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Brasil • Cr. 6 .. por ano 
Espanlla. • • . • • • .• 60 Pesetas, por ano 
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PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE. VALE DE CORREIO. DINHEIRO OU SELOS NOVOS 

EM CURSO. sAo S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALC:OENTRE - F61ix da Costa IIha. 
ARG' NIl.. - Manuel Jos6 do Rusario 

nheira. 
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva. 

Casla· 

GUIMAI(AES - Fernando Nogueira Guedes 
- Rua de Paio GalvAo. 26. 

VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo 
Pereira de Brito. 

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

CABO VERDE - JoAo de Deus Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42-
Cidade da Praia. 

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

I 
I 

Eng.- D. Maria Elisa Ba~to Machado
Apartado, 495 - Funchal. 

S. TOME - Aprlgio Ant6nio Malveiro
~ecretario da CAmara Municipal - Caixa 
Postal, 46 - S Ton.6. 

BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fracearoli, 
Caixa Postal 25 , 6; Dr. (arIas N.ry da 
Co~ta, Pra~a dos Jacarandas, 15/203-
(ZC'20). 
S. Paulo Dr. Heilor Fenieio, Caixa Pos· 
tal 9798; Gilberto M de Prl.ft - Caixa 
Postal, 3 •• 680 01000; Am6rieo Tozzini -
Caixa Po, tal 5348 

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



24 BOLE'l'IM DO CLUBE Fn..A~ICO DE PORTUGAL -Dou 100 selos usados comemorativos da 
Europa (com Sui~a) contra 100 comemora
tivos de Portugal (faciais superiores a 
1$00). Por 100 das ex-Co16.nias Francesas, 
r·ecentes, tematicos, desejo 100 do Ultra
mar. RODIER-5, Rue D'Auvergne. 69-
-Meyzieu. Fran~a. 

CATALOGOS YVERT 1973 GRATIS! Com
prando urn lote de selos que organizei 
especialmente para esta oferta, envio-lhe 
gratis completamente, urn catAlogo Yvert
-1973. Pe~ condi~oes .e detalhes. seR
GIO - CALDAS DA RAINHA. 

American With extensive Portuguese col
lection woold like to correspond with 10-
eal collector on Portuguese stamp History 
and varieties and also for possible tra.., 
ding arrangement. 

P. J. Lombardi-43 Kinnan Way-Basking 
Ridge 07920 New J·ersey, U. S. A. 

V. pode receber urn CATALOGO YVERT 
1973, por pl'e~ muito inferior ao seu custo, 
ou ate como oferta. Basta inscrever-se 
para receber qualquer dos conjuntos que 
preparamos para Si. P~~a circulares in
formativas. SeRGIO SIMOES-CALDAS DA 
RAINHA. 

Vladoiahu Mircea. Cal. Severi'nului 59 Bl. 
J. 3. Op. 4. Craiova. Roumanie. Ech. t. 
p. neuf. et obI. series campI. Reponse 
assure. Corresp: Fr. Esp. Port. AI. It. 
Ang. Rom. 

NOVAS EMISSOES DE TODO 0 MUNDO 
- Como vern sendo habito desde sempre; 
forne~o as tnovidades que surjam em qual
quer pais ou tema. Inscreva-se para as 
receber. SeRGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Vendo lote de quase 300 Selod «Specimen» 
anteriores a 1900, de A~ol"es, Angra, Horta, 
Angola, Cabo Verde, Funchal, Guine, In-

dia, Macau, MG d ,fI'i! rae M09ambique. 
Araujo Ant6nio Fraganito-Vidigueira. 

MATERIAL FILATeLICO - Sempre 0 
melhor material aos melhores pre~cs. 
Listas em distribui~ao. SeRGIO SIMOES 
- CALDAS DA RAINHA. 

Raul Vasco Tri 1dade Fernandes. Rua 
Passos Manuel, 126-4.0 -Esqu. Lisboa 1. Troco 
e vendo selos .novos e usados temas des
portos; meios de transportes, flora e fauna. 

Compro tudo para especializa~ao, pro
vas,' enos, carimbos, cartas pre-filateli
cas, etc. e ainda pequ~nas colec~oes de 
selos novos. Felix da Costa Ilha - AL
COENTRE. 
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o CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
REALIZOU A SUA ASSEMBLEIA GERAL 

Aprovadol a Relat6rlo a Contal da D1racolo 
a a Pareear do Conialho Fllcal de 1971, 
a alaitos DS novas Corp as Garentas para 1972 

Por ----. 

M. Do R. C. N. 

Sob a pl'esidencia do Sr. Dr. Ant6nio de 
Almeida Figueiredo, que tinha a secre
taria-lo 0 Sr. Mario do Rosario Casta
nheira Nunes, reuniu, rec~ntemente, na 
sede social; Av,enida Almirante Reis, 70-
-5.0 -Dt., em Lisboa, a assembleia geral 
ordinaria do Clube Filatelico de Portugal, 
para os fins consignados na respectiva 
convocat6ria: aprecia~ao e vota~ao do 
l'elat6rio e contps da direc~ao, e do pa
recer do canselho fiscal, concernentes ao 

exercicio de 1971,' eelei!;ao dos corpos 
gerentes para 1972. 

E com verdade pade afirmar-se que esta 
r·eunHio maior do Clube Filatelico de Por
tugal decorreu plena de civismo e de 
interesse associativa. 

Aberta a sessav, a Sr. Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, que, na sua qua
lidade de presidente da direc~ao, pedira 
a palavra, aludindo av relat6rio que ali 
ia ser alvo de aprecia~a(), disse que uma -

Ler a pagina 5: Sensacional repo~tagem - critlca II 



BOt.ETIM DO CLUBE Fit.AT£LICO DE poRTUGAL -falba se registara, por salt.:> de uma folba, 
ao dactilografar, pelo que nele, ,e a il€lmpo, 
deveria ser aditada a seguinte referencia : 

«lNAUGURA(;AO OFICIAL DA SEDE
Realce 'especial merece a inaugura~ao .ofi
cial da nossa sede, .0 que se fez com a 
muito honrosa presen~a de S. EX.B 0 
Engenheiro Rui Alve~ da Silva Sanches, 
ilustre Ministro . das Obras Publicas e das 
Comunica~oes, .0 qual, depois de inaugurar 
urna lilpide de marmcre comemorativa da 
sua presen~a, pre.sidlU a uma breve sessao 
solene de homen!lgem !lO eminente fila
teI:Lsta Sr. Jose Gonzalez Garcia, que 
aquele Ministro condeeorc.u com a co
menda da Ordem do Infante D. Henrique, 
tendo, seguidamente, 0 nosso pr.esidente 
feito a entrega de oito medalhas de prata 
com a effgie de Jos~ Gonzalez Garcia, 
a este e as entidades oficiais e filatelicas 
presemtes, e de sete em bronze, aos mem
bI\t>S da nossa direc~ao - actos a que, 
oportunamente, 0 Boletim do Clube Fi
latelico de Portugal se referiu .em por
menor,.. 

Dando, depois, as mais largasexplica
~oes sobre a actividade da direc~a.o, 0 
Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho abordou, de
signadamente, as rubricas Sede, Biblioteca, 
Servi~o de Circula~oes, Dia do Selo, Ex
posi~oes Filatelicas do Clube, Massa asso
ciativa e, mais detalhadamente, 0 pr.oblema 
do Boletim, que em 1971 comemorou as 
suas «bodas de prata,.; com urn numero 
especial 'e com uma exposi~ao retrospec
tiva, mas cuja publica~ao, disse, de ana 
para ana vern ficando mais onerosa, por 
sucessivos aumentos de mao de c.bra ti
pografica, I.onge de obter compensa~ao 
com a publicidade. Deteve-se, por fim, 
na rubrica Contas; e na justifica~ao do::; 
votos propostoil no relat6rio da direc~ao. 

Seguidamente, foi ouvido 0 conselho fis
cal, que no seu parecer coneluia por 
prop~r a aprova~a.o do relat6rio e das 
contas, com urn louvor a direc~ao. 

Ninguem mais querendo, sobre os do
curnentos em aprecia~ao, usar da palavra, 
o Sr. presidente da Mesa pos, enta.o, a 
vota~ao 0 relat6rio e contas da direc~lio; 
e 0 pare eel" do conselho fiscal, que me
reeeram aprova~a.o unimime, tendo ainda, 
a prop6sito, sido registadas algumas opor
tunas interven~oes de alguns dos s6cios 
presentes; a real~arem 0 esf.or~o dispen
dido pela direc~lio, e design.ad~ente 
pelo seu presidente, cujo trabalho acer
tado el.ogiaram. 

Concedido, nesta altura, urn intervalo 
para a confec~ao de listas, ap6s 0 que 
se seguiria 0 acto eleitoral, 0 Sr. presi
dente da Mesa nao deix.oU de frisar que 
cada um deveria votar em sua consciencia, 
em absoluta liberdade, de modo a que 0 

resultado correspondesse, .:xactamente, a 
vontade dos associados. 

Reaberta a sessao, fez-se entao a cha
mada para 0 exercicio do direito de voto, 
acto que, no respectivo apuramento,e 
tendo como escrutinadores os Srs. Do
mingos Martins Coelho e Ant6nio Manuel 
Cardoso do Nascimento, deu como eleitos, 
para 0 exercfcio de 1972 e para os cargos 
que a seguir s·e indieam, os senhores: 

A88EMBLEIA GERAL 
Presidente - Dr. Ant6nio de Almeida Fi

gueiredo 
Vice-Presidente - Dr. Carlos Alberto Car

doso Ribeiro 
1.D Secreturio - Mario do Rosario Cast!l

nheira Nunes 
2.0 Secretdr:o - Rolando Alvaro Mendon~a. 

DIRECQAo 
- Dr. A. J. de Vasconcel.os Carvalho 
- Coronel Francisco C. R. M. Cardoso 

\Salgado 
- Dr. Eduardo Grilo Luizi. 
- Miguel Jose F. Emfdio da Silva 

Pessanha 
- Eng.· Fernando da Costa Valdez 
- Dr. Julio Pinto da Cruz Neves 
- Edgar Pil6. 

CONSELHO F'leCAL 
Electivo - Dr. Agostinho Jc.aquim Pires 
Electivo - Dr. Jose Ferreira Gomes da 

Costa 
Electivo - Dr. J.orge de Melo Vieira 
Substituto - Eng. Carles Mira da Silva 
Substituto - Joa·o Lufs de Medeiros. 

Ap6s este apurame:ltJ, 0 Sr. presidente 
da Mesa declarou empossados todos os 
eleitos, sendo bastante significante, e, por
tanto, de registar, a circunstii!1cia de todos 
o terem sido por unanimidade, com lexcep
~ao d.o Sr. Dr. Jorge de Melo Vieira, que 
obteve menos um voto, 0 que corresponde, 
praticamente, a unanimidade. 

Com as mais vivas felicita~oes, .os cor
pos directivo e redact0rial deste Boletim 
desejam aos nOV0S corpos gerentes do 
Clube Filatelico de Portugal 0 maior exito 
no desempenho dos seus respectivos car
gos. 
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gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Drt.o, 
LISBOA-4, Telefone 784816. 

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

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
BD, BI, BL, CB, Fl, EH, JL, KD, KH, 
ill, OE, OL, PL, PI, SI, 80, compro OU 
traco. Esmu interessado em cartas cl se1os, 
quadras usadas ou quailquer peca interes
sante de Inglaterra. Dr. Vasoonce1os e Cas
tro, T.r. Ferreiro (A Lapa) , 23-7.0-Drt.o, Te
lef. 660873, LISBOA-3. 

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

Cartas com selos Cabe~as do Imperador, 
do Brasil, e quadras selos novas Camoes 
e Lusfadas, pago bern, correspondencia a 
Secretaria, ao n.O 50. 

Troco se10s de grande formam, de todo 0 
mundo, 100 x 100. Ed. Peterson-1256-N. Har
vard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A. 

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

Compro e troco sobrescritos e postais da 
Guerra Civil Espanhola, 1936-39. Correspon
~ncia em Esp. F. Ingl. AI. - F. DENTERS, 
Kootwijkstraat 111, den Haag (Holanda). 

I offer to sale commemmorative stamps, 
mint and used, sorted, bundles or sets of 
~ortuga1 and por.tuguese oversea territo
nes. All references can be given. Please 
ask sales conditions and send your lists' . 
To Pedro Jose Waddington Peters - Av. Joao 
Cris6stomo, 81-4.° - Lisboa-1- (Portugal). 

Boleting. do Clube Filatelico de Portugal, 
novos, pela melhor oferta, vendem-se os nu
meros: 54 a 91, de 93 a 107, de 109 a 1t'3 e 
de 155 a 204. 

Tratar com M. Noronha - Velas - llhas 
S. Jorge - A!;Ores. 

RAMON BARALLOBRE comunica, a sus 
corresponsales y amigos, nuevo domi
cilio: Ronda de Nelle s/n.· 5.D-D. «Ediffcio 
Ronda» - (Zona Agra del Orzan)-La Co
rUfia-Espana. 

Portugal. Estou interessado em adquirir 
os s elos nl' I, 3 e 4, usados. 

Propostas de venda a Joao Alves Mar
tins. Rua 5 de Outubro, in.D 121. Porta
legre. 

Troco e venda selos de Portugal e m
tramar. Envio lista de faItas para trocas. 
A. R. Santos Vieira Trincao. Chas, Torres 
Novas. 

CATALOGO YVERT 1973 - Envia-se a 
cobran~a para Portugal e mtramar. Com
pleto, 3 volumes, esc. 525$00. SERGIO 
W. DE SOUSA SlMOES - CALDAS DA 
DA RAINHA - Telefon,e 22657. 

Vendo FDCS, postais maxlmos, provas, 
enos, ensaios de cor, cartas antigas, etc. 
Felix da Costa nha - ALCOENTRE. 

Brasil. Troco selos do Brasil por selos 
estrangeiros. Desej.o corr·espondentes em 
todo 0 mundo, principalmente em Portu
gal e mtramar. Troco series completas 
novas dO Brasil pOl" c.utra~ estrangeiras. 
Desejo F. D. C. e revistas de todos Q;S 

paises. Rodney B. Barcellos - R. Appel 
65-Apt.· 94-Sa.1ta Maria-R S-Brasil-CEP. 
97100 S6cio do CEP n.D 5900. -
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios 
coleccionadores estran
geiros que pretendem 
relacionar-se com co
leccionadore3 portugue
ses, entre eles: 

FABIO MAURO DOS SANTOS - Av.n Barao 
de Itapura 3092 - Campinas S. Paulo
Brasil. 

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA - 12, 
Voie de Montavas - Wissons-91-Fran~a. 

EDILBERTO SILVA DE MACEDO - R. Con. 
Januario Barbosa, 350 -18.100 Sorocaba 
- S. Paulo - Brasil. I 

K . ARKINSTALL - 76; Collins Street; Kiama. 
N. S. W. 2533 - Austrilta. 

JORGE GARGBS P. - Apartado 8029-Z. Pos
tal - Habana 8-Cuba. 

MARIA DA GLORIA CARVALHO TELLES 
- Rua Pontes Correia 62-Andari-ZC 11-Rio 
de Janeiro-Guanabara - 20.000-Brasil. 

JUAN FRESQUET - 27 Noviembre 224, 0/ 
Marti y Maceo, RegIa 12-Habana, Cuba. 

VERA LUCIA FIEL - Av.n W3, Quadra 715-
-Bloco 5-Casa 40-Brasilia - Brasil. 

LUlS VILLIERS - Candelaria 357 - Guana
baeoa 11-Habana-Cuba. 

MECINSKI ZDZISTEW - Opole St, ul. Oleske 
9m8 - Pol6nia. 

NIDIA LOHSE - C. P. 59 - Sao Joao Ncpo
muceno - Minas Gerais - Brasil. 

JOSE LUiS DOS SANTOS - Rua Silva Jar
dim, 213 B. N. S . F. Santo Ant6nio do Monte 
- Estado de Minas Gerais - Brasil. 

LUDVIK SVOBODA - Travniky 1253, Otrokcr 
vice - Checosl<JVaquia. 

REZUS CONSTANTIN - Str. Petreni 4 - Va
tre Dornei - Romenia. 

CIOBOATA GABRIEL - Str. 23 August 20-
Ploiesti - Romenia. 

ING. STAMIN STEFAN - Cl. Bucuresti
Bloc A2, &:4, Ap6 - Craiova - Romenia. 

DE BUCK RENE. J. R. - Daverlostraat 10 A
...B-8320 - Brugg;e 4 - Assebroek - Belgica. 

HERRN WERNER HAUENS'DEIN - 6 Frank· 
furt/Main - Jasperststrasse 19 - Alemanha. 

, 
ANUNCIOS' ECON6MICOS 

PERMUTO e rompro selas de Portugal, 
todo 0 Ultramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal- Apartado 0.0 6, Elvas. 

COMPRO. F. D. C., pravas, eosaios, etc.; 
relacionados com os temas c Vefculos Mo
torizadoslO, cGuerralO e cRefugiadoslO. En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
ou compro, pagando bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao 0.0 22. 

ESPANA Y AMERICA LATINA - Cambio 
mataselJos espeeiales (obliterations). Ant6-
nio Cr6, A v. F·erreira Lobo n.· 11 - CAXIAS 
-PORTUGAL. 

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

VENDO selos Pontugal e Ulbramar, No
vos e Usa dos, Sobrescritos, Navidades, etc. 
Tambem COMPRO. Pe!;a Ustas gratis a: 
SILVA PEREmA, Rua Ant6nio Nobre ' 
43-2.o-Dt.o ou Telefone 784816 - Lisboa-4. ' 

Compro, Troco e Vendo seloa clAssicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos di! pacotes. Vend:> 
albuns e material filatellco. A. Borg.!S 
Brito - BARREmO - Portugal - Tele
fane 2272329. 

ATENCAO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos au vul-
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BALANCETE ANUAL 
EM 31 DE DEZEM8RO DE 1971 

DISPONIVEL 
Caixa • 
Dep6sitos a ordem 

VALORES A REALIZAR 
Devedores . . . 
Quotiza!;ao 
Boletim (anuncios) 

BENS E USOS 
M6veis e Usos : 

ACTIVO 

IMOBILIZA90ES FINANCEIRAS 
Colec!;ao do Clube 

EXIGIVEL 
Credores 

V ALORES A REALIZAR 

PASSIVO 

Quotiza!;iio (em cobran!;a) . . 
Boletim (anuncios em cobran!;a) 

SITUA9AO LtQUIDA ACTIVA 
Fundo associativo • . . 

