatelic<J . A. Borg.!!! 
Brito - BARREIRO - Portugal - Tele
fane 2272329. 

Exchange Large Size Stamps 100 for 100. 
Buy also. 

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

Selos usados comemorativos Portugal, UI
tramar e Europa Ocidental, formato grande, 
lavados, compro ou troco por selos Portu
gal e Ultramar, novos e usados do meu 
stock. Catalogo Eladio. Transacr;oes 56 
com coleccionadores. Ofertas a Pedro Pe
ters. Av. loao Crisostomo, 81-4.0 - Lis
boa-1. 

ATENCAO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos au VUl
gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio Noare, 43-2.0-Drt.0 , 

LISBOA-4, Telefone 784816. 

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

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas 
\etras dos cantos inferiores sejam: AI, 
BD, BI. B~, CB, FI, EH, JL, KD, KH, 
W, OE, OL, PL, PI, SI, SD, compro ou 
troco. Estou interessado em cartas c/ selo~ , 
quadras usadas .au qualquer p~a interes
sante de Inglaterra . Dr. Vasconcelos e Cas
tro. Tr. Ferreiro (a Lapa), 23·7.0-Drt.O, Te
leC. 660873, LISBOA-3. 

SELOS DE PORTUGAL 51 CARTA de 
1853 a 1940, com pro ou troco. A. Maga
lhAes - Av. da Boavista, 2020/65 - Porto. 

BOLETIM DO CLUBE FILATltLICO DE PORTUGAL 3 -de tal se fazer com dois individuas eleitos, e 
merececjores da confianca gem/. 

Donde 0 seguinte oficio, dirigido ao pri
meil'o : 

Lisboa, 2 de Outubro de 1971. 

Federaciio Portnguesa de Filatelia 

Av. de Almir·ante Reis, 70, 5.°, Drt.° 

LISBOA 

Ex.mo Sr. 

Corollel Francisco Cardoso Salgado 

R. Alexandre Braga, 19, 3.°, Drt." 

LISBOA-1 

Meu querido Amigo: 

Como 0 meu querido Amigo sabe, 0 Sr. Ca
pitao Lemos ·da Silveira pediu a de~i;;sa.o de 
presidente da Direcc;ao da Fedei'ar;ao Portu
guesa de Filatelia e de repres('llt~H!te desta 
junto da Fedel'ac;ao Inter-nacion~l,. numa c~rla 
dil'igida ao ilustre General MarlO NogUE:lra, 
presidente da Mesa do C?ngresso, G 9ual, de
vido ao seu esbado de saude. ma envlOU, para 
eu, comn vice-presidente da mesma Mesa do 
Congresso. r esolver 0 assunto. 

Na qualidade de vic.e-presidcnte. e_m , exer
cicio da Mesa do Congl'esso, oflclel aquele 
Sr. Capitao Lemos da SHveira a aeeitar 0 

seu pedido de demissao ; oficiei, 11) mesmo 
dia, :to Sr. Dr. Antonio Fr.agoso, i!ustre vice
-presidente da Direcc;ao, sol.ic~ta~(I f) Ihe ~a~~ 
assumir 0 exercicio da presldencw ; e oflClel 
aquele Sr. Gene-ral Mario Nogueira, dando-Ihe 
conta dos d ais oI icios anteriol'es. 

Posteriormente, recebi carta do Sr. Dr. An
tonio .Fragoso, declarando nao poder aeeitar 
o exercicio da presidencia , e pedir ·tambem 
a demissao do seu cargo de "ice-presidente, 
pelos mobivos constantes. da . sua carta, melho~ 
explicados numa conferenela pc<;soal que tJ
vemos em Coimbra. 

Simultiineamente, receb ' tres pedidos de 
demissao dos directores Srs . Arttlr de Car
valho, melt Amigo e AbBio Silva e SOUSd. 

Em fac> do expo< to, convoquei para ontem, 
na Sede cla Federac;uo, 0 meu Amigo e 0 

Srs Abilio Silva e Sousa e Antlr de C-:Jrv:\
Iho: a fim de lhes dar conta da pr:.esenle 
situac;ao, e de tomar.mos uma rcsolnc;ao. 

