
T'i I I , I 

"1 ~ 
~ 
I 

~ 
I ,. 

DIA DEL AEROALATEUSfA 

" - j 
ARGENTINA 

BUENOS AIRES fF7 
rOE MARZO - 1967 

7. 0 Congresso do F. I. s. A. 
o valor do ccOIA OA AEROFILATELIA» , 

(Ver artigos no interior) 

r ANO XXII FEVEREIRO DE 1968 
_ :I' ----:---- --' 

N,O 199 

REV S T A MEN SAL 



BOL~rIM DO CLUB~ FILAT~LlCO D~ PORTUGAL 
Redee~60 e Admlnll\re~60: Av. Almlrente Reil, 70·3.0-01 0 - L1SBOA. - Tele!. 54936 
Compo e Imp.: Cenlro Grafieo, Av. Bllrao de Trovilqueira, 327 - V. N. FAMALICAO 

DIRECTOR: 

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Admimstrador: 

JOSt! Rodrigo Dias Ferreira 

Editor: 

Dr. Antonio Silva Gama 

Conse/ho Directivo: 

Prof. Doutor Carlos Trinciio 
.Jose Gonzalez Garcia 
Brigadeiro J. da Cunha Lamas 
Eng. Aurelio Marcos Pereira 

Revista mensal, enviada a todos os socios do Clube Pi/atl/ico de Portugal 
Dllpensade de Censure 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FiLlA DO NA FEDERA<;AO PORTUGUES." DE FILATELIA IF. P. F) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
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CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTIZA<;AO 

ontinent. (exceplo Lisboa), Ilhas e Prolvincias Ultramarinar: 

Efectivos . . . 
Juniores . . . 

60$00 por ano . ., ou equlvalente em moeda local 
30.,00 por ano 

Brasil Cr. 3000, pur ano 

L1SBOA - Efectivos . . . 10$00, por m!s; juniores. . . . . . 2$50, por m~s 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO. 

SAO s6clos JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

."<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - Pua Castilho, 57 - Ponta Dell!;lIda. 

CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 
S" ' II - Avenida Andrade Corvo, 42 -
n lAde da Praia. 

MACA U - Rolando dos Reis Angelo - Caixa 
Po-Ial 143 - Macau. 

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

S TOME - J080 Paulo Rego Teixeira
S. Tome 

COLO~IBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle-
18, N.o 7-37 - Apartado Aheo n.O 859. 
Santa Marta. 

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

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA I 
Endere~o telegrafico: LUSITANA Telefone n. o 10 - VALENCA 

DE 

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

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;(ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
RU A DAS GAvus, 55-57 • T .1.1. H006 

PORTUGAL BAIRRO ALTO • LlSlOA • 

UESTAUUANTE T1PICO 

RESTAURANT TYPIQCE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fadas e Guitarradas 
ABERTO TOD:\ A NOlTE • OUVERT TOUT 1.'1 NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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MINISTSRIO DAS COMUNICA(X)ES 

Administrac;ao-Geral dos COrl'eios 
Tel6grafos e Telefones 

DirecljBO dos Servi.,os Iodustriais 

PORTARIA X.O 22 502 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro das Comunicac;oes, que, 
ao abrigo das disposic;oes do artigo 27.0 do 
Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de Julho 
de 1959, seja lanc;ada em circulac;ao, cumu
lativamente com as que estao em vigor, 
uma emissao extraordinaria de selos dedi
cad a aos cientistas portugueses, 1.a serie, 
com as dimensoes de 34,5 X 22,2 mm, den
teado 13,5, nas taxas, cores e quantidades 
seguintes: 

$20 - fundo c i n zen to, effgie do 
Prof. Doutor Camara Pestana, 
12000000; 

$50 - fundo laranja, efigie do Prof. 
Doutor Egas Moniz, 12000000; 

1$00 - fundo a mar e 1 0 , efigie do 
Prof. Doutor Pereira Coutinho, 
10 000 000; 

1$50 - fundo sena 
do abade 
10000000; 

natural, 
Correia da 

efigie 
Serra, 

2$00 - fundo sena queimado, e fig i e 
do Prof. DoutOL' Ricardo Jorge, 
2000000; 

2$50 - fundo verde, 
Doutor Leite 
2000000; 

efigie do Prof. 
de Vasconcelos, 

2$80 - fundo salrnao, efigie do Prof. 
Doutor M a x i m ian 0 Lemos, 
1000000; 

-!$30 - fundo azul, efigie do Prof. Dou
tor J. A. Serrano, 1 000 000. 

Ministerio das Comunicac;oes, 3 de De
zembro de 1966. - 0 Ministto dus Comuni
cac;oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

Selos de Portugal e Ultra mar. Es
trangeiros. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material fllatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R. MARl A ANDRADE, 55-Telef. 834108 
LlSBOA (PORTUGAL) 

( 
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I ANO XXII F'EVEREIRO DE 1988 

CRONleA DO 

federac60 filatelica das Americas , 
Incontestavelmente, urn dos gran des 

acontecimentos filatelicos do ana sera a 
reuniao das agremia!;oes filatelicas ame
ricanas, com a funda!;ao de uma Federa
!;ao, a fim de lan!;ar a sua Filatelia, e, 
principalmente a latino-americana, no sec
tor internacional. 

Este mOvimento, nao tern qualquer 
intuito agressivo contra a Federa!;ao In
ternacional de Filatelia, tanto que sO
mente poderao filiar-se as entidades que 
ja estao filiadas na F. 1. P., e aquelas 
que nao fazem parte desta terao, antes, 
de 0 fazer, para depois ingressar na Fe
dera!;ao americana. 

o que se tern sentido e observado e 
que, de uma maneira geral, permanece 
em situa!;ao quase que desconhecido 
tudo que diz respeito aos acontecimentos 
e desenvolvimento da Filatelia dos pal
ses american os. Pouquissimas referencias 
e informa!;oes sao mencionadas e divul
gadas. Entretanto, nesta parte da terra, 
existe uma Filatelia forte, actuante, pro
gressiva e bern adiantada. 