120$00 
10 712$70 

132217$90 
20 674$$50 

4630$10 

20674$50 
4630$.10 

DET ALHE DA CONT A DE RfSUL T ADOS 
CONTAS 

Quotas. • • . • _ • , . . . • 
Boletim . . . . . . . . . . . 
Percentagens, ordenados e gratifica!;oes 
Subsidios dos C. T. T. e donativos 
Material filatelico . 
Servi!;o de circula!;B.o 
Renda do edificio da Sede 
Portes do correia 
Telefone ; 
Transportes 
Luz ... 
Agua 
Gas ... 
Expediente 
Cambiais . 
F . D. C. . '" 
Contribui!;oes e Impostos . 
Jornais, catalogos e revistas 
Propaganda ; . . . 
Vendas de Ofertas . 
Medalhas do Clube . 
Arruma!;ao de contas . 
Venda de publica!;oes 
Diversos .... 
Pr6-Sede _.., 

SALDO DO EXERC1CIO QUE SE TRANSFERE PARA A 
RuBRICA. 

SOMA 

RECEITA 

152546$30 

52452$00 

400$10 

657$10 
250$00 

3922$10 
487$00 

6831$20 
217545$80 

217545$80 

10832$70 

157522$.50 

1$00 

1$00 
168357$,20 

102696$.50 

25304$60 

40356$10 
168357$20 

DESPESA 

39305$00 
57684$70 

1076$00 

39000$00 
13529$00 

2438$'70 
1892$00 
1858$40 

229$'70 
441$.20 

5994$80 
252$60 

20246$90 
836$80 

4923$10 
6860${l0 

19107$80 

215676$70 
1869$10 

217545$80 
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A «IX ' Exposi~io FUelelic. de Arganil» 
No prosseguimento duma louvavel ini

ciativa que tao bons frutos haveria de 
vir a dar no campo filatelico; e sao hoje, 
sem contesta!;ao, uma realidade na regiao 
de ArganU, regiao que, por efeiteo daquela 
iniciativa, pode orgulbar-se de ter ja va
rios; muito validos e distintos filatelistas, 
o uCirculo Filatelico Arganilense», sob a 
acertada 0 r i e n t a !; a 0 do seu director 
Sr. Mario do Rosario Castanheira Nunes, 
tern ja projectado 0 seu novo certame, 
ou seja a «IX Exposi!;ao Filatelica de 
Arganil». 

Habitualmente de realiza!;ao; ana a ano, 
no mes de Setembro; no velho burgo que 
foi a cidade «Argus», desta vez, porem; 
a sua ocorrencia tera lugar :num outro 
mes a deierminar, aceitando, assim, cola
borantemente, a organizadora urna recente 
sugestao que a Federa!;ao Poriuguesa de 
Filatelia the dirigiu, e que permitira urna 
disponibilidade de quadros-expositores, e 
respectivos acess6rios; em quantidade su
ficiente para satisfazer as necessidades 

da «IV Exposi!;iio Filatelica Luso-Brasileira 
- LUBRAPEX-72», cUja inaugura!;iio esta 
marcada para principios de Outubro pr6-
ximo, em Aveiro, on~e, com bastante 
antecedencia, tera de ser entregue tocto 0 

material de montagem exposicional. 
A «IX Exposi!;ao Filatelica de Arganib 

tera, consequentemente, lugar em data 
a acordar com a Federa!;lio Portuguesa 
de Filatelia, e talvez com uma outra par
ticularidade, de momento em estudo:
a dea sua realiza!;ao ser em Lisboa, mas 
restrita, como sempre; na classe de com~
ti!;lio, a naturais ou residentes na regiao 
arganilense. 0 que, a verificar-se, nlio 
deixaria de constituir; tambem aqui, assi
nalav·el exito, porquanto na capital e arre
dores esta fixada uma enorme co16nia 
de naturais da regiao de Arganil, alguns 
dos quais nem sempre terao tido ensejo 
de se deslocarem aquela vila; na data 
dos anteriores certames. 

Oportunamente serao prestadas mais 
detalhadas informa!;oes. 

A «v ExposiVlo Filatelica Provincial das Beiral» 
S:io ja quatro as exposi!;oes filateIicas 

de ambito provincial das Beiras que, em 
anos consecutivDS, 0 "Circulo Filatelico Ar
ganilense» levou a efeito: - as duas pri
meiras na vila de Arganil, e as duas 
illtimas na ' vila de Oliveira do Hospital. 
E qualquer delas com indiscutfvel exito, e 
a registarem progresso assinalavel de ano 
para ano. 

Exposi!;oes que, consequentemente, pres
taram valioso contributo para 0 desen
vulvimento e propaganda da Filatelia 
numa importante e muito vasta zona do 
Pais. Que fizeram criar novos adeptos do 
coleccionismo de selos, alguns dos quais a 
marcarem ja posi!;ao muito h'J.1rosa entre 
os filatelistas portugueses. 

Este ano, po rem, vai haver uma pausa 
na realiza!;ao deste importante certame 
provincial beirao - pawa que se espera 
nao provoque adormecimento .no progresso 
das respectivas colec!:oes; mas antes pos
sibUite, com tempo e sossegadamente, a 
sua valoriza!;iio, uma valoriza!;iio subs tan-

cial, profunda, ja recheando-as de novas 
pe!;as filatelicas, ja remontando-as com 
os aperfei!;oamentos que as li!:oes suces
sivamente adquiridas forem impondo. 

Assim, s6 no pr6ximo ano 0 "Circulo 
Filatelico ArganUense» realizara a «V Ex
posi!;ao Filatelica Provincial das Beiras». 

PORTUGAL-ULTRAMAR 

REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

Em pagamento, aeeito 8el08 em 
quanti dade 

Pedlr tabela de valorlzaoio e eondl
goe8 de troea 

Sancho O"rio 
Apartado 1312 LISBOA-I 

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 21 - lheiros - Av.. Salazar; 25-2.n-Esq.D 
Viseu. (P). Po. T. N. U. 60. 1. 2. 94. 

5901 - Maria Emilia da Silva Marques de 
Sousa Gra!;a - Rua do Sol ao Rato, 
100-2.D-Drt.D Lisboa 2 - T. C. V. N. 
U. 60. 1. 

5902 - Fernando Jorge Candido Cascalho
Rua Fernao Lopes, 9-r/c.-Drt.D Al
mada. (P). Po. Fr. In. T. N. U 
Tematicas de Monumentos e Obras 
Publicas 94. 

5904 - Jose Manuel de Sousa Brochado e 
Silva - Av.· da Cabreira - Margaride, 
Felgueiras. (P) C. N. 60. 

5905 - Luis Filipe da Silva Monteiro - Rua 
Garcia da Orta, 37-2.D-Esq.D, Lisboa. 
(P). Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

5906 - Eng.. Ana Maria de Morais Leitao 
- Rua General Pimenta de Castro, 
20-2.n-Drt.n Lisboa. Po, Fr. In. T. 
C. V. N. 60. 1. 2. Tematicas de flo
res e fauna. 72. 93. 94. Torrens 
(Fauna e Flores). 

5907 - Victorino Cesar Doria. Rua Penedo 

:= ...... ~---.............. ---........................... t/IIItiIIfIIttI ............... ~~·l= 

(asa Filatilies J. ELL .. __ .-_ .. _ ......... _-.--_ .. _-_ .. __ .. _ ....... _ .. _ ... __ .. -... I 
FUNDADA EM I 840 I 

Novldldll Ilmpra 10. malhar.. pravo, I 

Material fIIatelico HAWID, 
LEUCHTTURM e SAFE 

Em stock, mais de 7.000 series 
diferentes de todo 0 Mundo 

I 
I 

Series completas novas I 
de Portugal e' Ultramar I 
Rua da Prata, 184-2. II-Esq. I 

I T elefone 32 35 08 I 
I L~boa-2 I 
1 ...... 1IIIIIIW,..",.~ ................ ......,.......,~ ........ :\ 

da Saudade. Coimbra. (A) C. N. 
60. 1. 93. 

5908 - Artur Carvalho de Magalbaes - Rua 
JUlio Dinis, 12-1.D-Esq.D, Cascais. (M) 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

ANGOLA 

5301 - Manuel Ricardo Miranda Leiria - C. 
Postal 290. Novo Redondo. (M) 
po. T. N. U. 60. 1. Angola. 64. 
Destinados a 2. 94. 

5513 - Carlos Marti:lho Ferreira-a/c. Pro
fabril. C. Postal, 2844. Luanda. An
gola. Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 

5899 - Domingos de Jesus da Cruz. Mo
!;amedes. C. Postal 49. (M) Po. Fr. 
T. C. N. U. 60. 1. 2. A:J.gola. Te
maticas de fauna e Descobrimentos 
Portugueses. 90. 93. 94. 

5912 - Leonildo Amadeu de Almeida N 0-
gueira-Diamang-Andrada. (P) Po. T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

Reconhecida oficialmente 
de u tilid ad e turistica 

94, Rua Aurea, 98 - Lz'sboa- 2 

Tetefones 320280 - 326674 
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LISTA DE s6cIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCI- MIBLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBRES 

PORTUGAL 

109 - Dr. Antonio Fragoso - Rua de Padua 
Correia, 327. Vila Nova de Gaia. 

1403 - Prof. Alberto Lopes de Melo-Luso
-Vacari~a. (M). Po. In. Fr. Es. T. 
C. V. N. U. 60. 1. 2. 3 90. 94. 

4510 - Artur Alves Vicente-Praceta Her6i~ 
do Ultramar, 14-3.o-Dt." Loures. (p) 
Fr. In. T. C. N. 60. 1. Tematica de 
peixes, Companhias de MOGambique 
e Niassa 93. 94. Le Faune. 

5085 - Joa.J Alfred.J B. de Almeida Tos
cano - Apartad.J 149. Vila Real. (M) 
Po. Fr. In. T. C. V. N. U . 60. 1. 2 
Tematicas de barcos e avioes 93. 94. 

5116 - Nuno Manuel Correia Ferre. Rua 
E. 1. l.Jte 467-2."-Ec;q. Olivais SuI. 
Lisboa. (P) Po. Fr. T. N . U. 60. 
1. 2. 3. 90. 93. 

5117 - Helena Maria Rocha Camacho Si
moes. Rua EiIfel, 15-7." Lisboa. (P) 
Po. AI. Fr. C. N. 60. 1. 2. Tematica 
de Musica. Tudo a partir de 1955. 

5747 - F. Bettencourt Machado. Rua Carlos 
Anjos, Lote 5-Amoreira. Estoril. (M) 
Po. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 90. 
94. 

5759 - Jose Rodrigues Lan~a. Rua Silva 
Porto, 21-3.o-Esq. Setubal. (P) . Po. 
Fr: Es. In. T. C. U. 60. Temalicas 
de desportos. 

5767 - Maria de Fatima Marcello F·erreira 
- Rua Antero de Quental, 35-2."-
-Dt." Lisboa 1. (P) Es. Fr. In. T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 

5885 - Fernando Manuel de Oliveira Serra 
- Rua do Moinho 22-A. Algueirao. 
(M) T. c. V. N. U. 60. FDC. 1. 93. 

5886 - Rui Ma1uel Lopes MarUns - Av. 
Joaquim Dias de Sousa Ribeiro, 
44-3.o-Drt.o Lisboa 6 (P) Po. Fr. In. 
T . -U. 60. 1. 2. 15. (anteriores a 1900) 
!6. 18. 21. 22. 93. 

5887 - Fernand,j Manuel de Brito Pereira 
de Carvalho - Rua Bernardo Fran-

cisco da Costa, 8-6." Almada. (P) 
Fr. In. T . C. N. 60. U. so antigo~ . 

5888 - Jose Manuel Gomes Torroais. Rua 
Antonio Maria da Costa Macedo, 
24-r/c.-Drt." Queijas. Oeiras. (P) 60. 
U.94. 

5889 - Luis Augusto Rolo Santos Vieira 
Trincao Chas. Torres Novas. (P) 
Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

5890 - Gl1briel Rosa - Rua Major Caldas 
Xavier, 2-1: -Esq." Odivelas. (M) Po. 
Fr. Es. T. C. N. U. 60. 2. 3. 90. 94. 

5892 - Vasco Antonio de Sousa Leao - Rua 
Diogo Afonso, 4-4." Lisboa, (M) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 

5895 - Pedro Miguel Meneres Madeira Ca-----
A. GAM A REIS 

(MR. CORK) 

Mlmblr of Portuluo.1 Chlmblr of CommlrDi 
WELCOMES YOU AT 

CI.I da. Corti~a.-Metr6poli. 
(Cork Houso) (Mr8. Cork's Souvonir Shop) 
4 - B - RUI dl EICal1 Pallt6cnici - B -10 

J PHONE: 81&8118 
TELE 1 GRAMS: ISOLANTES 

LIS B 0 N-P 0 R T U a A L. 
WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIEI 

r 
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Excepcional coleq:co de selos c1assicos portugueses 

exclusivamente novos 

Leilao da colec~ao Gil * 
Pelo I CORONEL ENG. ALEXANDRE GUEDES DE MAGALHAES I 

o General Gil, do Exercito Americano, 
cons egui u constituir, ern pc·ucos anos, uma 
notave1 colecGao de selos d e relevo, de 
Portugal, que Stanley Gibbons leil oou a 
27 de Mar~o. 

Ern menos de duas horas, foram. ven
didos selos no valor total ligeiramen te 
superior a 1000 cc ntos. 

o autor da colec~ao adquiria apenas 
selos novos, e nela estavam <)xemplares 
si ngelos e pe~as vindas das co l ecG5e~1 
Champion, Burrus, Urwick e Trincao, pelo 
que 0 cGnjunto era maravilh'Jso.· Fal
tava-Ihe, porem, a representa~ao dos apre
ciados carimbcs que, na sua singeleza, 
tao bern esmaltam urna colec!;ao , e, s obre
tudo, 'nao possuia inteiros filatelieos a 
recurdarem a verdadeira fun!;ao do selo. 

Os leiloeiros organizararn 106 lotes cons
tituidos por 161 exemplares simples e por 
43 multiplos (par es, tiras de 3, quadras, 
sextilhas e oitavas), estes com 184 selos, 
num total de 204 ilens corn 354 selc.,s, dos 
quais nove eram reimpressoes de 1864, nao 
classifieados como tal. 

o leilao foi assistido por uma duzia de 
pessoas, e sabemos que a firma Stanley 
Gibbons recebeu 3 ofertas idas do Brasil, 
25 idas de Portugal, 6 da pr6pria Ingla
terra e 6 e riginarias de varios paises. 
Segundo a lista de pre~os, ficaram 28 10-
tes POl' vender, mas 0 certo e que os 
selos (que todos considerarn dos mais raros 
do mundo, pois muito poucas vezes apa
recem nos mereados) atingiram pre!;bs 
elevados. 

E parece-no~ valer a pe:1a fazer uma 
deseri~ao detalhada cia cclecGao, e dar a 
indica~ao dos pre~os atingidos, para que 
o filatelista adquira main conseH~ncia do 
valor do selo portugues. 

D. Maria 
5 reis - 4 exemplares singelos, urn dos 

quais corn margem de folha, e que foi 
a rrematado pe r 24.500$, t endo os outros 
3 atingido preGos entre 9.800$ e 14.000$; 
uma tira de quatro, de inferior qualidade 
·e mau aspecto, mas muito rara, foi ven
dida por 33.250$; uma sextilha - peGa 
uniea - corn bordo de folha, prirneira ve
deta da colec~ao, atingiu 0 pre~o ex
cepcicnal de 402.500$. Recorda-se que (' 
selo singelo tern a cota~ao de 16.500$. 

25 reis - 2 selo.> iSGladus, vendidos por 
3.500$ e por 11.9UG$, denotarn bern os seus 
estados de cO;J serva~ao e beleza; urn par 
foi leiloado p'Jr 8.750$; uma tira de 3 
.subiu a 15.400$ ; ~Ima oitava ficou por 
vender por nae atingir 0 desejado pre GO 
de £ 2500. 

50 reis - apenas dois exemplares sin
gelos, vendidos p 0r 7.000$ e por 23.8GO$, 
val ores que traduzem bern os estados de 
conserva~ao . 0 catalogo regista 22.000$ 
como valer deste selo. 

100 ris - Urn so exemplar, e que foi 
vendido por 66.500$, muit0 abaixo do seu 
real valor. Deixou-nos verdadeiramente 
decepcionado, tanto mais que supomos 
tratur-se durn exemplar ern perfeito es
tado. 

D. Pedro V, cabel08 lilol 

5 reis - 0 unico exemplarexistente :1a 
colec!;ao, alias de excepcional beleza, a1-
can~oll a cota ele 13.300$, e que, ultrapas
sando ern £ 40 a marca da avalia~ao, 
ficou ern, nivel inferior aos pre~os dos 
catalogos portugueses. It pen:! que nao 
tenha sido indica do 0 cunho do selo 

25 reis, tipo I, perolas afastadas - Urn 
so exemplar, de grande beleza, e que -

.. Este titulo, que no original era mais sobrio: e da autoria do D. 



6 BOt.ETIM DO CLUBB Fii..A'i's:t..IcO DE PORTUGAl. --foi vendido por 6.650$, muito alem do 
valor atribuido pelos catalogos portugue
ses. 

25 reis; tipo II, perolas tangentes - Os 
dois exemplares singelos foram vendidos 
por 4.550$ e por 7.000$, de acordo com 
a beleza de cada urn. Os valores atingido,; 
ultrapassam largamente os da avalia!;ao, 
mas, mesmo assim, sao inferiores aos dos 
catalogos portugueses, embora urn deles 
ficasse muito pr6ximo; uma quadra, alias 
com varios defeitos, foi arrematada por 
22.750$. 