Assim sendo, e 
Considerando que se encontram demitidos 

todos as direct ores da Federaciio Portuguesa 
de Filatelia, exeepto um , 0 Sr. Silva Gama, 

que ha meses se encontra ause:1te em parte 
incel'ba, e sobre 0 qual impendem graves 
acusacoes de dinheiros, embora nuo federati
vos, mas, designadamente, respeitantes d. 
ultima ExposiCiio de Luanda, e respectivll3 
medalhas ; considerandQ que urn unico direc
tor e demais nas condic;oes atr:1S referidas, 
na~ pode constituir a Direcc;ao da Federac;ao 
Portuguesa de Filatelia, - resolvo, na minha 
quaJlidade de vice-pres1dente em exercicio da
quela Mesa do Congresso da Federa!;RO Por
tuguesa de Filatelia : 

1.0 - Considerar demitida toda a Direc~ao 
da Federa~ao Portuguesa de Filatplia. 

2.° - POI' me nao parecer conveni!'nte con
vocar urn Congresso para novas eleiGoes nesta 
altura do ano, a poucos meses do f1m da 
actual gerencia, e POl' nao querer e entender 
nao dever ·incluir na Direcc;ao individuos que 
nao ten ham sido eleitos. ate para que se nao 
diga ou suponha que t enho qualsqu& candi
datos, que efectivamente nao tenho, - nomear 
uma comissao .administrativa, con:>tituida pelo 
meu querido Amigo e pelo Sr. Abilio Silva e 
Sousa (ja que ontem os· meus dois Amigos 
me comunicaram que 0 Sr. Artur de Carvalho 
nao aceitarioa f.azer parte dela) , para gE'rir a 
Federac;ao ate as pr6ximas eleiGoes, tendo 0 

meu Amigo, como presidente, voto de quali
dade. 

Nesta ccmformidade, pec;o para ambos assu
mil' m 0 exercicio de 'bai comissao adminis
trativa, para gerirem 05 ,assuntos da Fede
rac;ao como melhor entenderem, principal
mente no oue toea aos assuntos de expediente, 
it Exposic;ao da india, de especial responsa
bilidade, e todes os demais assuntos qUe apa
re!;!am, ate as proximas eleic;oes, a eonvocar 
nos termos do Estatuto. 

Deve 0 meu querido Amigo, na qualidade 
de presidente da com1ssiio adminislrati~'a , to
mar cont·a de todos os !ivros, documentos, 
eorrespondencia, chaves, etc., da Federac;ao 
Portuguesa de Ftilatelia, designadamente de 
tudo quanto esteja em pader do Sr. Silva 
Gama, a quem nesta data, com cupla da pre
sente carta, vou pedir para entregar ime
diabamente tudo ao meu querido Amigo. 

Suponho ter r esolvido assim bdo pelo me
Ihor, sobretudo com a preocupac;ao de ' evitar 
escfmdalos, e tambem coma de, repito, de
signar doisindividuos, que, aIem de distintos, 
foram eleitos pela massa federaiil'a. 

Em tudo quanto eu possa escial'l:!ct>.1' ou a1u
dar essa comissao administrativa, estarei Sf'm~ 
pl'e inte.lramente as ordens. Cam a mlU$ .ele---
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----de Filatelia, sa1bam ,tudo quanto se passou 
e esta pass an do, sendo esclarecidos, nao ape
nas detalhada, mas objectivdn1,'nke, com 
faetos e com documento&. 

Eis 0 que fizemos e vamos fazer, com a 
objectividade e ·a seriedade da funr;ao em 
que escrevemos: vice-presidente em exercicio 
da Mesa do Congresso da Federnc;ao Portu
guesa de Filatelia. 

2 

o pedido de demissao 
do Sr. Cap. F. Lemos da Silvaira 

Em 30 de Julho Ultimo, 0 Sr. Cap. F. Le
mos da Silveira pediu ,a sua .:iemissao, num 
oficio que diz 0 seguinte: 

cExcelentissimo Senhor Presi<:le.1te: 
Quando se tem a pretensiio de niio qllerer 

conhecer outros interesses que niio sejam ex
clusivamente os da Filatelia., e baldado apli
car a sua actividade numa instituir;ii.o como 
a filatelia portuguesa, onde medra todD um 
arsellal de deslealdades que vai do boato infa
mante d cobir;a suspeita. 