Em quase todos estes paises, reali
zam-se exposi!;oes nacionais, congress os 
e reuniOes dos mais diversificados as-

r------------Por ------------~ 
HUGO FRACCAROLI 

Vloe·PresldenlB do Clube Fllalelloo do Brain 

pectos. Temos ate iniciativas e empreen
dimentos que sao s6 realizados neste 
continente: cursos anuais de Filatelia, ex
posi!;oes filateIicas escolares, organismos 
gcvernamentais para apoiar e auxil.i!ar 
a Filatelia em geral, palestras sobre Fi
latelia feitas em pra!;as publicas, por oca
siao das feiras ao ar livre, leiloes dos 
selos e pe!;as filatelicas feitas em agre
mia!;oes filatelicas, sendo alguns bern im
portantes. 

Tudo faz acreditar que est a funda!;ao 
sera feUa no pr6ximo mes de Novembro, 
durante a realiza!;ao da EFIMEX 68, Ex
posi!;ao Filatelica International, que se 
realizara no mes de Novembro no Me
xico. Neste sentido, a Filatelia latino
-americana esta em plena ebuli!;ao. Ar
gentinos e uruguaios estiveram reunidos 
e trataram do ass unto. Peruanos e chi
lenos fizeram 0 mesmo. Recentemente, 
por ocasiao da realiza!;iio de uma expo-
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• ARPAO • r BACALHAU r 
I 1= ABO R I 
I I 
I Delcontos aOI socios do Clube I=ila- I I "lico de Portugal: 15 % em lazen- I 

I 
das, conlec~oes e obra leita, e 10 % I 

em todo 0 cal~ado I 
I I I 58, Rua Nova do Carvalho, 76 I 
I Rua de S. Paulo, 55 I 
I Telefs. 361170/8/9 LISBO.A I 
• OJ' ,,-....... ------------ r·-

si!;ao filatelica nacional na Colombia, Ia 
se reuniram colombianos, venezuelanos, 
chilenos, peruanos, guatemaltecos e cos
taricenses. Por sua vez, mexicanos e 
norte-americanos tambem estiveram jun
tos, e em toda parte 0 assunto prin
cipal foi a funda!;ao aa Federa!;ao. Por 
correspondencia, 0 entusiasmo e geraI, 
e estou certo de que, ate a data marcada 
para a funda!;ao da Federa!;ao, havera 
somente urn pensamento, orie'lta~o, de
sejo e determina!;ao. 

Para que se tenha uma ideia de 
como e forte 0 grupo que se propOe a 
fundar a Federa~ao, os paises que vou 
mencionar ja aderiram, e todos sao fi
liados na F. 1. P.: Argentina, BrasiJ.. 
Uruguai, Chile, Peru, Colombia, Vene
zuela, Costa Rica, Guatemala, Mexioo, Es
tados Unidos e Canada. 0 Paraguai ja 
solicitou a sua filia!;ao, assim restam 
muito poucos paises, que, acredito, dentro 
de pouco tempo ingressarao na Federa!;ao. 

A comissaoencarregada da elabora~o 
do estatuto, composta pelos Srs. Emi
lio Obreg6n, Presidente da Federa!;ao Fi
latelica Mexicana, Edward Willard, Pre
sidente da American Philatelic Society. 
e Rafael Oriol, Presidente do Clube Fi
latelico de Caracas (Venezuela), ja de:J 
como terminados os seus trabalhos, e 
dentro de alguns dias dever-aD enviar 
uma c6pia a todos os interessados, assim, 
este ponto importante ja tera aprova~o 
geral quando for apresentado, por OC8-

siao da r euniao de funda~ao. 
Assim, ainda este ano, devera surgir 

uma fortissima entidade filatelica, que 
tern como finalidade a defesa, divulga!;110. 
difusao e desenvolvimento da Filatelia 
em geral, e americana em particular. 