Convem chamar a aten!;aO para a no
tavel diferen!;a existente entre ;)s ca
tltlogos Gibbons e Simoes Ferreira, di
feren!;a que vern de ha muitos anos. 
E que a numera!;ao dos cunhos dos selos 
de 25 reis, azul, esta invertida, 0 que 
pouca importancia tera se os respectivos 
pre!;os 0 nao estiv'essem, tambem. Afinal, 
qual dos dois tipos e 0 mais raro? Tern 
a palavra os grandes coleccionadores e 
os comerciantes experimentados. 

50 reis - Dois exemplares, ambos em 

verde-amarelo, e urn deles com ligeiro 
defeito, foram ve.ldidos por 2.940$ e 
3.500$, ultrapassand0 os catalogos, e res
peitando as cotas atribufdas pela avalia
!;ao; urn par, tambem E'm verde-amarelo, 
atingiu 0 pre!;o de 5.600$, bastante su
perior aos da avalia!;ao e catalogo; uma 
quadra, ainda em verde-amarelc., nao 
logrou alcan!;ar 0 valor do catalogo, pois 
foi vendida por 7.700$. 

100 reis - Os tr~s exemplares singelos 
alcanr;aram os pre!;os muito diferenciados 
de 4.200$, 3.220$ e de 2.800$, naturalmente 
indicativos da beleza e do tamanho das 
mar gens, 0 primeiro indo alem e 0 se
gundo egualando 0 valor de catalogo; 
dois pares horizontais, de aspectos muito 
semelhantes, atingiram pre!;os muito dis
tanciados de 8.400$ e 6.300$, 0 primeiro 
sendo muito superior ao de catalogo, que 
o segundo atingiu; uma sextilha vertical 
nao encontrou comprador pelo pre!;o 
basico de 17.500$, urn pouco inferior ao 
de catalogo. -

flLATELIA EUGEniO LLACH, S. L. 
atravell dall IIl1all ofertall qllinzenaill, oferece-lhe: 

II Seloll clAssicolI. 

II Serles modernall de todoll 011 palsell. 

II Novidades m~ndiais. 

1= Artigoll filat~licos. 

1= Servic;os de assinalllras de novas emisl5lies de todos 
011 pailles 011 temaa. 

Tlldo isto encontrari V. naa nOllllal ofertall qlle, contra 
pedido, 

romotomoll gratultamonto 

Bscreva-nos hoje mosmo solicitando 0 seu envio 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Fundada em 1915 

Av. del Generali88imo, ~98 BARCBLONA, 15 (Bspanha) 

10 -Bxposi910, 0 primeiro Congresso, em Portugal, da Federa-
910 Intemacional de FHatelia, no qual 0 Prof. Doutor Carlos 
TrincAo foi 0 delegado portugues, e n6s 0 delegado adjunto. 

Consequentemente, conhecemos, pouco depois, Godo
fredo Ferreira, presidente da comissAo organlzadora da 
Bxposi910, e os nossos contactos, multo Iigeiros, mas sem
pre cordtais, assim se mantiveram ate ao dia da inaugura-
940 daquela Bxposi9Ao. 

Nesse dia da· inaugura9Ao, verUicamos todos que 0 
atraso era enorme e insuperavel. B nAo apenas atraso, mas 
desorganiza9Ao total, nos sectores da montagem dos qua
dros, da secretaria, do expediente, da Iimpeza, etc., etc. 

Das onze As treze' horas, adensou-se a convic9Ao do 
Iracasso completo e irremediavel, de tal modo que, cerca 
das treze, Godolredo Ferreira, A beira de um colapso, man
dou chamar 0 Prof. Doutor Carlos TrincAo, ao qual entregou 
a presidencia de tudo, recolhendo A sua residencia. 

Seguidamente, saimos quase todos, para irmos almo .. 
9ar e mudar de fato. 

B pouco antes das qulnze, quando regressamos, en con
trAmos Godofredo Ferreira no seu «smoking», cansado mas 
sorridente. 0 Chefe do Bstado chegou pouco depois, e a 
Bxposi9Ao, pronta e alindada, constituiu a maior ntanUes
ta910 filatelica ate hoje realizada em Portugal. 

Bsta e a simples e apressada pagina de mem6rias, 
que nos permite 0 tempo concedido pelo Artur Santa BAr
bara. Po is que, se com mais tempo quisessemos escrever 
sobre Godofredo Ferreira, teriamos que nos alongar sobre 
os cerca de trinta volumes que, verdadeiramente, flzeram 
de Godolredo Ferreira 0 Cronista-Mor dos C. T. T. de 
Portugal. 
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o nosso Director publicou urn artigo na revista 

o ultimo numero da revista «Gabn'tl» publicou um artigo do 
?Josso Director, que, com a devida venia, transcrevemos .. 

QUAT~O HORAS 

GODOFREDO 
DA VIDA DE 

FERREIRA 
P.lo 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALI-IO 

Nos tinbamos sido convidado e eleito, pouco mais de 
um ano antes, presidente da Direc~40~ do Clube FilateHco 
de Portugal, precisamente por se ir realizar, um ano e tal 
depois, a 1: Bxposi~40 Filatellca Internacional Portuguesa, 
em 1953, aquando do centenario dos primeiros selos portu
gueses, 08 quatro de D. Maria II, em 1853, e, ao lado de tal -

c 

aOLEtIM DO CLUBE FILA~LICO DE PORTUGAL 7 - D. Pedro V, cabe10. aae1.doe 

5 reis - A colec~ao continha 17' exem
plares singelos, representativos das tres 
cores principais (3 em castanho-vermelh0, 
2 em castanho-amarelo, 4 em castanho 
e diremos ·em tons inter:n~dios), uma so
berba quadra, urn belo 'par e quatro reim
pressoes de 1864. Alguns dos exemplares 
er~ mediocres, mas tres excediam a 
mediania. Nem todos foram vendidos, 
e apenas a quadra ultrapassou 0 valor 
da avalia~ao e do cataIogo, sendo arre
matada por 21.700$; 0 par foi vendido 
por 7.000$, aproxima:tdo-sE' do valor de 
cataIogo. 

25 reis, bunilagem de Hnhas simples 
A colec~1!.o dispunha dum s6 exemplar, 
e que, modestamente avaliado em 10.500$, 
acabou p~r atingir 0 pre~o de 15.400$. 
Supomos que os leiloeiros se dev·em ter 
convencido da grande raridade deste selo, 
o que vira a IefLectir-se na cota~ao a a t ri
buir-Ihe futuramente no catalogo de que 
sAo editores. 

25 reis, burilagem de linhas dUPlas 
Eram reimpressoes de 1864 0 par e os 
tres selos singelos que existiam na co
lec~ao. Nao foram vendidas. 

T-'--~W----~~----~~-----------~~I= 

I AVLIS 
, A SUA CAiA FIUT~lICA EM MO-
l_ a_MBIQUE afaraca.lha: 

'
I :~~~:~~~~~:~~::=:'::OO::i::: 

e seleccionados 
- Grande sortido de material filatelico 
=- Tiras cHA VID. e guilhotinas 
- Edi~lio de sobrescritos 1.0 dia 
- Composi~i'ies de selos de Mo~ambique 

para permuta, 

FILAT~lICA AVLlS, dl Arl6nioAlmlld. 
Travessa da Boa Morte, 7-A 

Tel 20045 - Caixa Postal, I25~ 
LOURENC;O MARQUES 

25 reis; rosa - Os dois exemplares sin
gelos, avaliados p~r 1.400$ cada, tinham 
aspectos diferenciados. 

o de maior beleza foi arrematado por 
2.520$ (ultrapassando largamente 0 cata
logo), enquanto 0 outro nao teve com
prador. Na colec~ao, existia uma qU!ldra 
que atingiu a cota!;ao de 9.100$, inferior it 
avalia~ao, mas muito superior it do ca
talogo. 

D. Laia, I,· eml.8Io 

5 reis, cunho I - Dos seis exemplares 
singelos apenas urn, carr. mar gem direita 
da folha, foi vendido, e pelo sUrpreendente 
pre~o de 2.240$, enquanto 0 seu valor 
de catalogo e de 550$; uma quadra ~ao 
conseguiu pre~o superior a 1.680$, pelo 
que admitimos ser de qualidade inferior it 
mediana, pois nao mereceu as honms de 
ser fotografada; uma citava nao teve COffi

prador para os 4.200$ da base de licita~ao. 
Supomos, contudo, que foi vendida pos
teriormente, por pre~o mais elevado. 

5 reis, cunho II - Dois bon.; exemplares 
que nao enccntraram comprador, certa
mente porque os pre!;os basicos eram ja 
muito elevados (1.120$). 

10 reis - Tres exemplares singelos, urn - ' jE~O~I;ji;; 
I DE 

I

I go .. o"'" &. e"lf.u>, L.~", 
Novidadu Nac;fma;s , Estra"gliras 

I
I Albuns - FolI.as - Classi!;cador,s 

- Pinfas, .tc. - 0 ma;s compl,to 

1 sortido d, Sobrucritos aos mllhor .. 
pr'fos 

I Ru. SDU •• CDutlnhD, 73-1.° - C. P. 10.811 

LUANDA • 
. I 

.~ ....... ,.",.,. ...................... _ ...... .......-fll/ft/llllltlfII/ft/IIIIItI ............. fll/ft/llllltlfll/ft/llllltlfIII:: 



s BOt.ETIM DO CLUBE Fit.ATJl:LICO DE PORTUGAl.. -dos quais em canto de folha e umco 
vendido, pelo pre!;o de 1.400$, considera
velmente superior ao de cabUogo; urna 
maravilhosa quadra encontrou ccmprador 
pvr 5.950$, apesar do catalogo a cotar pOl' 
3.400$; uma vitava foi vendida pOl' 8.400$, 
nao acompanhando a avalia!;ao de 10.500$. 

25 reis - Os sete exemplares singelos, 
agrupados em dois lotes, a:ingiram 0 pre!;o 
medio de 530$, enquanto 0 seu valor de 
cathlogo se fica POl' 350$; urn par, com 
a margem esquerda da folha do cunho V, 
subiu a 2.520$; uma bela tira horizontal 
de quatro, do cunho VII, f:;i arrematada 
pOl' 4.340$; finalmente, uma linda quadra, 
sem goma, alcan!;ou 0 pre!;o de 2.520$, 
superior ao dobro do catalogo. 

50 reis - Urn exemplar ·e:n verde-am a
r€lo, bordo de folha, beneficiou do pre!;o 
de 2.450$; um outro, de grande beleza, 
€m verde-azul, ficou-se, muito modesta
mente, 'em 1.750$; ao passo que urn ter
ceiro exemplar, ainda em verde-azul, ma8 
de menores margens, foi vendido POl' 
igual pre!;o; uma tira horizontal de tres, 
em verde-amarelo, teve comprador pOl' 
10.500$, ultrapassando largamente a ava
lia!;ao e 0 valor de catalogo. 

100 reis - 0 umco exemplar singelo, 
alias com grandes margens € beleza ex
cepcional, foi vendido pOl' 3.500$, mais 700$ 
do que 0 valor de catalogo; dois €ncanta
dores. pares, ambos com canto de folha, 
obtiveram os pre!;os de 18.900$ e 12.250$, 
em qualquer dos casos valores muito su
peri ores aos de catalogo. 

D. Luis, Ilta c:urva 

Com este tipo de selos os leilaeiros 
passaram a adaptar novo criterio - que 
mantiveram ate final- para a constitui!;ao 
dos lotes: as selos singelos, salvo raras 
excep!;oes, foram agrupados em series 
completas ou conjuntos afins, e apenas os 
multiplos - cada urn POl' si - continua
ram a constituir lot€s diferenciados. 

Assim, desta emissao foram leiloadas 
duas series completas, uma POl' 6.300$ e 
outra par 5.600$, pre!;os bastante supe
riores aos de avalia!;ao, mas muito infe
riores aos do. catalogo. Como nota inte
ressante, registe-se 0 facto de numa das 
duas seri-es 0 selo de 100 reis ser urn bela 

'exemplar do rar0 selc sem fenda ·na 
margem inferior. _ 

Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis 

~ U1ILgUUU~ 
CASA FUHDADA EM 19D I 

ELADIO DE SANTOS-I 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISIOA·' 

I 
I 
I 

~--------.............. ~......., ....... ",.,." .......................... ,......,..............,,,,.,.,, ................................................. ,,.,,..' ... ------., 
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MARCOFILIA 

PORTUGAL 

Carimbos do t. 0 dia da circula~io 

XX OLIMP1ADA MODERNA MUNIQUE 
197? - Lisboa, Reparti!;ao de Filatelia. 
Rua General Sinel de Cordes, 9-1.°-
26 de Julho de 1972. Carimbos identicos 
em Porto (Batalha), Coimbra e Funchal. 

Carimbos Comemorativos 

ANO MUNDIAL DO VIDRO - Lisboa, 17 
de Junho de 1972. - Posto de Correio na 
Funda!;iio Gulbenkian. A venida de Bern€. 

CINQUENTENARIO DA VIAGEM AEREA 
LISBOA-RIO DE JANEIRO. 17 d€ Ju
nho de 1972. Esta!;oes do Correio dos 
Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Fun
chal, Horta, Lajes, Ponta Delgada e Santa 
Maria. 

[NAUGURA~AO DO AUT6DROMO DO 
ESTORIL - Estoril; 17 de Junho de 1972. 
Posto de Correia no recinto do Aut6~ 
drvmo. Estrada de Alcoitiio. 

IV REGADAS INTERNACIONAIS SNIPES 
- TA~A VASCO DA GAMA - Leixoes, 
22 de Junho de 1972. Posta de Correio 
no Posta Nautico do Sport Clube do 
Porto. 

V EXPOSIA~O-FEIRA AGR1COLA DO 
NORTE-AGRO 72. Braga, 23 de Junho de 
1972. Posta de Correio no Recinto da 
Exposi!;iio da F-eira. 

FESTAS DA CIDADE DO PORTO - Porto; 
24 de Junho de 1972. Postos do Corr€io 
no Posto d€ Turismo da Camara Munici
pal do Porto. 

EXPOSI~AO FILATELI<;:A DAS FESTAS 
DA CIDADE DO PORTO. Porto, 25 de 
Junho de 1972 Posta de Correia no 
Clube FE!nianos Portugueses. Rua Clube 
Fenianos, 29. 

1." MOSTRA FILATELICA E NUMISMA
TICA DO CAST. DA MAlA. Maio, 30 de 
Junho de 1972. Posta ·de Correia 100 
Centro de Alegria no Trabalho da Ca~ 
mara Municipal da Maia. Pra.;a do Mu
nicipio. 

ANGOLA 

Carimbos Comemorativos 

DIA DA CIDADE DE SALAZAR - Salazar, 
24 de Junho de 1972. Posta de Correia 
no recinto da «Mostra Filatelica,. . 

JOGOS DESPORTIVOS LUSO BRASI~ 
LEIROS - Carimbos nas Esta!;oes Postais 
de Luanda, Lobito, Benguela, Silva Porto, 
Nova Lisboa ·e Sa da Bandeira, respecti
vamente em 15, 16, 17, 18, 19, 21 de Julho 
de 1972. 

MOSTRA FILATELICA. Caala, 15 de Ju
Iho de 1972. 

FE IRA OFICIAL DE NOV A LISBOA
Nova Lisboa, 22 de Julho de 1972. 

MOCAMBIQUE 

Cerimbos Comemorativos 

V JOGOS DESPORTIVOS LUSO - BRASI
LEIROS. Carimbos nas Esta!;oes Pos
tais de Louren!;o Marques, Beira, Queli
mane e Nampula, respectivamente a 18, 
19, 21 e 23 de Julho de 1972. 

ULTRAMAR 

Carimbos do 1.0 dia da circula~io 

xx JOGOS OL1MPICOS - Esta!;oes Cen~ 
trais dos Correios, Luanda, Btssau, Praia, 
Louren!;o Marques, S. Tome, Macau · e 
Dili, em 20 de Junho de 1972. 
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ULTRAMAR 
Selos comemorativos dos 
XX Jogos 

o Ministerio Ultramar, para assinalar 
os XX Jogos Olimpic03, maudou emitir 
e por em circula!;ao, nas provincias ultra
marinas, 30 milhoes de selos postais, tendo 

T M 

como motivos diversas modaJidades de des
porto praticadas nas me3mas provincias, 
com as dimensoes de 40 X 25 milimetros, 
das taxas. de 4$00, para Cabo Verde; 2$50, 
para a Guine; 1$~. para Sao Tome e 
tJ?rIncipe; $50 ' para Angola; 3$00 para 
MG\:ambique.; 00 avos. para Macau, e, 4$50, . 

01 impicos 

para Timor, nas quantidades, respectiva
mente, de: 800 000, 5000 000, 100000 15000 000, 
6 000 GOO, 3 000 000 e 100 000. Os selos, de
senhados por Alberto Cutileiro e mtPl'essos 

o ..p 

, .. . 
..aL 

(. II 1 A 

t' 

a oito cores, foram postos a v~nda em 
todo 0 territ6rio nacional no dia 20 de 
Junho, sendo utilizados, nas esta!;oes cen
trais dos Correios das capitais das respecti
vas provincias, carimbos de 1.. dia de 
dl'C\ila!;iie .. -··-.. ···_·_·- "-- ---'. -- ". 

BOLETIM DO CLUBE FILAULICO DE PORTUGAL 9 -Urn belo exemplar do selo de 10 reis 
(ex-Champion) nao encontrou eompradoI 
talvez devido a sua elevada base de partida 
-1.960$; urn sel.:> de 100 reis atingiu 0 

pre!;o de 1.260$, sensivelmente metade do 
catalogo; urn late formado por os selos 
de 20, 50, e 1 00 rt!is, fieou-se :Ia mcdesta 
cota de 2.520$, menos de 40 % do catalogo. 
Supomos serem exemplares de baixa qua
lidade. 

Quanto a mUltiplos: 
5 nHs - quadra, com duas margens cur

tas, foi vendida por 2.520$; urna oitava, 
com margens igualmente curtas, obteve 
o pre!;O de 5.950$. Recerdamos que 0 
valor de catAlogo do selo singelo e de 
900$; 

10 reis - Uma tira de tres conseguiu 
o pre!;o de 2.760$; pC'uco mais de metade 
do catalogo; dUllS oitavas foram vendi
das por 7.700$ e par 8.400$; 

20 reis - Duas oitavas havia, mas s6 
urna encontrou compratlor, pelo pre!;o de 
8.400$; 

25 reis - Uma oitava, qut' atingiu a 
lin do pre!;o de 15.400$, para urn valor 
de 7.000$ de avalia!;ao, e 0 de 12.800$ 
do catalogc; 

80 reis - Urn modesto par que, parlindo 
da base de 3.500$, foi subindo ate ao pre!;o 
de 5.600$, iguala:ldo 0 catalogo . 