Nesta convicr;ao, apresento1l! V. Ex.a a mi
nha demissao dos caTgOS de pre:;idente da 
Direcr;ao e ·dedelegado da F. P. F. junto da 
F.!. P., para que fui eleito POl' maioria abso
luta, em 'ambos os casos, no XVI Congresso 
desta Federar;ao rea1iz1l!do em 2Qj-V70. 

Decisao maduramente estudada e, portanto, 
ffiREVOGAVEL - como, ;alias, e timbre dos 
homens de carcicter. 

Aproveito 18 ooasi1io para apresentar a 
V. Ex.n os protestos da minha elevada consi
derar;ao e estima (as .) F. Lemos da Silveira». 

Onde aparece 0 vice-presidellte 
em exercfcio 

o presidente da Mesa do Congresso da Fe
derar;ao Portuguesa de F.ilatelia, ilustre ge
neral Mario Nogueira, encontr:wa-se e 00-

contr&-se, inielizmente, pior de sallde, mv-tivo 
-pew quail, enviando-nos aquele e todos os ori
cios e cartas poslieriores, nos colocou na in
grata posir;ao de vice-presidente em exel'cicio 
daquela Mesa do Congresso. 

Embora tambem doente, nao podiamos di
zer-lheque nao. Nao nos era possivel voltar 
-as costas aos acontecimentos. 

4 

As demissoes de todos os directores 
menos um ... 

Seriamente, 0 nosso pcimeiro cuidado OOi 0 

de conv.idar 0 vice-presidente da Direc!;,ao, 
Sr. Dr. AntOnio Fragoso, a assumir fI: pre
sid€mcia, ou 0 seu exercicio, mas 0 emmente 
Dr. Ant6nio Fragoso, primeiro. e muito gen
tHmente, pelo telefone, depois numa confe
rencia pessoal, em Coimbra, e finalmente POl' 
escrito, nao s6 nos ;respondeu que nao, mas 
nambem pediu a sua demissao. 

Mais ou menos na me.'iIIla altura, aquele 
iIustre general Mario Nogueira recebeu e 
pronto nos enviou os pedidos de demissao dos 
restantes directores menos urn: os Srs. Ar,tur 
de Carv,alho, Abilio Silva e Sousa e coronel 
Francisce Cardoso Salgado. 

Transcrevemos da carta do ultimo: 
«Tendo em censiderar;ao a maneira menos 

curial como foi pedida a demis3iio do presi
dente da Federar;ae Portuguesa de FilateJia, 
e as afirmat;1ies veladas que fez no seu pe
dido, tanto mais tendo ematencao os boat os 
postos a circular sobre a actuar;iio de 11m 
membro da Direct;iio em assunto a ela estra
nho, ·alem da maneira pouco academica em 
relar;iio d pragmdtica do funcionamento in
terno da Federat;iio,acrescido agora da ati
tude assumida pelos restantes membros da 
Direcr;ao presentes em Lisbaa e em efectivi
dade de serv.ir;o, apresento a V. Ex. "- 0 meu 
pectido irrevogavel de demissao do cargo de 
tesoureiro da F. P. F .... :.. 

Esta era a situar;ao em fins de Setembl'o, 
quando escrevemos '0 ,anterior artigo nesta 
revista. Ha que completa-Io. 

5 

A nomea~ao de uma Comiss:lo 
Administrativa 

Perante tal situar;ao, cOllvocamos para uma 
reuniao, na sede da Federar;ao, os Srs. Coro
nel Car.ctoso Salgado, Abilio Silva e Sousa e 
Artur de Carvalho. Porque s6 'lpa!'ecel'am os 
dois primeiros, enos comunicaram que 0 ter
ceiro nao aceitava figurar 'lUma Comissao 
Administrativa, resolvemos constituir esta com 
os Srs. Corenel Car-doso Salgado e Silva e 
Sousa, 0 que, se, por urn lado, garan
tia 0 exercicio da gerencia ate as pr6ximas 
eleir;6es, POI' ~Utro, tinha 'a enorme vanta,gem ........ 