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

l Salos Naclonals a Estrangalros I 
J Tod •• as novldades temat/cas sempre A venda. I 
I Ateude 1Istas de t.lta. de DES PORTO - ES. I 
, PAC IAIS - FA UN A - FLORES - PINTURA 
I - RELIGIOSOS, etc. I 
I I I Sobrescrltos % 0 DIA de Portugal e Ultramar, I 
' antlgos e recentes. TodD 0 material fllatellco 
I aempre A veud. u& I OASA FILATELICA I 
I Alfredo Dial I 
I Clixi POltal, 18 LOURENCO MARQUES I 
~~~~~~~~~~~~~-~~ 
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CHERCHE - Plis Zeppelin des Pays sui
vants: Pologne (et Bureau Polonais a Dam
zig), Turquie, Yougoslavie, Iran et Uruguay. 
J' achete par bons prix. 

SUCHE - Zeppelin-Post von Vertragssta
aten: Polen (und Polnische Post in Danzig), 
Tiirkei, Jugoslawicn, Iran und Uruguay. 
Kauft zu guten Preiscn. - F. Lemos da Sil
veira - Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF. - Lisboa (5) 
-Portugal. 

CATALOGOS: Yvert 1968, 380$00 -
Maestros (pintura), ultima edi!;ao, escu
dos 155$00 - Pefialba (Pintura), Ultima edi
~ao, esc. 100$00. Enviamos- a cobran!;a. 
Sergio Simoes - Caldas da Raiaha. 

Vende-se urn grande stock de selos na
cionais, ultramarinos e estrangeiros. Satis
fazem-se listas de faltas com descontos apre
ciaveis, tanto de selos novos como usados. 
Pacotes, feitos hi bastantes anos, a pre!ros 
de inep:avel interesse. Av. Rio de Janeiro, 
24-1.n-D. - LISBOA. 

Com pro os seguintes sobrescritos de 
1.0 din dos C. T. T. com serie: S. Martinho 
de Dume (carimbo do .Porto), Autom6vel 
Clubc de Portugal (carimbo do Porto), Prin
cesa S. Joana (carimbos do Porto e Aveiro) 
c Centenario do Selo (carimbos do Porto e 
Lisboa) BARAT A NEVES - Apartado 2690 
-Lisboa-2. 

UM GUIA PARA AS SUAS COMPRAS 
~ILATELICAS! 0 ultimo ntimero do 

aosso Botetim de propaganda, ins ere mi
lhares de series estrangeiras, desde Afga
nistao a Lux,emburgo, por paises e bemas. 
Sobrescritos 1.0 dia e comemorativos, na
donais. E todo 0 material filatelico. Gos
tosamente 0 ·enviaremos a simples pe
dido. SoUcite-o para Sergio W. de SOllsa 
SimOes - Caldas da Rainha. 

Eduardo da Costa Vaz - c/o Postmaster 
Panjim. Goa. lndia. Deseja trocar selos. 

Sensaci.onal venda de grande colec!;ao 
de selos, da tematica MOTIVOS RELI
GIOSOS, universais, em 4 Hndos albuns, 
e ainda urn grande stock de selos avulso, 
unlversais e do nosso Ultramar, para co
merciante de selos. 

Deve ser a maior colec~ao de selos 
desta tematica no Pais. 

Dirigir a PENNA PERALTA, SoUcita
dor Encartado, em Fila Franca de Xira. 

POI' 190$00 ,'cndo 0 IOle ... cguinte de selos 
wudos: (Portu~al- 363/64, 453, 552, 641/44, 
786/88, 804, 878, Aviao 9 e Angola 378) 
e de selos 1I0VOS (Portugal - 257/272, 859/60, 
879/80). Pedido~ c/ a quantia, a Ant. B. 
Cunha.. - Rua BaziJio Teb, 28-1.· - LA
GOA - ALGARVE. 

Em troca de 50/ 100 bom selos de Por
lugal e Ultramar, dou 60/ 120 selos de Italla, 
S. Marino ou Alemanha. Rag. Mario Ber
mzzoni - Via Vincenzo Gemito, 10 - 40139 
Bologna - Idlia. 

Heinz Tauchnitz - 49 Zeitz - Hollings
trasse 11 - Alemanha (DDR) . Deseja tr0-
car selos. Correspondencia em alemaD. 

COMPRO selo... Portugal e Ultramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREJRA - Rua Antonio Nohre, 43-2.·-Drt.o, 
relef. 784816 - Lisboa-4. 

Compro 0 cambio por sellos, cpagelaslO 
de los CTT, anteriores a 1968. Respondo 
siempre en espanol. Emiendo portugucs. 
S6cio n.O 5.019. Rafael Domingo Sancho, 
c/ Celeste n.O 9, Madrid 17 - Espanha. 

Com pro sene ... novas completas de Por
tugal, sem charneira, desde 1934 a 1959. 
Evemualmente, aceito troca~ . Ofertas deta
fhadas it Tabacaria PeterfiI, Av. Almirante 
Reis, 62-A - Lisboa. 

Compro pequenas colec!;oes, series 
completas ou blocos de Portugal, indicar 
pre!;o e quantidades. Carta a Secretaria 
dQ Cluhe, ao n .O 120. 

~~m!~ililmllll!l~;f:li~~lirg;ilil,'~f:ifnf:~!ill~~llli1.~. 

F. Castel-Branco & Fil~o 
LIMITADA 

Apartado n.O 44 Tllafona 22020 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas de todo 
o Mundo. Selos classico8 de Portugal 

e Ultramar 

ijf;i~l~~'¥'l!Il~!i~~mmHllli';~~m~~!!l'~~~~w'iil.~~ 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Troco e compro selos de Portugal e 

Ultramar. Novos e usados. GUILHERME 
SANTOS - Apartado 6 - Elvas. 

PROV AS, ENSAIOS E ERROS: Troco; 
ou compro, pagando bem. Resposta a Se
rretaria do Clube, ao n.O 22. 

Georges A. Vafiadachi - Rue Skoufa 
57-B - Atbenes (135) - Grecia. Deseja tro
car selos de Portugal por selos da Grecia. 

CanjirOes antigos e candeeiros e can
deias de azeite, desejo, pagando bem, em 
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
DOVOS de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.O 22. 

Compro e vendo selos aos melhores 
pre!;os. M. do Nascimento - Apartado 112 
-FARO. 

Contra 100-200 selos do vosso pais, dou 
ItAlia ·e S. Marino. - O. Carletti - Corso 
Lecce 31/20-1045 - Torino. 

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

Troco selos de serie Clube Militar Na
val taxa omissa de 1$00 por Albuns, bl::J
cos e FDC de Portugal. Carlos Correia. 
Caixa Postal 37. Andulo (Bie). Angola. 

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

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRAN
GEIRO, CLASSICOS, 
SltRIES, FTC. 

para COMPRA OU VENDA 
Con suIte a cas a 

H. SANTOS VIEGAS 
R.1.0d.Dezembr045-3.0 LlSBOA 
T.I.'on. 35852 

Troco e eompro selos Espanha. Dou 
em troea bons selos Portugal e Ultramar 
e outros paises. Trocaria eolec~ao adiantada 
Portugal e Ultramar por equivalente Espanha. 