D. Lui., fita cuna denteado 

Uma serie, sem 0 selo de 240 reis, 
alguns selos sem goma, foi arrematada 
pela quantia de 4.550$, pouco superior 
a avalia!;ao, mas muito abaixo do valor 
19.400$ registado pelo cahilogG. 

Urn pequeno conjunto constituido par 
DS selo.;; de 5, 10 (2 ex.), 50, 80, 100 Ie 
120 reis, foi vendido por 3.080$, contra 
o valor de catalogo de 17.900$; urn outro 
late, mais pequeno, composto pelos se
los de 10, 50, 8P, 100 e 120 reis, nao en
controu interessado. 
. Dois exemplares do selo dC! 240 reis 

obtiveram os pre!;os de 7.000$ e 3.780$, 
este por ter alguns dentes muito curtos; 
o unico multiplo desta emissao era cons
ti1.uido por uma Iluadra do selo de 5 reis, 
que foi rendida por 1.540$. 

D. Luil, fita direita, papellilo, 
dent. 121/1 

Urn conjunto de 25 exemplares de todos 
os valores, com excep!;ao do de 240 reis, 
alguns com ligeiros defeitos ou sem goma, 

,obteve 0 pre!;o de 4.750$1, 0 que nos parece 
ser muito baixo, embora igual ao da 
avalia!;ao. Se mais alta fosse a avalia!;ao, 
mais alto seria 0 pre!;o de arremata!;ao. 
Sera assim? 

De dois exemplares do seli> de 240 reis; 
apenas urn foi vendido, e pela importiincia 
de 10.500$, enquanto 0 Dutro nao teve 
quem cobrisse a base de 14.700$. 

Duas quadras do sela de 15 reis, de 
cunhos diferentes, obtiveram 0 pre!;o de 
1.050$. 

D. Lni., fita dlreita, papellllo, 
dent. 13 111 

Urn conjunto dos selos de 10 reis, 
verde-azul, 15, 20, 25, 50 verde, 50 azul, 
80 (2 ex.) e 300 reis, obteve 0 pre!;o (baixo) 
de 4.060$, enquanto que a avalia!;ao lhe 
havia atribufdo 0 valor de 2.800$. 

Urn late formado po.r uma quadra do 
selo de 10 reis, amarelo, e uma ilia 
de quatm do de 80 reis, atingiu 0 valor 
de 2.800$, muito superior ao de avalia
!;ao; uma quadra do selo de 50 reis, 
azul, muito rara, ficou-se pelo modesto 
pre!;o de 3.360$, que a avalia!;ao fixou e 
que e inferior a metade do catalogo. 

o unico exemplar do selo de 150 reis, 
crun as dentes fortemente diminuidolS na 
margem superior, encontrou, mesmo assim, 
comprador, e que pagou 2.100$. 

D. Luis, flta dlreita, papel porcelana 

Er!!l a parte mais fraca da colec!;ao, pelo 
que os leilaeiros entenderam (mal) formar 
urn s6 lote, composto por 31 exemplares 
dos selos de 10 reis, 15 (bloco de 14), 
20 bistre, 20 rosa (4 ex.), 80 (2 -ex.), 100, 
150 (2 ex.) e 300 reis (3 ex.), a maloria com 
denteado 13 l/Z' 0 lote foi arrematado por 
5.950$, contra urn valor de catalogo de 
22.350$, e apesar da avalia!;ao lhe ter 
atribuido a modestfssima cota!;ao de 4.750$ . 

Como nota final diremos que os lei
loeiros se deixaram impressionar dema
siadamente pelo prestigio dos selos gra
vados por Borja Freire, arbitrando pre
!;OS basicos que as filatelistas nao acom
panharam; pelo contrario, nao acreditaram 
que os selos fita curva denteado e de 
fita direita (estes os mais belas de to
dos pudessem despertar a viva aten!;ao 
de interessados. Destes ultimos, todos 
as lotes, foram vendidos; e por impor
tancias inuito aeirna da avalia\:Ao. 
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EM BRUXELAS, 

A BELGICA-72 

As classlflca~iles obtldas palos partlclpantes portugueses 
Pelo «palmares» que temos presente, e 

pelas informa<;oes de urn eminente fila
telista que no-l0 ofereeeu e dedieGu, sa
bemos ter side brilhante a representa<;ao 
portuguesa na Exposi<;ao Filatelica Inter
naeional Belgica-72, que se realizou em 
Bruxelas, de 24 de Junho a 9 de Julho, 
nao obstante nos pareeer ter sido usada 
um3 bitola bastante apertada. 

Efeetivamente, eonsta do referido «pal
mares», 0 seguinte: 

Classe de Honra 

Jose Gcnz.Hez Garcia (Portugal e UUra
mar): Medalha de Ouro Especial, of ere
cida pela Comissao Organizadora. 

Compet;~ilo 

Capitao Joaquim Leote (Portugal): Mz
dalha de Ouro, m6dulo pequeno. 

Medalhas de vermeil e premio especial: 
D. Marina Leote, Capitao F. Lemos da 
Silveira e Jose Gonzalez Garcia (Aerofila
telia). 

Medalha de prata e premio , espzcial: 
Arquitecto Jose Bastos. 

Medalhas de prata: Jose Hip6lito, J. Mo
rais Calado, J. A. Marinho, Virgilio S. Neto 
e Dr. Anibal Al<;ada de Paiva. 

Medalh'as de bronze prateado: Dr. J. Gon
<;alves Novo, Eng.- Paulo Seabra Ferreira, 
Henrique Gago da Gra<;a e Ant6nio Mar
tins. 

Medalhas de bronze: Dr. J. Vieira Pe
reira, Dr. A. Leal Bastos, Dr. Joao Moura 
e J. M. Mendes Marques. 

Diplomas de participaciio: J. A. Sousa 
Carneiro, Eng. Vitor Fernandes, Eng.- L; 
Lueena Ferreira e F. H. Pires dos Santos. 

Literatura 

Diploma de medalha de bronze pratl!ado: 
Boletim do Instituto de Angola. 

Medalha de bronze: Marco Ant6nio de 
Sousa. 

Diplomas de medalha de bronze: Fila
telia, jornal de paTede, Angola, Boletim 
do Clube Filatelieo de Portugal e Not!
cias Filatelieo. 

Como se verifiea, e para quem bern co
nhe<;a as participa<;oes portuguesas, duvida 
nao resta de que; pelo menos das meda
lhas de vermeil para baixo, as elas
sifica<;oes obtidas pelos filatelistas portu
gueses foram muitissimo inferiores as por 
eles obtidas anteriormente. 

tt: ..... ..",...........,..... ....... ".... ..................................................... ,.",.,,,,,,,,,.,.,. 
I Selos de Portugal, Ultramar-e Es· 

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

material filat6lico 

BASTOS ,. CAMPOS, L.D. 
R.MARIA ANDRADE,55-Te/ef. 834108 ' 

LlSBOA -1 (PORTUGAL) 

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRAN
GEIRO~ CLASSICOS, 
StRIE:s, ETC, 

para COMPRA OU VENDA 
Con suite a casa 

H. SANTOS VIEGA S I 

I
I R. 1.0 de Dezembro, 45-3,O-Esq, 

T.I.fone 35852 - LlSBOA-2 
~ ....................... ...... 
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CONTIHEHTE 
Emissao Comemorativa 
«xx Olimpiada Moderna Munique ·1972,. 

Os selos, cujos desenhos sao da autoria 
de Luis Filipe de ' Abreu, tern as dimensoes 
de 40 X 22 mm, compreendendo a serrilha, 
com 0 denteado 14 X 13 I f 2• 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados, em off-set, pela Litografia Na
cional. 

o plano de emissao e 0 seguinte: 

$50 tiragem de 12 000 000 (Futebol) 
1$00 tiragem de 10000 000 (Atletismo) 

.. 1/IIIW..",..,... ___ #ItiIIItII ........ -....-.... ............................................... . 

T ' I VISITE 0 MUSEU I 
II TOdO.~~~ uS;!cePlO II 

11 Segundas-felru e Feria-
I do., daB IS 11 18 horall, e aOI I 
I Domingo., d .. 10111 IS horu. I 
I Rua de D. Estefania, 75 - LlSBOA-1 I 
q----~ -- ~~-- --~. ---p 

1$50 tiragem de 3000000 (Hipismo) 

3$50 tiragem de 2000000 (Nata<;ao) 

4$50 tiragem de 1 500 000 (Vela) 

5$00 tiragem de 1 500000 (Ginastica) 

Tudo em folhas de 100 selos. 

Foi marcada a data de 2~ de Julho de 
1972 para 0 1.. dia de circula<;aG da novfl 
emissao. 

(R,produf40 autor;sada pllos CTT) 

Selos Compro de Portugal e troco'-da 
RIl •• I., Pol6nla, Checollov'qnla 
e Huugrla, em .erle. complet .. 
DO.,. •• e us.d ••• 

Combinar primeiro 

A. SILVA ~_~ ~ .cic' ... c .... __ 

R. Polal. d. s. alnlD, 89·4.· LIIBDA·. 
TII.fonl 878819 , das 19 boral(em:dlante 

==--~----------------~~~----, .. U 
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NO RIO DE JANEIRO, 

VAl INAUIURAR·SE A 

EXFILBRA-72 

No Rio de Janeiro, vai inaugurar-se a 

EXFILBRA-72, cujas primeiIas noticias nos 

dizem ir ser urn exito notav·el. 

mtlBfl 
72 ~ 

fIO~"".w 

Ct ... Pc-sui HZ:!: 
20.000 RID do J.nolto 

08 _BR ASil 

.1:.._ 

" 

CASA A. MOLDER 
Tuno PARA FILATELIA 

COMPRA-VENDE 
RlIa I.D de Dezembro, IOI-g.o 

Tel~f. 331514 LISBOA· 2 

No dia 19 de Julho, foi lancado em 
circulacao urn interessante bloco de pro
paganda que ;reproduzimos num sobrescrito 
com dois carimbos de 1.0 Dia. 

A filatelica 
Se/os para co/ectoes 

COMPRA E VENDE 
Apartado 13 - Telefone 866 - ELVAS 

................ 
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LUBRAPEX.72 
IV Bxposi~4o Filatelica Luso-Brasileira 
I Congresso Luso.Brasileiro de Filatelia 

Cia"e dtlB lJaiittl .• 
AVEIRO 

Comunicado n.O 3 

Nota de Abertura 
Com as dificuldades pr6prias da magni

tude das iniciativas em marcha, pros
seguem os trabalhos preparat6rios da Lu
brupex-72 e do I Congresso Luso-Brusileiro 
de FilBtelia. 

Privados embora de colaboracoes que 
davamos cemo certas - nem todos com
preendern que nao e possivel satisfazer 
os desejos ou caprichos de cada urn, ou 
atribuir posicoes de destaque a quantos a 
eles aspirariam .. . - , neste momento te
mos ja certezas que ccnstituem estimulo 
precioso e garantia plena do exito das 
realizacoes em causa. 

Com efeito, as incricoes provis6rias para 
a Lubrapex-72 atingiIam mimeros que ul
trapassam em muito as alcancados em 
todos os certames anteriores - sem con
tar com as participantes angariados pelos 
Comissanos no Brasil, ha escritos 326 
concorrentes e pedidos 1735 quadros! Ve
mo-;nos assim forcados a um rateio, alias 
previsto no Regulamento, que se realizara 
proximamente, e isto porque as vastas 
instalacoes do Museu Nacional de Aveiro, 
apesar de totalmente ocupadas, nao com
portam as quadros que seriam necessarios, 
para 0 evitar. 

Quanto ao Congresso, ja se receberam 
varias teses, tanto do Brasil como de 
Portugal, e houve divers os pedidos de 
filatelistas, interessados em apresentarem 
trabalhos, no sentido de ser prorrogado 0 
prazo de entrega dos mesmos, a fim de 
os terntinarem neste mes de ferias. Por
que se r·eveste de excepcional importancia 

a discussao franca e direct a dos imimeros 
problemas que dizem respeito as fila
telias dos Paises Irmaos, resolveu-se ace
der a tal pedido, como consta deste Comu
nicado. 

Assentar ideias e d e fin i r diIectrizes 
acerca das futuras Lubrapex, e assunto 
cuja oportunidade e interesse nao precisam 
ser realcados, mas que aqui se recorda, 
apenas para frisar a conveniencia em 
que no debate dele participe 0 maior 
numero possivel de filatelistas brasileiros e 
portugueses. Muitos pontos de vista diver
gentes haa-de surgir, mas discutidos leal 
e frontalmente, acabarao por encontrar-se 
as melhores solu!;oes, aquelas que efecti
vame.nte convem as Filatelias das duas 
Patrias, e nao apenas a urn ou outro 
grupo dos seus mentores. 

Feita a revisao final dos Regulamentos 
da Exposicao e do Congresso, depois de 
recolhidos mais elementos e ideias, neles 
se introduziIam as alteracoes indicadas no 
local pr6prio. Delas nos permitimos des
tacar a ilnsencao da taxa para concorren
tes do gropo de Literatura Filatelica, afinal 
uma homenagem que se presta a quantos, 
atraves da palavra escrita; divulgam, pro
pagandeiam e servem a Filatelia; ree
tifica-se urn lapso, de que nos peniten
ciamos, e pratica-se urn acto de elementar 
Justica. 

Terminamos agradecendo a valiosissima 
ajuda que os meios de Informacao se 
tern dignado pres tar-nos, e que em muito 
tern concorrido para que em Outubro -
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---------------------proxuno, e nesta cidade de Aveiro, os rumos para uma Filatelia maior e melhor! 

filatelistas de Portugal e do Brasil se abra-
cern fraternalmente e estabele!;am novas A COMISSAO EXECUTIVA. 

Altera~6es aos 
Dentre do criterio que inicialmente es

tabeleceu e desde sempre tern seguido, de 
se mostrar receptiva a todas as suges
toes validas apres·entadas e de conceder 
as facilidades pessiveis aos filatelistas in
teressados, a Comissao Executiva delibe
rou por unanimidade: 

1) Quanto ao Regalamento 
da Labrapex-72 

1." - Alterar a redac~ao das aLi'n2as B) 
e C) do n.O 2 do art.o 9, que passa a 
ser a seguinte: 
B) PREMIO PORTUGAL (chi.ssico)

para a melhor colec!;ao Classica 
constituida por pe!;as brasileiras 
e apresentada por participante 
inscrito pelo Brasil. 

C) PREMIO BRASIL (classico) - para 
a melhor colec!;ao classic3 cons
titufda por pecas portuguesas e 
apresentada por participantes ins
crito por Portugal. 

Regulamentos 
2.0 - Eliminar 0 n.O 5 do Grt.D 17.0, pas

sando a 5 0 actual n.O 6 e dar ao n .O 4 
a seguinte redac~a·o: 

4. As participa!;oes das Classes de 
Honra, Especial e Juvenil, e do 
Grupo de Literatura Filatelica, es
tao insentas de quaquer taxa. 

2) Quanta ao Regulamento 
do I Congresso LUlo-Bra
silelro de FUatelia 

3.0 - Alterar os prazos de recep!;ao dos 
trabalhos e de inscric;ao dos Con
gressistas, passando-os de 31 de 
Jutho para 30 de Agosto e recti
fi car 0 n.O 4 do ar i,. 12.0 e 0 n.o 1 
do art. 14.0 de acordo com 0 ora esta
belecido. 

As delibera!;oes acima transcrilas entram 
imediatamente em vigor. 

A veiro. 20 de Julho de 1972. 

A COMISSAO EXECUTIVA . 

LUBRAPEX-72 
J 0 R I S 

CLAsSICO 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 
Bng. Paulo Seabra Ferreira 

General Mlrabeau Pontes 
Hugo FraccaroU 

TBMATICO 
Bng. Manuel Ribeiro Marques 

Gomes 
Dr. Prederico Morais Sarmento 

LITBRATURA 
Dr. Antonio Fragoso 
Dr. David Crlato 

COMissAo DB 

Dr. Carloa NefY dB COlta 

Dr. Hey tor Penicio 
FILATBLICA 

Hugo PraccaroU 
Dr. Hey tor Penicio 
ADMISsAo 

Paalo de Oliveira Sa Machado 
Jorge de Matos Ferreira Botelho 
Vitor Santos FalCAo . .... -- ' .. . .... -

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 13 ------------------------
I Congresso Luso-brasileiro de filatelia 

MESA DO CONGRESSO 

Presidente, Dr. David Cristo; ViC2-

-Pl'esidente, Almirante Antonio Leal de 

Magalhaes Macedo; Secretarios: Dr. Ro

mano Caldeira Camara e Dr. Carlos Nery 

da Costa. 

DIA 12 - A partir das 10 horas - no 
Secretariado do Congrcsso: distribui~ao 
de pastas, cr.achats e Gutros elementes 
aos participantes. 

As 12 horas - apresentac;ao de cumpri
mento!, aos Ex.mos Governador Civil e 
Presidente da Camara de Aveiro. 

As 16 horas - no SalaD de Conferen
cias do Museu; sessao solene de abertura 
do Congresso com a presenc;a de altas 
individualidades civis, militares e rell
giosas. 

As 17 horas - visita guiada a Exposi
c;ao Lubrapex-72. 

As 18.30 hons - no Clube dos Galitos: 
l'ecepc;ao aos Congressistas. 

As 21.45 heras - no Claustro do MUSEU: 
sarau cultural. 

DIA 13 - Das 9.30 as 12.30 horas - Ses
soes de trabalho do Congresso .. 

As 10.30 horas - visita ao Museu da 
Vista Alegre (para os Congressistas Agre
~ados) . 

Das 14.30 as 19.30 horas - sessoes de tra
balho do Congresso. 

As 14.15 horas - passeio a Curia e Bus
saco (para os Congressistas Agregados . 

As 21.30 horas - sessao plenaria do Con
gresso. 

As 21.45 h oras - espectaculo de teatro 
-';<par.a. os Congressi.!;tas Agregados). 