( 
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Cartas com selos Cabe~as do Imperader, 
do Brasil, e quadras selos nevos Camoes 
e Lusiadas, pago bern, correspond€mcia it 
Secretaria, ae n.o 50. 

Je cherche des varietes, des obliterations 
et des flammes avec Ie theme FOOTBALL. 
Reponse assuree. 

Francisco Naya - Travessa do Outeiro, 
14-5.0 -Drt.-LISBOA 2 - Portugal. 

Pedro Ros Pujol- Vilamari, 37 Pal. 2.'
Barcelona 15 Espanha. Solicita trocas de 
selos usados. Respesta abselutamente 
assegurada. 

S6cio n.o 2285. 

Frederico Bergada Valls. Apartac1o, 295. 
Igualada. P. Barcelona. Espanha. Troca 
selos 100 X 100 de pequene formato. Idem, 
grande formato. Assunte serie. Respendo 
a todos. 

Desejo trocas com filatelistas. Deu da 
Argentina emissoes antigas, novidac1es e 
F. D. C. Tambem jornais e revistas 
argentinas. - Horacio R. Tripoli - Blance 
Encalada, 917 Suc. 28 - Buenos Aires
Argentina. 

FILATELISTAS! Desejo Portugal, series 
completas e novas. Dou Esp:mha, Ce16-
nias, Fran~a, Belgica, Italia, Vaticano e 

S. Marino. A. Cintas. CJPefialara, 10 
Sevilla (Espanha). 

Selos Australianos : 
Temos urn excelente e variado lote de 

selos Australianos em pacotes de 1 000; 
esplendidos para coleccionaderes medios 
ou avan~ados. 0 lote e especialmente 
composte de seles comemorativos e taxas 
altas, num Valor de cataloge superior a 

$30 D61ares australian os. Ha grnnde parte 
de selos das ultimas emissoes. Pre~o de 
venda 3 d6lares australianos, ou trocas per 
igual quantidade e qualidade de selos per
tugueses. 

Pedidos a R. Waterbury - 375 Abbotsford 
St, Nth Melbourne, Victeria, 3051 - Aus
tralia. 

Guzman Perez SancheZ - Rambla Pulido 
n.O 48-2.°, Santa Cruz de Tenerife - Es
panha. Coleccienador medie em Universal. 
Muito interesse pof seles de Portugal e 
Ultramar. Dou Espanha e outros paises. 

EGIPTO - Compro Selol> classicos, pro
vas, ensaios, erros, cantes de folha com nu
mero de contrele, Cartas e outras pe~as 

interessantes I. HOLLY - Av. INFANTE 
SANTO - 50-5.° E LISBOA - Tel. 667946. 

COMPRO SELOS DE HOLANDA E CO
LONIAS HOLANDESAS, Ev. D KAR, Rua 
do Viveiro 25 RIC Esq, Monte-Estoril. 

Colecciono selos, moedas, ilu&tra~5es, bilhe
tes-postais de Portugal e Ultrmar. Inte
resso-me pela HistOri1l! das DescJbertas. De
sejo correspondentes em Macau, Timor, india 
e S. Tome. Cerrespondencia em portugues 
e alemao. Endr.ik Samolewicz 1054 Berlin. 
Zionskirchstr. 6.D. D. R. (Alem·'I1ha Oriental). 

FDC e COMEMORATIVOS de Mor;ambique 
e 'india Portuguesa. Receba diredamente dos 
Editores. 

EDIC6ES LUMANO, CP 2505, L. Marques. 

Compro e troco sobrescrttos e ]Jostais da 
Guerra Civil Espanhola 1936·.:19. COI'respon
dencia em Esp. F. LngI. AI. - F. DENTERS, 
Kootwijkstraat 111, den Haag (Holanda). 
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Vendo erro catalogo S. F. n.O 075a por 
750$00. Posso tambem trocar por qualquer 
dos seguintes selos S. iF. n.O 325a, S. F. 
n.D 731a, S. F. n.O 878 sem a impressdo da 
cor mais escm-a, ou par outros selos a com
binar. Joao Correia, R. Sa da Bandeil'a, 
78-1. ° - Potio. 