Carta it Seeretaria, ao n.O 101. 

PROVAS, ERROS E VARIEDADES de 
Portugal e Ultramar. Pe!;a 0 Botetim Fi
tatetieo, n.O 12, de Sergio Simoes, Caldas 
da Rainha. Enviamos gratuitamente. 

Compro, Troco e Vendo selos clflssicos; 
todas as series TemAticas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
albuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREmO - Portugal - Tele-
fone 2272329. . 

Desejo selos de Portugal e Ultramar, 
somente em series novas e completas. 
Dou !tilla, Vaticano, S. Marino e tema
ticas de desportos, flora, animais e cos
mos. Grasseli Angelo. S. Marie degli 
Angeli. P. Perugia. ITALIA. 

COLECCIONA 0 TEMA DESPORTOS? 
Solicite 0 n.O 12 do Botetim FiLatetico, edi
tado por Sergio Simoes - Caldas da Rai
nha. Distribui!;ao gratuita. 

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacio
nais e Estrangeiros. A. NEVES - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XIRA. 

ATENC;AO COLECCIONADORES DE 
ANGOLA E MOC;AMBIQUEl, Podem en
contrar enorme variedade de series por 
paises e tern as, bern como todo 0 mate
rial filatelico, no nosso Botetim Fitate
tieo, n.O 12, em distribui!;ao gratuita. As 
maiores facilidades nos pagamentos. Ser
gio Simoes - Caldas da Rainha. 

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - etc. 
Com pro e vendo. (Trocas s6 fa~o em base 
Comertial 50 %). - A. DA COSTA - P. do 
Municipio, 13-1.0-Esq.0 - SANTAREM. 

ANTONIO DE ARMIJO OGANDO -
C. P. 985 - L..uanda - ANGOLA, pretende 
correspondentes em todo 0 Mundo para 
trocas filatelicas. Da preferencia aos tema
ticos de BAR COS e RELIGIAO e todo 0 

Portugal e Ultramar. Responde sempre. 

• 
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D U A S C R 6 N I CAS D 0 

i)iario 
A Exposifiio de Lisboa do Dia do S.lo 

Por delega!;ao da Federa!;ao Portll
guesa de Filatelia, 0 Clube Filatelico de 
Portugal realizou em Lisboa, pela 13.a vez, 
as comemora!;oes de «Dia do Selo», que 
anteontem, sexta-feira, ocorreu. 

Nao se realizou 0 habitual jantar de 
ccnfraterniza!;ao filatelica. E tanto para 
nao prejudicar 0 grande banquete de 
hemenagem ao Prof. Doutor Carlos Trin
cao, eminente presidente daquela Fede
ra!;aO Portuguesa de Filatelia, que breve 
vai realizar-se, - como pelo momenta ca
tastr6fico que todos estamos vivendo, e 
que n6s, filatelistas, temos que ajudar 
de qualquer modo mais substancial. 

Mas realizou-se a costumada exposi
c;ao-relampago, nos saloes da «Casa das 
Beiras", agora instalada na Avenida de 
Almirante Reis, 256-1.0, e a qual, sempre 
com regular concorrencia, se encerrou on
tern a noite. 

Do respectiv~ catAlogo, transcrevemos 
o nosso artigo de abertura: 

"Por incumbencia da FederaC;ao Por
tuguesa de Filatelia, 0 Clube Filatelico 
de Portugal organiza mais uma vez, como 
sempre desde 0 primeiro ano, 0 «Dia 
do Selo» em Lisboa. E 0 programa (es
crevemos is to dias antes da catflstrofe, 
claro) e 0 de todos os anos: uma ex
posi!;ao filatelica-relampago, nao compe
titiva, com medalhas iguais para todos 
os expositores, e urn jantar de confra
terniza!;ao. 

Quanto ao jantar, propositadamente 
nao nos esfor!;amos este ana pelo nfunero 
dos seus convivas. Estamos em vespe
ras de outro jantar, de justa consagra!;aO 
nacional de urn eminente fi.latelista, 0 

Prof. Doutor Carlos Trincao, que tam
bern forno, incumbidos de organizar, pelo 
que entendemos clever preJudicar 0 pn
meiro, e nao 0 segundo. 

Este 0 programa de Lisboa. De dese
jar e que, ano a ano, outras cidades, vi
las e mesmo mais pequenas povoa!;oes 
portuguesas, do continente, das ilhas e 
do ultramar, procurem realizar e efecti
vamente realizem program as semelhantes. 
E, sobretudo, de desejar e que todos os 
filatelistas, esquecendb questoes e ques
tiunculos que nao sao de honra, saibam 
ter a dignidade 'e a cora gem de dar-se 
fraternalmente as maos, fazendo do dia 
de hoje urn verdadeiro «Dia do Selo»; 
e do «Dia do Selo» urn dia cujo alto 
espirito de uniao e de unidade, de aini
zade e solidariedade, se mantenha, reper
cuta e revigore durante to do 0 ano. 
Estes sao os nossos votos muito sinceros". 

Por hoje, limitamo-nos a reafirmar 
aqui tao sinceros votos. No pr6ximo do-
~=;: __'' ___ f��������WfIIIIIIIIW __________ =~=. 

·i ASSINE r 
I «Notielas Filatelleo" I 
i EXCELENTE MENSARIO DA ESPECIALIDADE I 
I Assinaturas anuais: I 
I Contlnenta, IIhal, Bralll e Elpanha 60'~0 I I Provincial Ultramarlnas a outros I I palses.......... 70,00 I 
I Redllct;:io e Adminislrllo;lio I I I Rue da Flguelr. da FIIZ, 128·3.0 I 
.l COIMBRA !. 
'~I= A#¥"""""".....-.....-~.,.""." ......... AtIW".""""rIIwI¥~ .................. ".".", =.r 
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mingo, dedicaremos algumas linhas as seis 
participa!;oes de tao pequeoa como ,nota vel 
exposi!;ao. A. laia de aperitivo, seis no
mes: Jose Gonzalez Garcia, Anfbal Bar
bosa, Ant6nio Ferreira Rodrigues, Dr. Ro
mano Caldeira Camara, Prof. Doutor Car
los Trincao e Florentino Rodrigues. 

v. C. 

Como prometemos no domingo pas
sado, e, alias, e nosso velho costume, 
aqui estamos hoje a fazer alguns comeu
tarios as participa!;oes da Exposi!;ao de 
Lisboa do Ultimo «Dia do Selo». Mas 
simples comentarios, repetimos, nao cri
tfcas, por se tratar de uma exposi!;ao de 
divulga!;ao, nao competitiva. 

Deste modo, e seguindo a ordem do 

catalogo, que nao sabemos nem interessa 
a que obedeceu: 

JOSE GONZALEZ GARCIA: Conjunto 
impar e impression ante, D. Luis, fita 
direita, muito maior do que indicava 0 

catologo. Selos em folhas inteiras, ou
tros em grandes blocos, todos novos. 