COMISSAQ TECNICA 

Presidente, Eng. Manuel Ribeiro Mar
ques Gomes; Vice - Prcsidente, Jose da 
Purifica~ao M Tais Calado; Vogais : Dr. An
tonio de Almeida Figueiredo, Joao da 
Silva Campelo, Miguel Pimental Saraiva, 
Dr. Carlos Alberto Ribeiro de Sea bra e 
Paulo de Oliveira Sa Machado. 

DIA 14 - Das 9 as 12 horas - sessoes 
de trabalho do Congresso. 

As 10 horas - visita a Lota, Mercado 
MuniCipal e a divers os 10cais de interesse 
da cidade (para os Congressistas Agrega
dos). 

As 12.30 horas - Embarque para urn pas
seio de lancha pela Ria; almo!;o regional 
na Pousada da Ria. 

As 18 horas - sessao plenaria do Con
gresso. 

As 21.45 horas - s erenata na Ria au no 
Lago do Parque (substituida caso 0 
tempo a .nao permita, par audic;ao, em 
recinto cobert 0, dos grupos que intervi
nham na serenata). 

DlA 15 - As 10.30 horas - visita guiada 
ao Museu de A veiro. 

As 12 horas - sessao solene de encer
l'amento do Congresso, presidida por urn 
membro do Governo. 

As 16 horas - grande desfile de trajes 
r egionais, com representac;oes de tod{)s 
os concelhos do Distrito; exibic;ao de dais 

• grupos folcloriccs de nomeada. 

As 20.30 horas - banquete de encerra
mento do Congress·o e distribuil;1K> de 
premios 6a Lubr.apex~~2. 
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NO RIO DE JANEIRO, 

VAl INAUIURAR·SE A 

EXFILBRA-72 

No Rio de Janeiro, vai inaugurar-se a 

EXFILBRA-72, cujas primeiIas noticias nos 

dizem ir ser urn exito notav·el. 

mtlBfl 
72 ~ 

fIO~"".w 

Ct ... Pc-sui HZ:!: 
20.000 RID do J.nolto 

08 _BR ASil 

.1:.._ 

" 

CASA A. MOLDER 
Tuno PARA FILATELIA 

COMPRA-VENDE 
RlIa I.D de Dezembro, IOI-g.o 

Tel~f. 331514 LISBOA· 2 

No dia 19 de Julho, foi lancado em 
circulacao urn interessante bloco de pro
paganda que ;reproduzimos num sobrescrito 
com dois carimbos de 1.0 Dia. 

A filatelica 
Se/os para co/ectoes 

COMPRA E VENDE 
Apartado 13 - Telefone 866 - ELVAS 

................ 
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LUBRAPEX.72 
IV Bxposi~4o Filatelica Luso-Brasileira 
I Congresso Luso.Brasileiro de Filatelia 

Cia"e dtlB lJaiittl .• 
AVEIRO 

Comunicado n.O 3 

Nota de Abertura 
Com as dificuldades pr6prias da magni

tude das iniciativas em marcha, pros
seguem os trabalhos preparat6rios da Lu
brupex-72 e do I Congresso Luso-Brusileiro 
de FilBtelia. 

Privados embora de colaboracoes que 
davamos cemo certas - nem todos com
preendern que nao e possivel satisfazer 
os desejos ou caprichos de cada urn, ou 
atribuir posicoes de destaque a quantos a 
eles aspirariam .. . - , neste momento te
mos ja certezas que ccnstituem estimulo 
precioso e garantia plena do exito das 
realizacoes em causa. 

Com efeito, as incricoes provis6rias para 
a Lubrapex-72 atingiIam mimeros que ul
trapassam em muito as alcancados em 
todos os certames anteriores - sem con
tar com as participantes angariados pelos 
Comissanos no Brasil, ha escritos 326 
concorrentes e pedidos 1735 quadros! Ve
mo-;nos assim forcados a um rateio, alias 
previsto no Regulamento, que se realizara 
proximamente, e isto porque as vastas 
instalacoes do Museu Nacional de Aveiro, 
apesar de totalmente ocupadas, nao com
portam as quadros que seriam necessarios, 
para 0 evitar. 

Quanto ao Congresso, ja se receberam 
varias teses, tanto do Brasil como de 
Portugal, e houve divers os pedidos de 
filatelistas, interessados em apresentarem 
trabalhos, no sentido de ser prorrogado 0 
prazo de entrega dos mesmos, a fim de 
os terntinarem neste mes de ferias. Por
que se r·eveste de excepcional importancia 

a discussao franca e direct a dos imimeros 
problemas que dizem respeito as fila
telias dos Paises Irmaos, resolveu-se ace
der a tal pedido, como consta deste Comu
nicado. 

Assentar ideias e d e fin i r diIectrizes 
acerca das futuras Lubrapex, e assunto 
cuja oportunidade e interesse nao precisam 
ser realcados, mas que aqui se recorda, 
apenas para frisar a conveniencia em 
que no debate dele participe 0 maior 
numero possivel de filatelistas brasileiros e 
portugueses. Muitos pontos de vista diver
gentes haa-de surgir, mas discutidos leal 
e frontalmente, acabarao por encontrar-se 
as melhores solu!;oes, aquelas que efecti
vame.nte convem as Filatelias das duas 
Patrias, e nao apenas a urn ou outro 
grupo dos seus mentores. 

Feita a revisao final dos Regulamentos 
da Exposicao e do Congresso, depois de 
recolhidos mais elementos e ideias, neles 
se introduziIam as alteracoes indicadas no 
local pr6prio. Delas nos permitimos des
tacar a ilnsencao da taxa para concorren
tes do gropo de Literatura Filatelica, afinal 
uma homenagem que se presta a quantos, 
atraves da palavra escrita; divulgam, pro
pagandeiam e servem a Filatelia; ree
tifica-se urn lapso, de que nos peniten
ciamos, e pratica-se urn acto de elementar 
Justica. 

Terminamos agradecendo a valiosissima 
ajuda que os meios de Informacao se 
tern dignado pres tar-nos, e que em muito 
tern concorrido para que em Outubro -



10 BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 

EM BRUXELAS, 

A BELGICA-72 

As classlflca~iles obtldas palos partlclpantes portugueses 
Pelo «palmares» que temos presente, e 

pelas informa<;oes de urn eminente fila
telista que no-l0 ofereeeu e dedieGu, sa
bemos ter side brilhante a representa<;ao 
portuguesa na Exposi<;ao Filatelica Inter
naeional Belgica-72, que se realizou em 
Bruxelas, de 24 de Junho a 9 de Julho, 
nao obstante nos pareeer ter sido usada 
um3 bitola bastante apertada. 

Efeetivamente, eonsta do referido «pal
mares», 0 seguinte: 

Classe de Honra 

Jose Gcnz.Hez Garcia (Portugal e UUra
mar): Medalha de Ouro Especial, of ere
cida pela Comissao Organizadora. 

Compet;~ilo 

Capitao Joaquim Leote (Portugal): Mz
dalha de Ouro, m6dulo pequeno. 

Medalhas de vermeil e premio especial: 
D. Marina Leote, Capitao F. Lemos da 
Silveira e Jose Gonzalez Garcia (Aerofila
telia). 

Medalha de prata e premio , espzcial: 
Arquitecto Jose Bastos. 

Medalhas de prata: Jose Hip6lito, J. Mo
rais Calado, J. A. Marinho, Virgilio S. Neto 
e Dr. Anibal Al<;ada de Paiva. 

Medalh'as de bronze prateado: Dr. J. Gon
<;alves Novo, Eng.- Paulo Seabra Ferreira, 
Henrique Gago da Gra<;a e Ant6nio Mar
tins. 

Medalhas de bronze: Dr. J. Vieira Pe
reira, Dr. A. Leal Bastos, Dr. Joao Moura 
e J. M. Mendes Marques. 

Diplomas de participaciio: J. A. Sousa 
Carneiro, Eng. Vitor Fernandes, Eng.- L; 
Lueena Ferreira e F. H. Pires dos Santos. 

Literatura 

Diploma de medalha de bronze pratl!ado: 
Boletim do Instituto de Angola. 

Medalha de bronze: Marco Ant6nio de 
Sousa. 

Diplomas de medalha de bronze: Fila
telia, jornal de paTede, Angola, Boletim 
do Clube Filatelieo de Portugal e Not!
cias Filatelieo. 

Como se verifiea, e para quem bern co
nhe<;a as participa<;oes portuguesas, duvida 
nao resta de que; pelo menos das meda
lhas de vermeil para baixo, as elas
sifica<;oes obtidas pelos filatelistas portu
gueses foram muitissimo inferiores as por 
eles obtidas anteriormente. 

tt: ..... ..",...........,..... ....... ".... ..................................................... ,.",.,,,,,,,,,.,.,. 
I Selos de Portugal, Ultramar-e Es· 

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

material filat6lico 

BASTOS ,. CAMPOS, L.D. 
R.MARIA ANDRADE,55-Te/ef. 834108 ' 

LlSBOA -1 (PORTUGAL) 

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRAN
GEIRO~ CLASSICOS, 
StRIE:s, ETC, 

para COMPRA OU VENDA 
Con suite a casa 

H. SANTOS VIEGA S I 

I
I R. 1.0 de Dezembro, 45-3,O-Esq, 

T.I.fone 35852 - LlSBOA-2 
~ ....................... ...... 
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CONTIHEHTE 
Emissao Comemorativa 
«xx Olimpiada Moderna Munique ·1972,. 

Os selos, cujos desenhos sao da autoria 
de Luis Filipe de ' Abreu, tern as dimensoes 
de 40 X 22 mm, compreendendo a serrilha, 
com 0 denteado 14 X 13 I f 2• 

Os trabalhos de impressao foram exe
cutados, em off-set, pela Litografia Na
cional. 

o plano de emissao e 0 seguinte: 

$50 tiragem de 12 000 000 (Futebol) 
1$00 tiragem de 10000 000 (Atletismo) 

.. 1/IIIW..",..,... ___ #ItiIIItII ........ -....-.... ............................................... . 

T ' I VISITE 0 MUSEU I 
II TOdO.~~~ uS;!cePlO II 

11 Segundas-felru e Feria-
I do., daB IS 11 18 horall, e aOI I 
I Domingo., d .. 10111 IS horu. I 
I Rua de D. Estefania, 75 - LlSBOA-1 I 
q----~ -- ~~-- --~. ---p 

1$50 tiragem de 3000000 (Hipismo) 

3$50 tiragem de 2000000 (Nata<;ao) 

4$50 tiragem de 1 500 000 (Vela) 

5$00 tiragem de 1 500000 (Ginastica) 

Tudo em folhas de 100 selos. 

Foi marcada a data de 2~ de Julho de 
1972 para 0 1.. dia de circula<;aG da novfl 
emissao. 

(R,produf40 autor;sada pllos CTT) 

Selos Compro de Portugal e troco'-da 
RIl •• I., Pol6nla, Checollov'qnla 
e Huugrla, em .erle. complet .. 
DO.,. •• e us.d ••• 

Combinar primeiro 

A. SILVA ~_~ ~ .cic' ... c .... __ 

R. Polal. d. s. alnlD, 89·4.· LIIBDA·. 
TII.fonl 878819 , das 19 boral(em:dlante 

==--~----------------~~~----, .. U 
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ULTRAMAR 
Selos comemorativos dos 
XX Jogos 

o Ministerio Ultramar, para assinalar 
os XX Jogos Olimpic03, maudou emitir 
e por em circula!;ao, nas provincias ultra
marinas, 30 milhoes de selos postais, tendo 

T M 

como motivos diversas modaJidades de des
porto praticadas nas me3mas provincias, 
com as dimensoes de 40 X 25 milimetros, 
das taxas. de 4$00, para Cabo Verde; 2$50, 
para a Guine; 1$~. para Sao Tome e 
tJ?rIncipe; $50 ' para Angola; 3$00 para 
MG\:ambique.; 00 avos. para Macau, e, 4$50, . 

01 impicos 

para Timor, nas quantidades, respectiva
mente, de: 800 000, 5000 000, 100000 15000 000, 
6 000 GOO, 3 000 000 e 100 000. Os selos, de
senhados por Alberto Cutileiro e mtPl'essos 

o ..p 

, .. . 
..aL 

(. II 1 A 

t' 

a oito cores, foram postos a v~nda em 
todo 0 territ6rio nacional no dia 20 de 
Junho, sendo utilizados, nas esta!;oes cen
trais dos Correios das capitais das respecti
vas provincias, carimbos de 1.. dia de 
dl'C\ila!;iie .. -··-.. ···_·_·- "-- ---'. -- ". 
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(ex-Champion) nao encontrou eompradoI 
talvez devido a sua elevada base de partida 
-1.960$; urn sel.:> de 100 reis atingiu 0 

pre!;o de 1.260$, sensivelmente metade do 
catalogo; urn late formado por os selos 
de 20, 50, e 1 00 rt!is, fieou-se :Ia mcdesta 
cota de 2.520$, menos de 40 % do catalogo. 
Supomos serem exemplares de baixa qua
lidade. 

Quanto a mUltiplos: 
5 nHs - quadra, com duas margens cur

tas, foi vendida por 2.520$; urna oitava, 
com margens igualmente curtas, obteve 
o pre!;O de 5.950$. Recerdamos que 0 
valor de catAlogo do selo singelo e de 
900$; 

10 reis - Uma tira de tres conseguiu 
o pre!;o de 2.760$; pC'uco mais de metade 
do catalogo; dUllS oitavas foram vendi
das por 7.700$ e par 8.400$; 

20 reis - Duas oitavas havia, mas s6 
urna encontrou compratlor, pelo pre!;o de 
8.400$; 

25 reis - Uma oitava, qut' atingiu a 
lin do pre!;o de 15.400$, para urn valor 
de 7.000$ de avalia!;ao, e 0 de 12.800$ 
do catalogc; 

80 reis - Urn modesto par que, parlindo 
da base de 3.500$, foi subindo ate ao pre!;o 
de 5.600$, iguala:ldo 0 catalogo . 

D. Lui., fita cuna denteado 

Uma serie, sem 0 selo de 240 reis, 
alguns selos sem goma, foi arrematada 
pela quantia de 4.550$, pouco superior 
a avalia!;ao, mas muito abaixo do valor 
19.400$ registado pelo cahilogG. 

Urn pequeno conjunto constituido par 
DS selo.;; de 5, 10 (2 ex.), 50, 80, 100 Ie 
120 reis, foi vendido por 3.080$, contra 
o valor de catalogo de 17.900$; urn outro 
late, mais pequeno, composto pelos se
los de 10, 50, 8P, 100 e 120 reis, nao en
controu interessado. 
. Dois exemplares do selo dC! 240 reis 

obtiveram os pre!;os de 7.000$ e 3.780$, 
este por ter alguns dentes muito curtos; 
o unico multiplo desta emissao era cons
ti1.uido por uma Iluadra do selo de 5 reis, 
que foi rendida por 1.540$. 

D. Luil, fita direita, papellilo, 
dent. 121/1 

Urn conjunto de 25 exemplares de todos 
os valores, com excep!;ao do de 240 reis, 
alguns com ligeiros defeitos ou sem goma, 

,obteve 0 pre!;o de 4.750$1, 0 que nos parece 
ser muito baixo, embora igual ao da 
avalia!;ao. Se mais alta fosse a avalia!;ao, 
mais alto seria 0 pre!;o de arremata!;ao. 
Sera assim? 

De dois exemplares do seli> de 240 reis; 
apenas urn foi vendido, e pela importiincia 
de 10.500$, enquanto 0 Dutro nao teve 
quem cobrisse a base de 14.700$. 

Duas quadras do sela de 15 reis, de 
cunhos diferentes, obtiveram 0 pre!;o de 
1.050$. 

D. Lni., fita dlreita, papellllo, 
dent. 13 111 

Urn conjunto dos selos de 10 reis, 
verde-azul, 15, 20, 25, 50 verde, 50 azul, 
80 (2 ex.) e 300 reis, obteve 0 pre!;o (baixo) 
de 4.060$, enquanto que a avalia!;ao lhe 
havia atribufdo 0 valor de 2.800$. 

Urn late formado po.r uma quadra do 
selo de 10 reis, amarelo, e uma ilia 
de quatm do de 80 reis, atingiu 0 valor 
de 2.800$, muito superior ao de avalia
!;ao; uma quadra do selo de 50 reis, 
azul, muito rara, ficou-se pelo modesto 
pre!;o de 3.360$, que a avalia!;ao fixou e 
que e inferior a metade do catalogo. 

o unico exemplar do selo de 150 reis, 
crun as dentes fortemente diminuidolS na 
margem superior, encontrou, mesmo assim, 
comprador, e que pagou 2.100$. 

D. Luis, flta dlreita, papel porcelana 

Er!!l a parte mais fraca da colec!;ao, pelo 
que os leilaeiros entenderam (mal) formar 
urn s6 lote, composto por 31 exemplares 
dos selos de 10 reis, 15 (bloco de 14), 
20 bistre, 20 rosa (4 ex.), 80 (2 -ex.), 100, 
150 (2 ex.) e 300 reis (3 ex.), a maloria com 
denteado 13 l/Z' 0 lote foi arrematado por 
5.950$, contra urn valor de catalogo de 
22.350$, e apesar da avalia!;ao lhe ter 
atribuido a modestfssima cota!;ao de 4.750$ . 

Como nota final diremos que os lei
loeiros se deixaram impressionar dema
siadamente pelo prestigio dos selos gra
vados por Borja Freire, arbitrando pre
!;OS basicos que as filatelistas nao acom
panharam; pelo contrario, nao acreditaram 
que os selos fita curva denteado e de 
fita direita (estes os mais belas de to
dos pudessem despertar a viva aten!;ao 
de interessados. Destes ultimos, todos 
as lotes, foram vendidos; e por impor
tancias inuito aeirna da avalia\:Ao. 



s BOt.ETIM DO CLUBE Fit.ATJl:LICO DE PORTUGAl.. -dos quais em canto de folha e umco 
vendido, pelo pre!;o de 1.400$, considera
velmente superior ao de cabUogo; urna 
maravilhosa quadra encontrou ccmprador 
pvr 5.950$, apesar do catalogo a cotar pOl' 
3.400$; uma vitava foi vendida pOl' 8.400$, 
nao acompanhando a avalia!;ao de 10.500$. 