Benoit Belanger - 476 Sloane Ave - Mon
treal, Canada. Jovem do Canada, deseja cor
responder-se com urn rapaz ou rapariga que 
viv·a em Portugal. iDeseja, tamb~:n, trocar 
selas. Correspondencia em frances e ingles. 

Pagelas C. T. T. 

Compro: Cong. Med. Tropical, R.n D. Leo
nor, OTAN, Refugiados, Aero-Clube e Pa
dre Cruz. Afonso da Cruz e Silva - COVILHA. 

Sta. Julita Calleja - Ribera, 1.1-5.° - iz, Bil
bao (5), Espanha. Deseja trocas com colec
cion adores portugueses. 

Estou muito interessado na traca de selos 
portugueses. Arcadio Norinski - C. P. 929 -
196006 Leninegrado - RUssia. 

Belgique, France, ltalie 125 gran.ti format 
commemoratifs. Je desire Portugal, Espagne 
et colonies, 165 cornmemoratifs grand format. 
Mme. DelneuvHle. 9 Quai Boverie. Liege
-Belgique. 

SELOS. Compro de Portugal e do Ultra
mar, novas e usados, qualquer quantidade. 
Pago bern. Joao d'a Sny;a Genro - Fundao -
Souto da Casa. 

Mercado Filarelico, Boletim do C.f!'P e Por
tugal Filatelico. Compro ou Troco. Jose Tel
xeir.a dB! Mota. Caicada d'a Estr h, 46-1.~
-Drt.o - Lisboa. 

Selos nacionais e estr.angeiros aos melhores 
pre9QS. ENVIAMOS LISTA DE OFERTAS. 
A. Neves - Aapal'tado 23 - Vila F . de Xira. 

Necessito: 

Checosloviiquia - 1698/1699; 

Turquia (BeneficenciJa) -1-2-7-8-14-17-65-'(11-
-79-80-81-82- 87 - 88 -93 ... 95-,96,-101-102-103-106109-
-112/ 120 150/ 156; 

Jugoslavia (Beneficencia) - H -7-8·9-10-11-12· 
-15-16-17-18-33-34. 

Indicar 0 que sepretende para trooa - baBe 
Yvert, ao n.D 477 d'este Boletim. 

Mil\'TERIAL FLLATELICO - Tudb que V. 
necessita esta a sua disposicao. Peca pre
carlOS. SERGIO SIMoES - CALDAS DA 
RAINHA. 

GRA-BRETANHA - Retalha-se coleccao bas
tante a<li.antada, composta par boas pecas, 
classicos, senes novas. SERGIO SIMoES 
CALDAS DA RAINHA. 

DAMOS GRATIS CATALOGOS YVERT 
1972 - Ao adqudrir urn late de selas ou 50-

brescritos, pode receher gratis run novo 
YVERT 1972. Solicibe as cinco bipbl;eses que 
preparamos, especialmente para si. SERGIO 
SIMoES - CALiDAS DA RAINHA. 
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A demlssao de tada a Direc~io da 
Federa~ao Portugue.a de Filatelia 

e a nomea~ao da sua 
Comi •• Go Admini.trativa 

P.lo 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVAU-IO I 

(lJ!ce-presldeale am . :nrclclo da Mesa do CoogrosBo da Fade. 
ra~iu I'urtuguesa da FlIatella) 

1 
Introlto do vice-presidente em exercfcio 

da Mesa do Congresso da Federa~ao 

Claro que, quer pessoalmente, quer como 
director oesta Tevisi;a, nao iJemos qualquer 

prazer, nem ganhamos nadia em trabar aqui 
do assunto em epigrafe. 

Mas, por run lado, esta revista Ii tambem 
orgao da Federacao Portuguesa de Filatelia. 

E, por outro 1000, Ii de ,toda a collvenienci-a 
que todos os dirigentes filatelicos portugueses, 
todos os Flgremiados da Federaciio Portugl1€'sa -
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Endere~o telegraHico: LUSITANA Telefone n.O 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 
IU DAS GAVEAS. 55-57 • T.h,. UOO, 

BAIRRO ALTO • LI5IOA.Z • PORTUGAL 

RESTAUUANTE TIPICO 

UESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL UESTAUUANT 

Fadas e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA. NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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