Alem disto, intimeras «nuances», tambem 
em folhas e unidades, pares e quadras. 
Muitas cartas com selos, e ainda selos 
com err os, nao denteados, duplas impres
soes, uma delas impressionante, e selos 
nao emitidos, como 0 famoso 500 rs. ver- ' 
melho. 

ANIBAL BARBOSA: Grande e excelente 
colec!;ao de Macau - reimpressoes, espe
cimes, pro vas, erros e variedades. Par
ticipa!;ao muito completa e estudada, bern 
apresentada, com unidades, pares e gran
des blocos. 

ANTONIO FERREIRA RODRIGUES: 
Dois quadros com magnifica colec!;ao da 
Alemanha, selos e blocos, novos e US3-

dos. Ganhara em ser remontada em fo-

Est6 em distribui~ao gratuita 0 

lol!tim filat~li[o n. 
0 II 

com mais de 4.500 series esttangeiras, temdticas e por paises, com
preendidas entre Ajganistt10 e Luxemburgo. E tambim.' 

- Erros, pro vas e varledades, de Portugal e Ultramar 
- 8obrescrito8 do primeiro dla e comemorativos 
- Todo 0 material filatelico 

E . .. muitas ojertas especiais a baL~os prefos. 

~e.tfji.o (A). ~e. ~OUga. ~i.moe.g 
CALDAS DA AAINHA 

anvla-Iho com todo a prazer I 

; 
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HOLANDA 
Salas comamDrati~os do 'Sarvl,o da Chequas a Trlnsfarlnclas Postals 

Este Servi!;o dos Correios foi insti
tuido por uma lei que entrou em vigor 
a 16 de Janeiro de 191B. A principio 
a execu!;ao do servi!;o competia a todas 
as agencias do correio. Em 1923 a admi
nistra!;ao ficou definitivamente centrali
zada em Haia. 

ap.are!;a todos os meses, com impecavel 
regularidade; primar pela sua apresenta
!;ao artistica, a beleza policroma das ca
pas, a impressao atraente, a ordena!;ao 
dos artigos conforme os assuntos - tudo 
representa horas de trabalho, de apura
mento, de escrutinio de temas, numa 
vel'dadeira tarefa de indole pedag6gica e 
profilactica. 

A «Nova Editorial Natura» ainda tern 
a fun!;ao de promover .edi!;oes de obras 
no original portugues ou em tradu!;oes, 
sempre em obediencia ao programa tra
!;ado de esclarecer 0 publico e ajudar os 
doentes a recuperar a saude. 

o trabalho intelectual moroso, e pa
ciente aplica!;ao, rouba muitas horas. Por 
isso, quem visitasse 0 In3tituto it noite 
poderia ainda ir encontra-Io a trabalhar 
na Qrganiza!:ao das prescri!;oes trofD
-fisioterapicas para os sew numerosos 
doentes internos e externos, nos seus li
vros de novas edi!;oes, na rectifica!;ao de 
termos impr6prios, na reuniao de elemen
tos para outras iniciativas de caracter 

. editorial. 
S6 se pergunta ainda mais uma vez se 

urn hom em nesta idade pode trabalhar 
tanto e por tanto tempo. Ve-se que sim. 
Mas pergunta-se tambem: como e pos
siV'el? 

Alem do vigor propriO, e da maneira 
optimista de encarar a vida, faetos deve
ras importantes da saude e resistencia 
- 0 Dr. Colucci tern a seu favor os bene
ficios da alimenta!;ao sadia que em boa 

-hora escolheu, e que hoje !he permite 
ainda ser util ao seu semelhante. 

Todos n6s desejamos que a sua saude 
se conserve assim por muitos anos, pois 
com isso terao muito a lucrar doentes e 
saos, alguns destes porventura doentes 
de amanha. 

Com 0 correr dos anos, sobretudo 
ap6s a segunda guerra mundial, 0 Ser
vi!;o de Cheques e Transferencias Postais 
tomou urn incremento prodigioso. A si
tua!;ao muitas vezes assaz dificU. em ma
teria de pessoal, bern como por outros 
factores, conduziu aD estabelecime!lto, em 
1956, de urn segundo centro de cheques 
postais em Arnhem, e aos trabalhos pre
paratorios para a automatiza!;ao. Em 1965 
o servi!;o ficou .completamente a:.ttoma- 
tizado. 

o ntimero de titulares de contas, que 
se eleva a perto de 1,5 milhao no final 
de 1967, vern aumentando sempre. 

Por ocasiao do cinquenteoArio do Set'
vi!;o de Cheques e Transferencias Postais, 
fei posta a venda urn selo comemora
tive especial de 20 cents. sem sobretaxa, 
entre 16 de Janeiro e 17 de Fevereiro de 
196B. A imagem, desenhada por M. P. 
Zwart de Wassenaar, evoca urn empreen
dimento financeiro automatizado. Os pe
quenos circulos e as barras pretas lem
bram a ideia de moedas e cartoes perfu
rados. 

Executado em vermelho, preto e ama
reID dourado, 0 selo traz a legenda es
pecial «Postcheque - en Girodiensb e as 
datas 191B-196B, alem das iniciais PCGD, a 
palavra Nederland e 0 valor. 

HENRIQUE MANTERO 
encontra-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILA TELICO 

Pra;a da Alegria, 58-2.t'-A 
Tele/one .J28I76 

LISBOA 

Selos clAssicos * Modernos * Tematicos 

COMPRA E VENDE 
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pressionante. 0 vigor herdado, a boa 
heran!;a biologica sao de facto elementos 
basil ares para se conseguir uma vida 
longa e com saude. Mas quantos nao 
houve, e nao ha, que, tendo esses cabe
dais preciosos, os desperdi!;aram ou des
perdi!;am, e morrem cedo porque esban
jam a riqueza que possuem? E quantos 
nao hA que, embora debeis, pO'lparam a 
modesta riqueza que tinham, e chegaram 
longe, enquanto outros seus parentes, mais 
fortes embora, nao passaram dos trinta 
ou dos quarenta, pelos motivos aponta
dos'! 

o Dr. Indiveri Colucci defende com 
intransigencia 0 regime de alimenta!;aO 
racional, segue-o a rigor, dando 0 exem
plo. 0 seu criterio e, alias, dar exemplos, 
de preferencia a fazer prega!;oes. Esta 
conduta, ele a manifestou em diferentes 
oportunidades publicamente. 

o Dr. Indiveri Colucci perman·ece ina
balavel no seu posto, lutando pelo bern 
da humanidade. It para the agradecer 
essa dedica!;ilo que muitos dos antigos 
doentes the escrev-em ou 0 visitam, inca
pazes de encontrarem palavras bastante 