25 reis - Os sete exemplares singelos, 
agrupados em dois lotes, a:ingiram 0 pre!;o 
medio de 530$, enquanto 0 seu valor de 
cathlogo se fica POl' 350$; urn par, com 
a margem esquerda da folha do cunho V, 
subiu a 2.520$; uma bela tira horizontal 
de quatro, do cunho VII, f:;i arrematada 
pOl' 4.340$; finalmente, uma linda quadra, 
sem goma, alcan!;ou 0 pre!;o de 2.520$, 
superior ao dobro do catalogo. 

50 reis - Urn exemplar ·e:n verde-am a
r€lo, bordo de folha, beneficiou do pre!;o 
de 2.450$; um outro, de grande beleza, 
€m verde-azul, ficou-se, muito modesta
mente, 'em 1.750$; ao passo que urn ter
ceiro exemplar, ainda em verde-azul, ma8 
de menores margens, foi vendido POl' 
igual pre!;o; uma tira horizontal de tres, 
em verde-amarelo, teve comprador pOl' 
10.500$, ultrapassando largamente a ava
lia!;ao e 0 valor de catalogo. 

100 reis - 0 umco exemplar singelo, 
alias com grandes margens € beleza ex
cepcional, foi vendido pOl' 3.500$, mais 700$ 
do que 0 valor de catalogo; dois €ncanta
dores. pares, ambos com canto de folha, 
obtiveram os pre!;os de 18.900$ e 12.250$, 
em qualquer dos casos valores muito su
peri ores aos de catalogo. 

D. Luis, Ilta c:urva 

Com este tipo de selos os leilaeiros 
passaram a adaptar novo criterio - que 
mantiveram ate final- para a constitui!;ao 
dos lotes: as selos singelos, salvo raras 
excep!;oes, foram agrupados em series 
completas ou conjuntos afins, e apenas os 
multiplos - cada urn POl' si - continua
ram a constituir lot€s diferenciados. 

Assim, desta emissao foram leiloadas 
duas series completas, uma POl' 6.300$ e 
outra par 5.600$, pre!;os bastante supe
riores aos de avalia!;ao, mas muito infe
riores aos do. catalogo. Como nota inte
ressante, registe-se 0 facto de numa das 
duas seri-es 0 selo de 100 reis ser urn bela 

'exemplar do rar0 selc sem fenda ·na 
margem inferior. _ 

Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de preyos gratis 

~ U1ILgUUU~ 
CASA FUHDADA EM 19D I 

ELADIO DE SANTOS-I 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 49725 

LISIOA·' 
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MARCOFILIA 

PORTUGAL 

Carimbos do t. 0 dia da circula~io 

XX OLIMP1ADA MODERNA MUNIQUE 
197? - Lisboa, Reparti!;ao de Filatelia. 
Rua General Sinel de Cordes, 9-1.°-
26 de Julho de 1972. Carimbos identicos 
em Porto (Batalha), Coimbra e Funchal. 

Carimbos Comemorativos 

ANO MUNDIAL DO VIDRO - Lisboa, 17 
de Junho de 1972. - Posto de Correio na 
Funda!;iio Gulbenkian. A venida de Bern€. 

CINQUENTENARIO DA VIAGEM AEREA 
LISBOA-RIO DE JANEIRO. 17 d€ Ju
nho de 1972. Esta!;oes do Correio dos 
Aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Fun
chal, Horta, Lajes, Ponta Delgada e Santa 
Maria. 

[NAUGURA~AO DO AUT6DROMO DO 
ESTORIL - Estoril; 17 de Junho de 1972. 
Posto de Correia no recinto do Aut6~ 
drvmo. Estrada de Alcoitiio. 

IV REGADAS INTERNACIONAIS SNIPES 
- TA~A VASCO DA GAMA - Leixoes, 
22 de Junho de 1972. Posta de Correio 
no Posta Nautico do Sport Clube do 
Porto. 

V EXPOSIA~O-FEIRA AGR1COLA DO 
NORTE-AGRO 72. Braga, 23 de Junho de 
1972. Posta de Correio no Recinto da 
Exposi!;iio da F-eira. 

FESTAS DA CIDADE DO PORTO - Porto; 
24 de Junho de 1972. Postos do Corr€io 
no Posto d€ Turismo da Camara Munici
pal do Porto. 

EXPOSI~AO FILATELI<;:A DAS FESTAS 
DA CIDADE DO PORTO. Porto, 25 de 
Junho de 1972 Posta de Correia no 
Clube FE!nianos Portugueses. Rua Clube 
Fenianos, 29. 

1." MOSTRA FILATELICA E NUMISMA
TICA DO CAST. DA MAlA. Maio, 30 de 
Junho de 1972. Posta ·de Correia 100 
Centro de Alegria no Trabalho da Ca~ 
mara Municipal da Maia. Pra.;a do Mu
nicipio. 

ANGOLA 

Carimbos Comemorativos 

DIA DA CIDADE DE SALAZAR - Salazar, 
24 de Junho de 1972. Posta de Correia 
no recinto da «Mostra Filatelica,. . 

JOGOS DESPORTIVOS LUSO BRASI~ 
LEIROS - Carimbos nas Esta!;oes Postais 
de Luanda, Lobito, Benguela, Silva Porto, 
Nova Lisboa ·e Sa da Bandeira, respecti
vamente em 15, 16, 17, 18, 19, 21 de Julho 
de 1972. 

MOSTRA FILATELICA. Caala, 15 de Ju
Iho de 1972. 

FE IRA OFICIAL DE NOV A LISBOA
Nova Lisboa, 22 de Julho de 1972. 

MOCAMBIQUE 

Cerimbos Comemorativos 

V JOGOS DESPORTIVOS LUSO - BRASI
LEIROS. Carimbos nas Esta!;oes Pos
tais de Louren!;o Marques, Beira, Queli
mane e Nampula, respectivamente a 18, 
19, 21 e 23 de Julho de 1972. 

ULTRAMAR 

Carimbos do 1.0 dia da circula~io 

xx JOGOS OL1MPICOS - Esta!;oes Cen~ 
trais dos Correios, Luanda, Btssau, Praia, 
Louren!;o Marques, S. Tome, Macau · e 
Dili, em 20 de Junho de 1972. 
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o nosso Director publicou urn artigo na revista 

o ultimo numero da revista «Gabn'tl» publicou um artigo do 
?Josso Director, que, com a devida venia, transcrevemos .. 

QUAT~O HORAS 

GODOFREDO 
DA VIDA DE 

FERREIRA 
P.lo 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALI-IO 

Nos tinbamos sido convidado e eleito, pouco mais de 
um ano antes, presidente da Direc~40~ do Clube FilateHco 
de Portugal, precisamente por se ir realizar, um ano e tal 
depois, a 1: Bxposi~40 Filatellca Internacional Portuguesa, 
em 1953, aquando do centenario dos primeiros selos portu
gueses, 08 quatro de D. Maria II, em 1853, e, ao lado de tal -

c 

aOLEtIM DO CLUBE FILA~LICO DE PORTUGAL 7 - D. Pedro V, cabe10. aae1.doe 

5 reis - A colec~ao continha 17' exem
plares singelos, representativos das tres 
cores principais (3 em castanho-vermelh0, 
2 em castanho-amarelo, 4 em castanho 
e diremos ·em tons inter:n~dios), uma so
berba quadra, urn belo 'par e quatro reim
pressoes de 1864. Alguns dos exemplares 
er~ mediocres, mas tres excediam a 
mediania. Nem todos foram vendidos, 
e apenas a quadra ultrapassou 0 valor 
da avalia~ao e do cataIogo, sendo arre
matada por 21.700$; 0 par foi vendido 
por 7.000$, aproxima:tdo-sE' do valor de 
cataIogo. 

25 reis, bunilagem de Hnhas simples 
A colec~1!.o dispunha dum s6 exemplar, 
e que, modestamente avaliado em 10.500$, 
acabou p~r atingir 0 pre~o de 15.400$. 
Supomos que os leiloeiros se dev·em ter 
convencido da grande raridade deste selo, 
o que vira a IefLectir-se na cota~ao a a t ri
buir-Ihe futuramente no catalogo de que 
sAo editores. 

25 reis, burilagem de linhas dUPlas 
Eram reimpressoes de 1864 0 par e os 
tres selos singelos que existiam na co
lec~ao. Nao foram vendidas. 

T-'--~W----~~----~~-----------~~I= 

I AVLIS 
, A SUA CAiA FIUT~lICA EM MO-
l_ a_MBIQUE afaraca.lha: 

'
I :~~~:~~~~~:~~::=:'::OO::i::: 

e seleccionados 
- Grande sortido de material filatelico 
=- Tiras cHA VID. e guilhotinas 
- Edi~lio de sobrescritos 1.0 dia 
- Composi~i'ies de selos de Mo~ambique 

para permuta, 

FILAT~lICA AVLlS, dl Arl6nioAlmlld. 
Travessa da Boa Morte, 7-A 

Tel 20045 - Caixa Postal, I25~ 
LOURENC;O MARQUES 

25 reis; rosa - Os dois exemplares sin
gelos, avaliados p~r 1.400$ cada, tinham 
aspectos diferenciados. 

o de maior beleza foi arrematado por 
2.520$ (ultrapassando largamente 0 cata
logo), enquanto 0 outro nao teve com
prador. Na colec~ao, existia uma qU!ldra 
que atingiu a cota!;ao de 9.100$, inferior it 
avalia~ao, mas muito superior it do ca
talogo. 

D. Laia, I,· eml.8Io 

5 reis, cunho I - Dos seis exemplares 
singelos apenas urn, carr. mar gem direita 
da folha, foi vendido, e pelo sUrpreendente 
pre~o de 2.240$, enquanto 0 seu valor 
de catalogo e de 550$; uma quadra ~ao 
conseguiu pre~o superior a 1.680$, pelo 
que admitimos ser de qualidade inferior it 
mediana, pois nao mereceu as honms de 
ser fotografada; uma citava nao teve COffi

prador para os 4.200$ da base de licita~ao. 
Supomos, contudo, que foi vendida pos
teriormente, por pre~o mais elevado. 

5 reis, cunho II - Dois bon.; exemplares 
que nao enccntraram comprador, certa
mente porque os pre!;os basicos eram ja 
muito elevados (1.120$). 

10 reis - Tres exemplares singelos, urn - ' jE~O~I;ji;; 
I DE 

I

I go .. o"'" &. e"lf.u>, L.~", 
Novidadu Nac;fma;s , Estra"gliras 

I
I Albuns - FolI.as - Classi!;cador,s 

- Pinfas, .tc. - 0 ma;s compl,to 

1 sortido d, Sobrucritos aos mllhor .. 
pr'fos 

I Ru. SDU •• CDutlnhD, 73-1.° - C. P. 10.811 

LUANDA • 
. I 

.~ ....... ,.",.,. ...................... _ ...... .......-fll/ft/llllltlfII/ft/IIIIItI ............. fll/ft/llllltlfll/ft/llllltlfIII:: 
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valor atribuido pelos catalogos portugue
ses. 

25 reis; tipo II, perolas tangentes - Os 
dois exemplares singelos foram vendidos 
por 4.550$ e por 7.000$, de acordo com 
a beleza de cada urn. Os valores atingido,; 
ultrapassam largamente os da avalia!;ao, 
mas, mesmo assim, sao inferiores aos dos 
catalogos portugueses, embora urn deles 
ficasse muito pr6ximo; uma quadra, alias 
com varios defeitos, foi arrematada por 
22.750$. 

Convem chamar a aten!;aO para a no
tavel diferen!;a existente entre ;)s ca
tltlogos Gibbons e Simoes Ferreira, di
feren!;a que vern de ha muitos anos. 
E que a numera!;ao dos cunhos dos selos 
de 25 reis, azul, esta invertida, 0 que 
pouca importancia tera se os respectivos 
pre!;os 0 nao estiv'essem, tambem. Afinal, 
qual dos dois tipos e 0 mais raro? Tern 
a palavra os grandes coleccionadores e 
os comerciantes experimentados. 

50 reis - Dois exemplares, ambos em 

verde-amarelo, e urn deles com ligeiro 
defeito, foram ve.ldidos por 2.940$ e 
3.500$, ultrapassand0 os catalogos, e res
peitando as cotas atribufdas pela avalia
!;ao; urn par, tambem E'm verde-amarelo, 
atingiu 0 pre!;o de 5.600$, bastante su
perior aos da avalia!;ao e catalogo; uma 
quadra, ainda em verde-amarelc., nao 
logrou alcan!;ar 0 valor do catalogo, pois 
foi vendida por 7.700$. 

100 reis - Os tr~s exemplares singelos 
alcanr;aram os pre!;os muito diferenciados 
de 4.200$, 3.220$ e de 2.800$, naturalmente 
indicativos da beleza e do tamanho das 
mar gens, 0 primeiro indo alem e 0 se
gundo egualando 0 valor de catalogo; 
dois pares horizontais, de aspectos muito 
semelhantes, atingiram pre!;os muito dis
tanciados de 8.400$ e 6.300$, 0 primeiro 
sendo muito superior ao de catalogo, que 
o segundo atingiu; uma sextilha vertical 
nao encontrou comprador pelo pre!;o 
basico de 17.500$, urn pouco inferior ao 
de catalogo. -

flLATELIA EUGEniO LLACH, S. L. 
atravell dall IIl1all ofertall qllinzenaill, oferece-lhe: 

II Seloll clAssicolI. 

II Serles modernall de todoll 011 palsell. 

II Novidades m~ndiais. 

1= Artigoll filat~licos. 

1= Servic;os de assinalllras de novas emisl5lies de todos 
011 pailles 011 temaa. 

Tlldo isto encontrari V. naa nOllllal ofertall qlle, contra 
pedido, 

romotomoll gratultamonto 

Bscreva-nos hoje mosmo solicitando 0 seu envio 

FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L. 
Fundada em 1915 

Av. del Generali88imo, ~98 BARCBLONA, 15 (Bspanha) 

10 -Bxposi910, 0 primeiro Congresso, em Portugal, da Federa-
910 Intemacional de FHatelia, no qual 0 Prof. Doutor Carlos 
TrincAo foi 0 delegado portugues, e n6s 0 delegado adjunto. 

Consequentemente, conhecemos, pouco depois, Godo
fredo Ferreira, presidente da comissAo organlzadora da 
Bxposi910, e os nossos contactos, multo Iigeiros, mas sem
pre cordtais, assim se mantiveram ate ao dia da inaugura-
940 daquela Bxposi9Ao. 

Nesse dia da· inaugura9Ao, verUicamos todos que 0 
atraso era enorme e insuperavel. B nAo apenas atraso, mas 
desorganiza9Ao total, nos sectores da montagem dos qua
dros, da secretaria, do expediente, da Iimpeza, etc., etc. 

Das onze As treze' horas, adensou-se a convic9Ao do 
Iracasso completo e irremediavel, de tal modo que, cerca 
das treze, Godolredo Ferreira, A beira de um colapso, man
dou chamar 0 Prof. Doutor Carlos TrincAo, ao qual entregou 
a presidencia de tudo, recolhendo A sua residencia. 

Seguidamente, saimos quase todos, para irmos almo .. 
9ar e mudar de fato. 

B pouco antes das qulnze, quando regressamos, en con
trAmos Godofredo Ferreira no seu «smoking», cansado mas 
sorridente. 0 Chefe do Bstado chegou pouco depois, e a 
Bxposi9Ao, pronta e alindada, constituiu a maior ntanUes
ta910 filatelica ate hoje realizada em Portugal. 

Bsta e a simples e apressada pagina de mem6rias, 
que nos permite 0 tempo concedido pelo Artur Santa BAr
bara. Po is que, se com mais tempo quisessemos escrever 
sobre Godofredo Ferreira, teriamos que nos alongar sobre 
os cerca de trinta volumes que, verdadeiramente, flzeram 
de Godolredo Ferreira 0 Cronista-Mor dos C. T. T. de 
Portugal. 
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LISTA DE s6cIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCI- MIBLIEDERLISTE - MEMBERS LIST - LISlE DE MEMBRES 

PORTUGAL 

109 - Dr. Antonio Fragoso - Rua de Padua 
Correia, 327. Vila Nova de Gaia. 

1403 - Prof. Alberto Lopes de Melo-Luso
-Vacari~a. (M). Po. In. Fr. Es. T. 
C. V. N. U. 60. 1. 2. 3 90. 94. 

4510 - Artur Alves Vicente-Praceta Her6i~ 
do Ultramar, 14-3.o-Dt." Loures. (p) 
Fr. In. T. C. N. 60. 1. Tematica de 
peixes, Companhias de MOGambique 
e Niassa 93. 94. Le Faune. 

5085 - Joa.J Alfred.J B. de Almeida Tos
cano - Apartad.J 149. Vila Real. (M) 
Po. Fr. In. T. C. V. N. U . 60. 1. 2 
Tematicas de barcos e avioes 93. 94. 

5116 - Nuno Manuel Correia Ferre. Rua 
E. 1. l.Jte 467-2."-Ec;q. Olivais SuI. 
Lisboa. (P) Po. Fr. T. N . U. 60. 
1. 2. 3. 90. 93. 

5117 - Helena Maria Rocha Camacho Si
moes. Rua EiIfel, 15-7." Lisboa. (P) 
Po. AI. Fr. C. N. 60. 1. 2. Tematica 
de Musica. Tudo a partir de 1955. 

5747 - F. Bettencourt Machado. Rua Carlos 
Anjos, Lote 5-Amoreira. Estoril. (M) 
Po. In. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 90. 
94. 

5759 - Jose Rodrigues Lan~a. Rua Silva 
Porto, 21-3.o-Esq. Setubal. (P) . Po. 
Fr: Es. In. T. C. U. 60. Temalicas 
de desportos. 

5767 - Maria de Fatima Marcello F·erreira 
- Rua Antero de Quental, 35-2."-
-Dt." Lisboa 1. (P) Es. Fr. In. T. C. 
V. N. U. 60. 1. 2. 3. 90. 

5885 - Fernando Manuel de Oliveira Serra 
- Rua do Moinho 22-A. Algueirao. 
(M) T. c. V. N. U. 60. FDC. 1. 93. 

5886 - Rui Ma1uel Lopes MarUns - Av. 
Joaquim Dias de Sousa Ribeiro, 
44-3.o-Drt.o Lisboa 6 (P) Po. Fr. In. 
T . -U. 60. 1. 2. 15. (anteriores a 1900) 
!6. 18. 21. 22. 93. 

5887 - Fernand,j Manuel de Brito Pereira 
de Carvalho - Rua Bernardo Fran-

cisco da Costa, 8-6." Almada. (P) 
Fr. In. T . C. N. 60. U. so antigo~ . 

5888 - Jose Manuel Gomes Torroais. Rua 
Antonio Maria da Costa Macedo, 
24-r/c.-Drt." Queijas. Oeiras. (P) 60. 
U.94. 

5889 - Luis Augusto Rolo Santos Vieira 
Trincao Chas. Torres Novas. (P) 
Po. T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

5890 - Gl1briel Rosa - Rua Major Caldas 
Xavier, 2-1: -Esq." Odivelas. (M) Po. 
Fr. Es. T. C. N. U. 60. 2. 3. 90. 94. 

5892 - Vasco Antonio de Sousa Leao - Rua 
Diogo Afonso, 4-4." Lisboa, (M) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 

5895 - Pedro Miguel Meneres Madeira Ca-----
A. GAM A REIS 

(MR. CORK) 

Mlmblr of Portuluo.1 Chlmblr of CommlrDi 
WELCOMES YOU AT 

CI.I da. Corti~a.-Metr6poli. 
(Cork Houso) (Mr8. Cork's Souvonir Shop) 
4 - B - RUI dl EICal1 Pallt6cnici - B -10 

J PHONE: 81&8118 
TELE 1 GRAMS: ISOLANTES 

LIS B 0 N-P 0 R T U a A L. 
WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIEI 

r 
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Excepcional coleq:co de selos c1assicos portugueses 

exclusivamente novos 

Leilao da colec~ao Gil * 
Pelo I CORONEL ENG. ALEXANDRE GUEDES DE MAGALHAES I 

o General Gil, do Exercito Americano, 
cons egui u constituir, ern pc·ucos anos, uma 
notave1 colecGao de selos d e relevo, de 
Portugal, que Stanley Gibbons leil oou a 
27 de Mar~o. 

Ern menos de duas horas, foram. ven
didos selos no valor total ligeiramen te 
superior a 1000 cc ntos. 

o autor da colec~ao adquiria apenas 
selos novos, e nela estavam <)xemplares 
si ngelos e pe~as vindas das co l ecG5e~1 
Champion, Burrus, Urwick e Trincao, pelo 
que 0 cGnjunto era maravilh'Jso.· Fal
tava-Ihe, porem, a representa~ao dos apre
ciados carimbcs que, na sua singeleza, 
tao bern esmaltam urna colec!;ao , e, s obre
tudo, 'nao possuia inteiros filatelieos a 
recurdarem a verdadeira fun!;ao do selo. 

Os leiloeiros organizararn 106 lotes cons
tituidos por 161 exemplares simples e por 
43 multiplos (par es, tiras de 3, quadras, 
sextilhas e oitavas), estes com 184 selos, 
num total de 204 ilens corn 354 selc.,s, dos 
quais nove eram reimpressoes de 1864, nao 
classifieados como tal. 

o leilao foi assistido por uma duzia de 
pessoas, e sabemos que a firma Stanley 
Gibbons recebeu 3 ofertas idas do Brasil, 
25 idas de Portugal, 6 da pr6pria Ingla
terra e 6 e riginarias de varios paises. 
Segundo a lista de pre~os, ficaram 28 10-
tes POl' vender, mas 0 certo e que os 
selos (que todos considerarn dos mais raros 
do mundo, pois muito poucas vezes apa
recem nos mereados) atingiram pre!;bs 
elevados. 

E parece-no~ valer a pe:1a fazer uma 
deseri~ao detalhada cia cclecGao, e dar a 
indica~ao dos pre~os atingidos, para que 
o filatelista adquira main conseH~ncia do 
valor do selo portugues. 

D. Maria 
5 reis - 4 exemplares singelos, urn dos 

quais corn margem de folha, e que foi 
a rrematado pe r 24.500$, t endo os outros 
3 atingido preGos entre 9.800$ e 14.000$; 
uma tira de quatro, de inferior qualidade 
·e mau aspecto, mas muito rara, foi ven
dida por 33.250$; uma sextilha - peGa 
uniea - corn bordo de folha, prirneira ve
deta da colec~ao, atingiu 0 pre~o ex
cepcicnal de 402.500$. Recorda-se que (' 
selo singelo tern a cota~ao de 16.500$. 

25 reis - 2 selo.> iSGladus, vendidos por 
3.500$ e por 11.9UG$, denotarn bern os seus 
estados de cO;J serva~ao e beleza; urn par 
foi leiloado p'Jr 8.750$; uma tira de 3 
.subiu a 15.400$ ; ~Ima oitava ficou por 
vender por nae atingir 0 desejado pre GO 
de £ 2500. 

50 reis - apenas dois exemplares sin
gelos, vendidos p 0r 7.000$ e por 23.8GO$, 
val ores que traduzem bern os estados de 
conserva~ao . 0 catalogo regista 22.000$ 
como valer deste selo. 

100 ris - Urn so exemplar, e que foi 
vendido por 66.500$, muit0 abaixo do seu 
real valor. Deixou-nos verdadeiramente 
decepcionado, tanto mais que supomos 
tratur-se durn exemplar ern perfeito es
tado. 

D. Pedro V, cabel08 lilol 

5 reis - 0 unico exemplarexistente :1a 
colec!;ao, alias de excepcional beleza, a1-
can~oll a cota ele 13.300$, e que, ultrapas
sando ern £ 40 a marca da avalia~ao, 
ficou ern, nivel inferior aos pre~os dos 
catalogos portugueses. It pen:! que nao 
tenha sido indica do 0 cunho do selo 

25 reis, tipo I, perolas afastadas - Urn 
so exemplar, de grande beleza, e que -

.. Este titulo, que no original era mais sobrio: e da autoria do D. 
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A «IX ' Exposi~io FUelelic. de Arganil» 
No prosseguimento duma louvavel ini

ciativa que tao bons frutos haveria de 
vir a dar no campo filatelico; e sao hoje, 
sem contesta!;ao, uma realidade na regiao 
de ArganU, regiao que, por efeiteo daquela 
iniciativa, pode orgulbar-se de ter ja va
rios; muito validos e distintos filatelistas, 
o uCirculo Filatelico Arganilense», sob a 
acertada 0 r i e n t a !; a 0 do seu director 
Sr. Mario do Rosario Castanheira Nunes, 
tern ja projectado 0 seu novo certame, 
ou seja a «IX Exposi!;ao Filatelica de 
Arganil». 

Habitualmente de realiza!;ao; ana a ano, 
no mes de Setembro; no velho burgo que 
foi a cidade «Argus», desta vez, porem; 
a sua ocorrencia tera lugar :num outro 
mes a deierminar, aceitando, assim, cola
borantemente, a organizadora urna recente 
sugestao que a Federa!;ao Poriuguesa de 
Filatelia the dirigiu, e que permitira urna 
disponibilidade de quadros-expositores, e 
respectivos acess6rios; em quantidade su
ficiente para satisfazer as necessidades 

da «IV Exposi!;iio Filatelica Luso-Brasileira 
- LUBRAPEX-72», cUja inaugura!;iio esta 
marcada para principios de Outubro pr6-
ximo, em Aveiro, on~e, com bastante 
antecedencia, tera de ser entregue tocto 0 

material de montagem exposicional. 
A «IX Exposi!;ao Filatelica de Arganib 

tera, consequentemente, lugar em data 
a acordar com a Federa!;lio Portuguesa 
de Filatelia, e talvez com uma outra par
ticularidade, de momento em estudo:
a dea sua realiza!;ao ser em Lisboa, mas 
restrita, como sempre; na classe de com~
ti!;lio, a naturais ou residentes na regiao 
arganilense. 0 que, a verificar-se, nlio 
deixaria de constituir; tambem aqui, assi
nalav·el exito, porquanto na capital e arre
dores esta fixada uma enorme co16nia 
de naturais da regiao de Arganil, alguns 
dos quais nem sempre terao tido ensejo 
de se deslocarem aquela vila; na data 
dos anteriores certames. 

Oportunamente serao prestadas mais 
detalhadas informa!;oes. 

A «v ExposiVlo Filatelica Provincial das Beiral» 
S:io ja quatro as exposi!;oes filateIicas 

de ambito provincial das Beiras que, em 
anos consecutivDS, 0 "Circulo Filatelico Ar
ganilense» levou a efeito: - as duas pri
meiras na vila de Arganil, e as duas 
illtimas na ' vila de Oliveira do Hospital. 
E qualquer delas com indiscutfvel exito, e 
a registarem progresso assinalavel de ano 
para ano. 

Exposi!;oes que, consequentemente, pres
taram valioso contributo para 0 desen
vulvimento e propaganda da Filatelia 
numa importante e muito vasta zona do 
Pais. Que fizeram criar novos adeptos do 
coleccionismo de selos, alguns dos quais a 
marcarem ja posi!;ao muito h'J.1rosa entre 
os filatelistas portugueses. 

Este ano, po rem, vai haver uma pausa 
na realiza!;ao deste importante certame 
provincial beirao - pawa que se espera 
nao provoque adormecimento .no progresso 
das respectivas colec!:oes; mas antes pos
sibUite, com tempo e sossegadamente, a 
sua valoriza!;iio, uma valoriza!;iio subs tan-

cial, profunda, ja recheando-as de novas 
pe!;as filatelicas, ja remontando-as com 
os aperfei!;oamentos que as li!:oes suces
sivamente adquiridas forem impondo. 

Assim, s6 no pr6ximo ano 0 "Circulo 
Filatelico ArganUense» realizara a «V Ex
posi!;ao Filatelica Provincial das Beiras». 

PORTUGAL-ULTRAMAR 

REMESSAS A ESCOLHA 
com selos novos e usados 

Em pagamento, aeeito 8el08 em 
quanti dade 

Pedlr tabela de valorlzaoio e eondl
goe8 de troea 

Sancho O"rio 
Apartado 1312 LISBOA-I 
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Viseu. (P). Po. T. N. U. 60. 1. 2. 94. 

5901 - Maria Emilia da Silva Marques de 
Sousa Gra!;a - Rua do Sol ao Rato, 
100-2.D-Drt.D Lisboa 2 - T. C. V. N. 
U. 60. 1. 

5902 - Fernando Jorge Candido Cascalho
Rua Fernao Lopes, 9-r/c.-Drt.D Al
mada. (P). Po. Fr. In. T. N. U 
Tematicas de Monumentos e Obras 
Publicas 94. 

5904 - Jose Manuel de Sousa Brochado e 
Silva - Av.· da Cabreira - Margaride, 
Felgueiras. (P) C. N. 60. 

5905 - Luis Filipe da Silva Monteiro - Rua 
Garcia da Orta, 37-2.D-Esq.D, Lisboa. 
(P). Po. T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 94. 

5906 - Eng.. Ana Maria de Morais Leitao 
- Rua General Pimenta de Castro, 
20-2.n-Drt.n Lisboa. Po, Fr. In. T. 
C. V. N. 60. 1. 2. Tematicas de flo
res e fauna. 72. 93. 94. Torrens 
(Fauna e Flores). 

5907 - Victorino Cesar Doria. Rua Penedo 

:= ...... ~---.............. ---........................... t/IIItiIIfIIttI ............... ~~·l= 

(asa Filatilies J. ELL .. __ .-_ .. _ ......... _-.--_ .. _-_ .. __ .. _ ....... _ .. _ ... __ .. -... I 
FUNDADA EM I 840 I 

Novldldll Ilmpra 10. malhar.. pravo, I 

Material fIIatelico HAWID, 
LEUCHTTURM e SAFE 

Em stock, mais de 7.000 series 
diferentes de todo 0 Mundo 

I 
I 

Series completas novas I 
de Portugal e' Ultramar I 
Rua da Prata, 184-2. II-Esq. I 

I T elefone 32 35 08 I 
I L~boa-2 I 
1 ...... 1IIIIIIW,..",.~ ................ ......,.......,~ ........ :\ 

da Saudade. Coimbra. (A) C. N. 
60. 1. 93. 

5908 - Artur Carvalho de Magalbaes - Rua 
JUlio Dinis, 12-1.D-Esq.D, Cascais. (M) 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 94. 

ANGOLA 

5301 - Manuel Ricardo Miranda Leiria - C. 
Postal 290. Novo Redondo. (M) 
po. T. N. U. 60. 1. Angola. 64. 
Destinados a 2. 94. 

5513 - Carlos Marti:lho Ferreira-a/c. Pro
fabril. C. Postal, 2844. Luanda. An
gola. Po. Fr. In. T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. 

5899 - Domingos de Jesus da Cruz. Mo
!;amedes. C. Postal 49. (M) Po. Fr. 
T. C. N. U. 60. 1. 2. A:J.gola. Te
maticas de fauna e Descobrimentos 
Portugueses. 90. 93. 94. 

5912 - Leonildo Amadeu de Almeida N 0-
gueira-Diamang-Andrada. (P) Po. T. 
C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

Reconhecida oficialmente 
de u tilid ad e turistica 

94, Rua Aurea, 98 - Lz'sboa- 2 

Tetefones 320280 - 326674 
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios 
coleccionadores estran
geiros que pretendem 
relacionar-se com co
leccionadore3 portugue
ses, entre eles: 

FABIO MAURO DOS SANTOS - Av.n Barao 
de Itapura 3092 - Campinas S. Paulo
Brasil. 

ANTONIO DOS SANTOS PEREIRA - 12, 
Voie de Montavas - Wissons-91-Fran~a. 

EDILBERTO SILVA DE MACEDO - R. Con. 
Januario Barbosa, 350 -18.100 Sorocaba 
- S. Paulo - Brasil. I 

K . ARKINSTALL - 76; Collins Street; Kiama. 
N. S. W. 2533 - Austrilta. 

JORGE GARGBS P. - Apartado 8029-Z. Pos
tal - Habana 8-Cuba. 

MARIA DA GLORIA CARVALHO TELLES 
- Rua Pontes Correia 62-Andari-ZC 11-Rio 
de Janeiro-Guanabara - 20.000-Brasil. 

JUAN FRESQUET - 27 Noviembre 224, 0/ 
Marti y Maceo, RegIa 12-Habana, Cuba. 

VERA LUCIA FIEL - Av.n W3, Quadra 715-
-Bloco 5-Casa 40-Brasilia - Brasil. 

LUlS VILLIERS - Candelaria 357 - Guana
baeoa 11-Habana-Cuba. 

MECINSKI ZDZISTEW - Opole St, ul. Oleske 
9m8 - Pol6nia. 

NIDIA LOHSE - C. P. 59 - Sao Joao Ncpo
muceno - Minas Gerais - Brasil. 

JOSE LUiS DOS SANTOS - Rua Silva Jar
dim, 213 B. N. S . F. Santo Ant6nio do Monte 
- Estado de Minas Gerais - Brasil. 

LUDVIK SVOBODA - Travniky 1253, Otrokcr 
vice - Checosl<JVaquia. 

REZUS CONSTANTIN - Str. Petreni 4 - Va
tre Dornei - Romenia. 

CIOBOATA GABRIEL - Str. 23 August 20-
Ploiesti - Romenia. 

ING. STAMIN STEFAN - Cl. Bucuresti
Bloc A2, &:4, Ap6 - Craiova - Romenia. 

DE BUCK RENE. J. R. - Daverlostraat 10 A
...B-8320 - Brugg;e 4 - Assebroek - Belgica. 

HERRN WERNER HAUENS'DEIN - 6 Frank· 
furt/Main - Jasperststrasse 19 - Alemanha. 

, 
ANUNCIOS' ECON6MICOS 

PERMUTO e rompro selas de Portugal, 
todo 0 Ultramar, moedas e medalhas milita
res de Portugal- Apartado 0.0 6, Elvas. 

COMPRO. F. D. C., pravas, eosaios, etc.; 
relacionados com os temas c Vefculos Mo
torizadoslO, cGuerralO e cRefugiadoslO. En
viar propostas a Paulo Sa Machado, Rua 
Direita das Campinas, 33 - PORTO. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco 
ou compro, pagando bern. Resposta a Se
cretaria do Clube, ao 0.0 22. 

ESPANA Y AMERICA LATINA - Cambio 
mataselJos espeeiales (obliterations). Ant6-
nio Cr6, A v. F·erreira Lobo n.· 11 - CAXIAS 
-PORTUGAL. 

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

VENDO selos Pontugal e Ulbramar, No
vos e Usa dos, Sobrescritos, Navidades, etc. 
Tambem COMPRO. Pe!;a Ustas gratis a: 
SILVA PEREmA, Rua Ant6nio Nobre ' 
43-2.o-Dt.o ou Telefone 784816 - Lisboa-4. ' 

Compro, Troco e Vendo seloa clAssicos, 
todas as series. Tematicas, novas ou usa
das. Procuro selos di! pacotes. Vend:> 
albuns e material filatellco. A. Borg.!S 
Brito - BARREmO - Portugal - Tele
fane 2272329. 

ATENCAO: COMPRO qualquer quanti
dade selos usados comemorativos au vul-
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BALANCETE ANUAL 
EM 31 DE DEZEM8RO DE 1971 

DISPONIVEL 
Caixa • 
Dep6sitos a ordem 

VALORES A REALIZAR 
Devedores . . . 
Quotiza!;ao 
Boletim (anuncios) 

BENS E USOS 
M6veis e Usos : 

ACTIVO 

IMOBILIZA90ES FINANCEIRAS 
Colec!;ao do Clube 

EXIGIVEL 
Credores 

V ALORES A REALIZAR 

PASSIVO 

Quotiza!;iio (em cobran!;a) . . 
Boletim (anuncios em cobran!;a) 

SITUA9AO LtQUIDA ACTIVA 
Fundo associativo • . . 