eloquentes de gratidao e afecto para quem 
tanto fez para que a morte nao tivesse a 
ultima palavra. 

Muitas centenas de cartoes e cartas 
recebeu 0 intransigente e pre claro naturo
pata. Como nos outros anos, - e agora 
ainda mais por diversas razoes - 0 Dou
tor Indiveri Colucci nao poderia agradecer 
pessoalmente uma tao grande quantidade 
de mensagens, algumas tao eloquentes que 
exigiram agradecimento em grande es
tilo. Por isso aqui da 0 seu testemunho 
de permanente gratidao a quantos naquela 
data e sempre que possivel the querem 
testemunhar respeito, confian~a e admi
ra!;ilo, pela obra que realizou e continua 
realizando, apesar de tao avan!;ada idade. 

Afinal, nilo e positivamente a idade 
que conta. Oitenta e oito anos e muito; 
e muito mais quando se trabalha intensa-

-==::::::::::::::::==-'::::::::::::::0:::::::::::::::. 
IA FILATELICAII - -- -- -II SELOS PARA COLEC<;OES II 
i I 
!! Cal~ada do Carma, 25-S/L.E H - -- -- " 5i L IS lOR - Telefone 35207 ii 
iI •• 
~=:::=:::::::=:I:::I::::::::::::::::::I::::I:::Ie.-==~ 
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A 
CENTRAL 
DA 
BAIXA 
OPTIMO SER VIvO DlE 

RESTAURANTE 
PASTELARIA FINA 

I 

SALA DE CHA 

AMBIENTE SELECCIONADO 

Reconhecida oficialmente de 
Ulilidade Turrslico 

94, RUA AUREA, 98 
Tels.: 320280/32 66 74 

LISBOA-2 

•• •• ,. ., 
mente, de manha cedo ate noite alta. Na 
realidade, 0 Dr. Indiveri Colucci tern no 
seu Instituto, quase permanentemente, 
uma centena de doentes das mais diversas 
e graves doen!;as, em tratamento diario, 
alem de ser obrigado a escutar dezenas 
de consulentes que todos os dias 0 pro
curam 11 lespera de encontrarem uma tabua 
de salva~ao . So is so bastaria; e -estamos 
pensando se outras pessoas apenas com 
metade da sua idade estariam em condi
~oes ou na disposi!;ao de trabalhar tanto 
nesta altura, e sempre assediado por 
doentes. 

A isto vern juntar-se outra actividade 
que, de certo modo, poderemos designar 
extra-pro fissional. Nas horas excedentes 
da sua permanencia entre as aparelha
gens do Instituto, 0 Dr. Indiveri Colucci 
concentra-se na ordenal:ao dos originais 
para a revista que dirige e tanta audiencia 
vai encontrando por todo 0 mundo. Esta 
revista e 0 (porta-voz dos naturistas e dos 
naturopatas portugueses, e aceita a cola
bora~ao de ilustres medicos naturopatas 
estrangeiros. Conseguir que a Natu1'4 

• 

• 
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FOGOES - LANTERNAS - PULVERI

ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI

LAVAO - PRENSAS «MARMONIER», 

PREN5AS HIDRAuLlCAS, ETC" ETC, 

Ca.a Hipolito, Limitada 
TELEFONES 3 e 53 

lhas e com l egendas menos carregadas. 
E dois quadros com correia aereo uni
versal, selos novos, blocos, nao denteados, 
etc. Trata-se de urn expositor que pro
gride de dia para dia. 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA: 
Urn quadro sobre Exposil;oes Filatelicas, 
muito pouco, e com evidente falta de 
legendas. Outro quadro com «as mais 
bonitas flamulas turisticas francesas» , em 
peucos sobrescritos e muita3 pequenas 
tiras. Clare que muito apreciamos es
tas flamulas, embora mais em sobres
critos do que em tiras, que se vendem 
aos pacotes de cern, e baratas.. . Acres
cendo que urn quadro de tal material 
nao e nada, e muito menos misturado 
com 0 antes e 0 depois .. . E 0 depois 
silo dois quadros com cartas prefilate
licas francesas, bons carimbos entre 1771 
e 1856, material muito raro e interessante, 
a merecer desenvolvimento que 0 ex
positor esta a altura de poder dar-lhe. 

PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAO: 
Selec!;ao de sobrecargas «Republica Ira
quiana», em unidades, tiras quadras e 

grandes bloeos, com notaveis erros ti
pogrilficos, trocas de linhas ou 1etras. 
etc., etc. 

FLORENTINO A L V E S RODRIGUES: 
Conjunto tematico muito valioso sobre 
a historia do cristianismo, embora seja 
pequenissima parte da sua enorme co
lec~ao, que no Brasil alcan~ou medalha 
de ouro, e esteve 11 beira do Grande 
Premio. Legendas em portugues, 11 es
pera de passarem a bilingues, para ex
posic;oes internacionais, onde esta par
ticipa~ao nao deve faltar. Selos apenas 
em unidades, 0 que nos parece pouco; 
e sem provas nem erros, 0 que lam en
tamos, com venia ao «colosso» do Bar
reiro. Mas com blocC¥> e postais maxim03. 

Embora muito em resumo, llqui fica 
uma ideia do que foi a Exposi!;ao Fila
telica do «XIII Dia do Selo», em Lisboa; 
organizada, como sempre, pelo Clube 
Filatelico de Portugal, por delega~ao da 
Federa~ao "'Portuguesa de Filatelia. 

v. C. 
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NOVA EMISsAo 
DA AGENCIA GERAL DA COROA 

SAMOA DO OESTE 
DESENVOLVIMENTO AGRiCOLA 

Primeiro dia de circula~iioJ I5 de Fevereiro dU968 

JAMAICA 
VISITA DE M. C. c. As iNDIAS OCIDENTAIS 

Primeiro dz'a de circulariio, 8 de Fevereiro de I968 

OS FILATElISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS 
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS 

t 
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o anlverSOriO do Dr. Indiveri Colucci 
o nosso querido amigo Dr. Ped1'0 In

diveri CoLucci nao sera coLeccionador de 
seLos. Mas nao of end em os os medicos 
(entre os quais tantos nossos socios e 
amigos), afirmando que 0 Dr. Pedro In
diveri CoLucci constitui caso notliveL tln 
naturopatia portuguesa. Caso poueo co
nhecido em PortugaL, embora de Larga 
projec!;ao internacional. Motivo peL 0 
qual com muito prazer aqui publicamos 
o artigo seguinte, que com a devida ve
nia transcrevemos cia sua revista mensnL 