120$00 
10 712$70 

132217$90 
20 674$$50 

4630$10 

20674$50 
4630$.10 

DET ALHE DA CONT A DE RfSUL T ADOS 
CONTAS 

Quotas. • • . • _ • , . . . • 
Boletim . . . . . . . . . . . 
Percentagens, ordenados e gratifica!;oes 
Subsidios dos C. T. T. e donativos 
Material filatelico . 
Servi!;o de circula!;B.o 
Renda do edificio da Sede 
Portes do correia 
Telefone ; 
Transportes 
Luz ... 
Agua 
Gas ... 
Expediente 
Cambiais . 
F . D. C. . '" 
Contribui!;oes e Impostos . 
Jornais, catalogos e revistas 
Propaganda ; . . . 
Vendas de Ofertas . 
Medalhas do Clube . 
Arruma!;ao de contas . 
Venda de publica!;oes 
Diversos .... 
Pr6-Sede _.., 

SALDO DO EXERC1CIO QUE SE TRANSFERE PARA A 
RuBRICA. 

SOMA 

RECEITA 

152546$30 

52452$00 

400$10 

657$10 
250$00 

3922$10 
487$00 

6831$20 
217545$80 

217545$80 

10832$70 

157522$.50 

1$00 

1$00 
168357$,20 

102696$.50 

25304$60 

40356$10 
168357$20 

DESPESA 

39305$00 
57684$70 

1076$00 

39000$00 
13529$00 

2438$'70 
1892$00 
1858$40 

229$'70 
441$.20 

5994$80 
252$60 

20246$90 
836$80 

4923$10 
6860${l0 

19107$80 

215676$70 
1869$10 

217545$80 



BOt.ETIM DO CLUBE Fit.AT£LICO DE poRTUGAL -falba se registara, por salt.:> de uma folba, 
ao dactilografar, pelo que nele, ,e a il€lmpo, 
deveria ser aditada a seguinte referencia : 

«lNAUGURA(;AO OFICIAL DA SEDE
Realce 'especial merece a inaugura~ao .ofi
cial da nossa sede, .0 que se fez com a 
muito honrosa presen~a de S. EX.B 0 
Engenheiro Rui Alve~ da Silva Sanches, 
ilustre Ministro . das Obras Publicas e das 
Comunica~oes, .0 qual, depois de inaugurar 
urna lilpide de marmcre comemorativa da 
sua presen~a, pre.sidlU a uma breve sessao 
solene de homen!lgem !lO eminente fila
teI:Lsta Sr. Jose Gonzalez Garcia, que 
aquele Ministro condeeorc.u com a co
menda da Ordem do Infante D. Henrique, 
tendo, seguidamente, 0 nosso pr.esidente 
feito a entrega de oito medalhas de prata 
com a effgie de Jos~ Gonzalez Garcia, 
a este e as entidades oficiais e filatelicas 
presemtes, e de sete em bronze, aos mem
bI\t>S da nossa direc~ao - actos a que, 
oportunamente, 0 Boletim do Clube Fi
latelico de Portugal se referiu .em por
menor,.. 

Dando, depois, as mais largasexplica
~oes sobre a actividade da direc~a.o, 0 
Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho abordou, de
signadamente, as rubricas Sede, Biblioteca, 
Servi~o de Circula~oes, Dia do Selo, Ex
posi~oes Filatelicas do Clube, Massa asso
ciativa e, mais detalhadamente, 0 pr.oblema 
do Boletim, que em 1971 comemorou as 
suas «bodas de prata,.; com urn numero 
especial 'e com uma exposi~ao retrospec
tiva, mas cuja publica~ao, disse, de ana 
para ana vern ficando mais onerosa, por 
sucessivos aumentos de mao de c.bra ti
pografica, I.onge de obter compensa~ao 
com a publicidade. Deteve-se, por fim, 
na rubrica Contas; e na justifica~ao do::; 
votos propostoil no relat6rio da direc~ao. 

Seguidamente, foi ouvido 0 conselho fis
cal, que no seu parecer coneluia por 
prop~r a aprova~a.o do relat6rio e das 
contas, com urn louvor a direc~ao. 

Ninguem mais querendo, sobre os do
curnentos em aprecia~ao, usar da palavra, 
o Sr. presidente da Mesa pos, enta.o, a 
vota~ao 0 relat6rio e contas da direc~lio; 
e 0 pare eel" do conselho fiscal, que me
reeeram aprova~a.o unimime, tendo ainda, 
a prop6sito, sido registadas algumas opor
tunas interven~oes de alguns dos s6cios 
presentes; a real~arem 0 esf.or~o dispen
dido pela direc~lio, e design.ad~ente 
pelo seu presidente, cujo trabalho acer
tado el.ogiaram. 

Concedido, nesta altura, urn intervalo 
para a confec~ao de listas, ap6s 0 que 
se seguiria 0 acto eleitoral, 0 Sr. presi
dente da Mesa nao deix.oU de frisar que 
cada um deveria votar em sua consciencia, 
em absoluta liberdade, de modo a que 0 

resultado correspondesse, .:xactamente, a 
vontade dos associados. 

Reaberta a sessao, fez-se entao a cha
mada para 0 exercicio do direito de voto, 
acto que, no respectivo apuramento,e 
tendo como escrutinadores os Srs. Do
mingos Martins Coelho e Ant6nio Manuel 
Cardoso do Nascimento, deu como eleitos, 
para 0 exercfcio de 1972 e para os cargos 
que a seguir s·e indieam, os senhores: 

A88EMBLEIA GERAL 
Presidente - Dr. Ant6nio de Almeida Fi

gueiredo 
Vice-Presidente - Dr. Carlos Alberto Car

doso Ribeiro 
1.D Secreturio - Mario do Rosario Cast!l

nheira Nunes 
2.0 Secretdr:o - Rolando Alvaro Mendon~a. 

DIRECQAo 
- Dr. A. J. de Vasconcel.os Carvalho 
- Coronel Francisco C. R. M. Cardoso 

\Salgado 
- Dr. Eduardo Grilo Luizi. 
- Miguel Jose F. Emfdio da Silva 

Pessanha 
- Eng.· Fernando da Costa Valdez 
- Dr. Julio Pinto da Cruz Neves 
- Edgar Pil6. 

CONSELHO F'leCAL 
Electivo - Dr. Agostinho Jc.aquim Pires 
Electivo - Dr. Jose Ferreira Gomes da 

Costa 
Electivo - Dr. J.orge de Melo Vieira 
Substituto - Eng. Carles Mira da Silva 
Substituto - Joa·o Lufs de Medeiros. 

Ap6s este apurame:ltJ, 0 Sr. presidente 
da Mesa declarou empossados todos os 
eleitos, sendo bastante significante, e, por
tanto, de registar, a circunstii!1cia de todos 
o terem sido por unanimidade, com lexcep
~ao d.o Sr. Dr. Jorge de Melo Vieira, que 
obteve menos um voto, 0 que corresponde, 
praticamente, a unanimidade. 

Com as mais vivas felicita~oes, .os cor
pos directivo e redact0rial deste Boletim 
desejam aos nOV0S corpos gerentes do 
Clube Filatelico de Portugal 0 maior exito 
no desempenho dos seus respectivos car
gos. 
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gares, com ou sem papel. SILVA PE
REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Drt.o, 
LISBOA-4, Telefone 784816. 

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

INGLATERRA, n.O 22 Cat. Yvert cujas 
letras dos cantos inferiores sejam: AI, 
BD, BI, BL, CB, Fl, EH, JL, KD, KH, 
ill, OE, OL, PL, PI, SI, 80, compro OU 
traco. Esmu interessado em cartas cl se1os, 
quadras usadas ou quailquer peca interes
sante de Inglaterra. Dr. Vasoonce1os e Cas
tro, T.r. Ferreiro (A Lapa) , 23-7.0-Drt.o, Te
lef. 660873, LISBOA-3. 

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

Cartas com selos Cabe~as do Imperador, 
do Brasil, e quadras selos novas Camoes 
e Lusfadas, pago bern, correspondencia a 
Secretaria, ao n.O 50. 

Troco se10s de grande formam, de todo 0 
mundo, 100 x 100. Ed. Peterson-1256-N. Har
vard - Los Angeles, Calif. 90029. U. S. A. 

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

Compro e troco sobrescritos e postais da 
Guerra Civil Espanhola, 1936-39. Correspon
~ncia em Esp. F. Ingl. AI. - F. DENTERS, 
Kootwijkstraat 111, den Haag (Holanda). 

I offer to sale commemmorative stamps, 
mint and used, sorted, bundles or sets of 
~ortuga1 and por.tuguese oversea territo
nes. All references can be given. Please 
ask sales conditions and send your lists' . 
To Pedro Jose Waddington Peters - Av. Joao 
Cris6stomo, 81-4.° - Lisboa-1- (Portugal). 

Boleting. do Clube Filatelico de Portugal, 
novos, pela melhor oferta, vendem-se os nu
meros: 54 a 91, de 93 a 107, de 109 a 1t'3 e 
de 155 a 204. 

Tratar com M. Noronha - Velas - llhas 
S. Jorge - A!;Ores. 

RAMON BARALLOBRE comunica, a sus 
corresponsales y amigos, nuevo domi
cilio: Ronda de Nelle s/n.· 5.D-D. «Ediffcio 
Ronda» - (Zona Agra del Orzan)-La Co
rUfia-Espana. 

Portugal. Estou interessado em adquirir 
os s elos nl' I, 3 e 4, usados. 

Propostas de venda a Joao Alves Mar
tins. Rua 5 de Outubro, in.D 121. Porta
legre. 

Troco e venda selos de Portugal e m
tramar. Envio lista de faItas para trocas. 
A. R. Santos Vieira Trincao. Chas, Torres 
Novas. 

CATALOGO YVERT 1973 - Envia-se a 
cobran~a para Portugal e mtramar. Com
pleto, 3 volumes, esc. 525$00. SERGIO 
W. DE SOUSA SlMOES - CALDAS DA 
DA RAINHA - Telefon,e 22657. 

Vendo FDCS, postais maxlmos, provas, 
enos, ensaios de cor, cartas antigas, etc. 
Felix da Costa nha - ALCOENTRE. 

Brasil. Troco selos do Brasil por selos 
estrangeiros. Desej.o corr·espondentes em 
todo 0 mundo, principalmente em Portu
gal e mtramar. Troco series completas 
novas dO Brasil pOl" c.utra~ estrangeiras. 
Desejo F. D. C. e revistas de todos Q;S 

paises. Rodney B. Barcellos - R. Appel 
65-Apt.· 94-Sa.1ta Maria-R S-Brasil-CEP. 
97100 S6cio do CEP n.D 5900. -



24 BOLE'l'IM DO CLUBE Fn..A~ICO DE PORTUGAL -Dou 100 selos usados comemorativos da 
Europa (com Sui~a) contra 100 comemora
tivos de Portugal (faciais superiores a 
1$00). Por 100 das ex-Co16.nias Francesas, 
r·ecentes, tematicos, desejo 100 do Ultra
mar. RODIER-5, Rue D'Auvergne. 69-
-Meyzieu. Fran~a. 

CATALOGOS YVERT 1973 GRATIS! Com
prando urn lote de selos que organizei 
especialmente para esta oferta, envio-lhe 
gratis completamente, urn catAlogo Yvert
-1973. Pe~ condi~oes .e detalhes. seR
GIO - CALDAS DA RAINHA. 

American With extensive Portuguese col
lection woold like to correspond with 10-
eal collector on Portuguese stamp History 
and varieties and also for possible tra.., 
ding arrangement. 

P. J. Lombardi-43 Kinnan Way-Basking 
Ridge 07920 New J·ersey, U. S. A. 

V. pode receber urn CATALOGO YVERT 
1973, por pl'e~ muito inferior ao seu custo, 
ou ate como oferta. Basta inscrever-se 
para receber qualquer dos conjuntos que 
preparamos para Si. P~~a circulares in
formativas. SeRGIO SIMOES-CALDAS DA 
RAINHA. 

Vladoiahu Mircea. Cal. Severi'nului 59 Bl. 
J. 3. Op. 4. Craiova. Roumanie. Ech. t. 
p. neuf. et obI. series campI. Reponse 
assure. Corresp: Fr. Esp. Port. AI. It. 
Ang. Rom. 

NOVAS EMISSOES DE TODO 0 MUNDO 
- Como vern sendo habito desde sempre; 
forne~o as tnovidades que surjam em qual
quer pais ou tema. Inscreva-se para as 
receber. SeRGIO SIMOES - CALDAS DA 
RAINHA. 

Vendo lote de quase 300 Selod «Specimen» 
anteriores a 1900, de A~ol"es, Angra, Horta, 
Angola, Cabo Verde, Funchal, Guine, In-

dia, Macau, MG d ,fI'i! rae M09ambique. 
Araujo Ant6nio Fraganito-Vidigueira. 

MATERIAL FILATeLICO - Sempre 0 
melhor material aos melhores pre~cs. 
Listas em distribui~ao. SeRGIO SIMOES 
- CALDAS DA RAINHA. 

Raul Vasco Tri 1dade Fernandes. Rua 
Passos Manuel, 126-4.0 -Esqu. Lisboa 1. Troco 
e vendo selos .novos e usados temas des
portos; meios de transportes, flora e fauna. 

Compro tudo para especializa~ao, pro
vas,' enos, carimbos, cartas pre-filateli
cas, etc. e ainda pequ~nas colec~oes de 
selos novos. Felix da Costa Ilha - AL
COENTRE. 

II 

I PROGRAMA 

do 

I Clube Filatelico de 
Portugal 

I PARA t972 

• n Exposi'rllo Fila'e-
lica J uvenil do Dis-
'rito de Lisboa 

• Mostra Comemora'iva 
do IV Centenario de 
«Os Lusladas:e. 

1 
• I.a Mostra de Marco-

fila'elia Chtssica 

• Dia do Selo 

•• ........ -.-. ........ ".."..,..,.. ........ J. •• 
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BOLETIM DO (LUBE FILAIELICO DE PORTUGAL 
I ANO XXVI JULHO-AGOSTO DE 1972 N.DS 252-258 1 

o CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
REALIZOU A SUA ASSEMBLEIA GERAL 

Aprovadol a Relat6rlo a Contal da D1racolo 
a a Pareear do Conialho Fllcal de 1971, 
a alaitos DS novas Corp as Garentas para 1972 

Por ----. 

M. Do R. C. N. 

Sob a pl'esidencia do Sr. Dr. Ant6nio de 
Almeida Figueiredo, que tinha a secre
taria-lo 0 Sr. Mario do Rosario Casta
nheira Nunes, reuniu, rec~ntemente, na 
sede social; Av,enida Almirante Reis, 70-
-5.0 -Dt., em Lisboa, a assembleia geral 
ordinaria do Clube Filatelico de Portugal, 
para os fins consignados na respectiva 
convocat6ria: aprecia~ao e vota~ao do 
l'elat6rio e contps da direc~ao, e do pa
recer do canselho fiscal, concernentes ao 

exercicio de 1971,' eelei!;ao dos corpos 
gerentes para 1972. 

E com verdade pade afirmar-se que esta 
r·eunHio maior do Clube Filatelico de Por
tugal decorreu plena de civismo e de 
interesse associativa. 

Aberta a sessav, a Sr. Dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, que, na sua qua
lidade de presidente da direc~ao, pedira 
a palavra, aludindo av relat6rio que ali 
ia ser alvo de aprecia~a(), disse que uma -

Ler a pagina 5: Sensacional repo~tagem - critlca II 
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;Ao PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADQRES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70'5.0.DI.° (com elevador)- LlSBOA·} - Telef. 823936 

CORRESPOND£NCIA: APAKTADO 2869 - LlSBOA·2 - PORTUGAL 
EXPEDIENTE - Ter~as e sextas·feiras. das 21 As 24 horas, e sabados. das 16 As 20 horas 

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA QUOTIZ . .a.C;Ao 
Continente (excepto Lisboa , CDncelhos limltrofesJ, llllas e Provincias Ultramarinas: 

Correspondenles 10 .. $110 por ano 
Juniores. • • • 50$00 par ano ou equivalente em moeda local 

Brasil • Cr. 6 .. por ano 
Espanlla. • • . • • • .• 60 Pesetas, por ano 
Qutros paises • • • . •. U. S. $2,00., por ano 

LISBOA e Coneelhos Iimltrofes - Efectivos • •• 15$00 por mes; Juniores. •• 7$50 por mb 
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE. VALE DE CORREIO. DINHEIRO OU SELOS NOVOS 

EM CURSO. sAo S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
ALC:OENTRE - F61ix da Costa IIha. 
ARG' NIl.. - Manuel Jos6 do Rusario 

nheira. 
COVILHA - Afonso da Cruz e Silva. 

Casla· 

GUIMAI(AES - Fernando Nogueira Guedes 
- Rua de Paio GalvAo. 26. 

VILA PRAIA DE ANCORA - Durval Arnaldo 
Pereira de Brito. 

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

CABO VERDE - JoAo de Deus Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42-
Cidade da Praia. 

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

I 
I 

Eng.- D. Maria Elisa Ba~to Machado
Apartado, 495 - Funchal. 

S. TOME - Aprlgio Ant6nio Malveiro
~ecretario da CAmara Municipal - Caixa 
Postal, 46 - S Ton.6. 

BRASIL - Rio de Janeiro - Hugo Fracearoli, 
Caixa Postal 25 , 6; Dr. (arIas N.ry da 
Co~ta, Pra~a dos Jacarandas, 15/203-
(ZC'20). 
S. Paulo Dr. Heilor Fenieio, Caixa Pos· 
tal 9798; Gilberto M de Prl.ft - Caixa 
Postal, 3 •• 680 01000; Am6rieo Tozzini -
Caixa Po, tal 5348 

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



FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Ender.~o telegrafico: LUS)T ANA Telefone n.D 10 - VALENC;:A 

DE 

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

(PORTUGAL) 

Especia\izada em cal~ado vulcanizado, 
e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
IU. D .. cain .. , II-57 • 

BAIRRO ALTO • LIS.OA.I 

Tel., . U006 

• PORTUGAL 

RESTAURANTE TtPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

F ados e Guitarradas 
ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 

ULTRAMAR 

'" • I' ll lit " If" ,,, II tit 0," 1." • 

!~E1~41 ./.: ~ -
. ...;.;... 

" . -
CABO VER'1I-

XX JOGOS OLiMPICOS -- MUNIQUE 1972 

I ANO XXVI 

REV 

JULHO -AGOSTO DE 1972 N.oI 2152 - 2153 I 
------------------~ s T A M E N SAL 
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