Natura, 71. 0 161, de Fevereiro corrente: 

No dia 8 de Dezembro ultimo, passou 
mais urn aniversario natalicio do Dr. In
diveri Colucci. Como nos anos anterio
res, foi grande 0 numero de pessoas que 
pessoalmente ou por escrito vieram fe
licitar 0 director da revista N atm'a, em 
testemunho de gratidao ou simples ami
zade e reconhecimento pela obra que vern 
realizando em Portugal, nas ultimas deze
nas de anos. 

Aos oitenta e oito anos - pois tantos 
sao os que conta agora - 0 Dr. Indiveri 
Colucci continua em plena actividade, mas 
uma actividade multifacetada, em que se 
desElobra para .atender a solu~ao das ques
toes de ordem profissional ou Hteraria, 
que The sao apresentadas. 

Diariamente - sem exagero dizemos 
o distinto naturopata continua a ser asse
diado por muitos doentes que se dirigem 
ao Instituto de PaGo de Arcos, a sombra 

acalentadora da esperan~a que trazem 
para a cura, pelos metodos de tratamen
tos naturais. 86 quem passe alguma.s 
horas naquele estabelecimento naturopa
tico pode fazer palida ideia do que c'! 
naquela clisa 0 movimento quotidiano, en
tre queixumes e llJamentos de tantos enfer
mos em pessimas condi!;oes. 

E' realmente necessario dispor de muita 
vitalidade, possuir muita resistencia e ca
Ther as benesses do regime de vida sa, 
para assim conseguir enfrentar quantos 
problemas se the deparam em ritmo im-

A~jlliii~jli::~lii~i!E~111;:!1i!f:!i~h:!1fm~gi::Elj¥ig~tim"jl:'ij~?#, 

i Oasis Agencia I 
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NOVOS SELOS 
PORTUGUESES 
Selos comemorativos da Viagem Pre

sidenC£al a Cabo Verde e Guine 

Para comemorar a viagem presiden
cial as provincias de Cabo Verde e da 
Guine, 0 Ministerio do Ultramar mando:l 
ernitir urn selo postal da taxa de urn es
cudo para cada urna das citadas provin-

eias , com as dimensoes de 25,45 34,5 mrn., 
tendo por motivo . a efigie do Chefe do 
Estado. 

Os referidos selos, que foram im
pressos na Casa da Moeda, a 11 cores, 
serao postos a venda nos dias ' da che
gada do Almirante Americo Thomaz, uti
Uzando-se nessas datas carimbos de pri
rneiro dia de circula!;ao, q'..le para 0 efeito 
o mesmo Minis terio mandou confeccionar. 

PORTUGAL 

Emissao comemorativa 

BENTO DE GOES 

Os selos cujo desenho foi adaptado 
ao processo talhe-doce pelos Servi!;os Ar
tistico dos C. T. T., partindo do original 
do pintor Domingos Rebelo, tern as di
mensoes de 27,6 . 34,5 mm. compreendendo 
a serrilha, com denteado de 13,5 e 12. 

A Administra<;ao-Geral dos C. T. T. 
tern, com esta emissao a honra de apre
sen tar as primeiros selos a cores a talhe-

-dace fabricados na Casa da Maeda, traba
lho esse executado pelo escuttor-gravador 
Alvaro Lucas. 

(Raproduvio autorlzada palos C. T. T.) 

Foi rnarcada a data de 14 de Fevereiro 
de 1968 para 0 1.0 dia de circula!;ao da 
nova emissao. 

EUROPA I968 

Em 29 de Abril proximo futuro sera 
posta a venda esta serle, gue e composta 
pelas taxas de 1$00, 3$50 e 4$80. Os ca
rimbos de 1.0 dia de circula!;ao serao uti
lizados nos locais do costume: Lisboa 
(SIR), Porto (Batalha), Coimbra e Fun
cha!. 

ETIQUETAS DE FOSFOROS 
Reunioes para trocas todos as sabados, 
das I 7 as 19 horas, na nossa sede 

Av. Almlrant. RII., 70·3.o-Dt.o 
LISBOA 

~~:;~:~:~:a:C:~Ie~~ 
I = DO = I I Correio de Portugal (1853-188~) .. I 
, DA AOToal! DO 1I1i0. A. OUBDlIS DB MAOALHABS I_ 
t A VENDA NOS I I SERVl<;fOS CULTURAlS DOS C. T. T. 

I Rua Sind d. Cord.s, 9·I." I 
I LISBOA · l I 
!is ------------.,-- fil 

t 
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Os sul,sidiol dos eTT e os 

selos comemorativol da 

Al,oli~io da Pena de 

Mort. em Portugal 

n nosso Director, Dr. A.J. de Vas
LI conce/os Carvalho, na sua secflio 
lilate/ica do «Didrio de Lisboa», pu
blicou uma notavel slrie de sete cro
nicas sobre as subsidios dos C. T. T , 
as quais, tigeiramente retocadas, se
rlio transcritas num proximo numero 
desta Revista. 

No numero seguin te, transcreve
rtmos, na integra, as cronicas par 
ele publicadas na mesma secflio do 
«Diarto de Lisboa .. , sabre os selos 
da slrie comemorativa da Abo/iflio 
da Pena de Marte em Portugal, e 

~,,~~""~~~~~~""~~~~~~ - + 
REVISTA DE FILATELIA CRISTA ~ 

~ 

GABRIELi 
~ 

Rua Padre Francisco Alvares, n.o 2 ~ 
: LISBOA'4-PORTUGAL i 
• • ~""k"""~~~~~~~~~~~~~ 

Por 
1- -- UNS & OUTROS L-__ ----: 
consequente ca,.ta do seu in/elis au
tor, S,.. A"'quitecto lolio Abel Manta. 

De ambas as series, seriio leitas 
sepa,.atas com grande tiragem, para 
la,.ga distribuiflio por todD 0 Pats. 

+.+ 

eariml,o comemorafivo dOl 

logos Olimpicol de Inverno 

Grande parte dos nossos associ ado. 
recebeu um belo sobrescrito com selos 

e carimbo comemorativo dos Jogos Olim
picos de Inverno, em Grenoble. 

Impoe-Ie, por isso, anotar que tais so
brescritos, em numero de dual centenas, 
portanto muito IimitadoJ 'oram remetidos 
s.gundo indica~oes do pr.sidente do nosso 
Clube, e director desta Revlsta, Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, por entre diri
gentes e coleccionadores da especialidade, 
a pedido de um alto 'uncionario de famosa 
«Ovomaltin.... . 

E tel 'acto impoe mais duas palavres: 
~alizmente que em Portugal, como na Sui~e 
II em outros paises, come~em a surgir gran-
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d.s empresas industrieis e comerclals que, 
inteligente • habilmente, compreendem 0 

grande alcance, tanto cultural como propa
gllndistico, dll I=ilatelia. 

Pelo que, sem qualquer ar d. pagll
mento, mas por merecida justi~a, aqui con
signamos a nossa meior gratidio a grand. 
e 'amosil cOvomaltine», lllimento que, por 
duplo motivo, deve ser prelerido por todos 
os '1IIItelista, portugueses. ...... 
o Brasil progride ••• 

rl\o n.O In de eFi/atelia e Numis
'-V mdtiea», exee/ente 1'ubriea regu
lar do Dr. Lau10 Natali no eJornat 
de Piraeieaba», transerevemos eom a 
devida venia esta nova animadora: 

c Uma grande noHcia podemos transmitir aos 
filatelistas: em breve, entrara em actividade a 

A. GAMA REIS 
(MA. COAK) 

WELCOMES you at 

CASA 0 AS 

CORTIC;:AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 

(Mrs. Cork's souvenir 
shop) 

EXPORTERS 
Mlmblr of Portugu... A ETA I LEA S 
Chlmhr of Camm"n 

4 - 8 - Ru. d. Eicoll Polll6cnlcl - 8 -10 
Tilifani 32 58 58 

TIllgrlmll: ISOLANTES 
L BON-PORTUG AL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

AMERICAN EXPRESI CREDIT CAROl HONOUREa HERE 

CASA A. MOLDER 
TUDO PARA FILA TELIA 

COMPRA - VBNDB 
RUB I.D de Dezembro, 101 

Telef. 321514 LISBOA 

nova e modernlssima maquinaria adquirida pela 
Cas a da Moeda, que permitira a impressao dOB 
nossos selos postais ate em doze cores. Teremos, 
a partir de entao, a eoncretizaltao do grande so
nho dos filatelistas. que poderao ostentar, nas 
suas coleclioes, selos brasileiros tao lind os e per
Ceitos como os que de melhor slio reitos no es
trangeiro. ,. 

Ainda a mesma eo/una filateliea, 
sempre bem informada, /1·ansmite-nos 
outra novidade extremamenle interes
sante, que passamos a transer8ver: 

c Dentro de dois anos, todos os selos do 
Brasil terao pigmentagao fJuorescente, para que 
um equipamento Cllectr6nieo possa entregar a 
correspond@ncia de Sao Paulo quatro ou cinco 
horas depois das cartas terem sido postadas. 
o equlpamento, 0 primeiro de triagem de cartas 
a ser instalado na America do SuI, custart dois 
milhoes e meio de d61ares ao DCT, mas prova
velmente se pagara com 0 lucro que da ao Cor
reio, permitintlo a classificalfao de 60 mil cartas 
por hora, para cerea de dois mil destinos diver
sos, com um numero bastante reduzido de Cun· 
cionarios.-

Nilo hd duvida que 0 titulo estd 
certo - 0 Brasil progride I 

Coupe Challenger da S. A. B. 

Como temos vindo II relerir todos 05 anos, 
a nossa congenere «Societe Aerophl

latalique Beige», com sede em Bruxelas, fez 
disputar a SUII Coupe Chollenge, gaillr
dao que Hca na posse temporaria do pri-
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A T. A. P. e a actividade filatelica 
o Intel'TAPLille, pubHca!;ao oficial da 

reputada Companhia, que, passo a paSS3, 
se yai alargando em significadoe pro
jeC!;aO, conta agora com a colabora!;iio 
efectiva e permanente do Cap. F. Lemos 
da Silveira. 

Pelos seus vastos conhecimentos das 
especialidades a que se entrega apaixo
nadamente, e com a maior seriedade, 
pela sua habitual facilidade de exposi!;iio 
e pela sua experiencia dos pr6prios bas
tidores filatelicos, predicados \lue todos 
os nossos leitores conhecem atraves dos 
seus escritos vindos a lume regularmente 
nas colunas deste Boletim, 0 nosso ilustre 
e querido cons6cio e amigo Cap. Lemos 
da Silveira e realmente a personalidade 
a altura das circunstflOcias, e das res
ponsabilidades que envolvem 0 desem
penho deste novo e honroso cargo. 

Nao podemos deixar de nos congra
tular pelo facto de InterT APline valori-

zar as suas pagmas com uma rubrica de 
grande interesse e indiscutivel importfm"
cia, e de, dentro des sa linha de pensa
mento, ter escolhido para 0 efeito Jm 
elemento do melhor quilate e do maior 
prestigio. 

o belo peri6dico trim estral, em in
gles e colorido, tern uma tiragem de 
20.000 exemplares, difundidos, como 0 seu 
pr6prio nome diz, especialmente entre 
pessoal aas Empresa.s de A via!;iio de 
todo 0 mundo. 

o primeiro ntimero de 1968, ja com 
urn artigo aerofilatelico expressivamente 
intitulado «A titil liga<;iio Avia!;ao - Aero
filatelia», sera dado it estampa na se
gunda quinzena de Mar!;o. 

Os interessados em receber regular
mente 'esta revista devem dirigir a sua 
solicita!;iio a: 

T. A. P. - Interline Departament - Rua 
do Conde Redondo, 79 - LISBOA-l. 

PAGAMOS BONS PRECOS 
por SERIES, ISOlADOS, MISTURAI, PACOTES, AO QUllO 
PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamD. comprar 

quantldad.s mals pequen •• e seloa em series, de preQo medlo e mal. 
elevado. Como somos a malor casa flIatelica da America, estamos con.
tantemeute a comprar grandes quantldades de selos de todas as parte. 
do Mundo. Actualmente, estamos particular menta luteressado. em 
comprar! 

-.. SELOS EM SERIES: De valor bdxo e medlo. Complet .. 
ou lucompletas, novas ou usada •• 

-.. SELOS ISOLADOS: Varledades baratas e atractlvas. 
_ PACOTES: Feltos culdado.amente, com selos perfeltos. 
___ GRANDES QUANTlDADES E RE!tTOS DE ,STOCKS, de 

todo. 01 genero •• 
_ MISTURA (AO QUILO) sobre 0 papel. 

Queira mandar-nos a sua Zisla de o/ertas, que merecerd a tlossa jrot/ta e cuidadosa aten{aD 

GB,(Tll!i, & PEn.no, It DO ••• DOV. IItI'. de pre~o. I 

Otl melbore8 pre~otl por tlelo. dON ENtado," I1nedoa e CJanada 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

£H. 'E. H A R R I S & C. 0 ~ 

BOSTON, Mus. 02117 U. S. A. Telegram8R: HARRISCO BOSTON 
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De fresco nos estontes aerofilatelicas 

ABC - Agenela ela F. I. S. A. 
Acaba de ser dado a estampa 0 utili

tario livrinho em epigrafe, que tern urn 
acervo de inforrnarroes de uso corrente, 
muito import ante e indispensavel aos aero
filateJistas que, como homens do seu tempo, 
arnbicionem integrar-se, e tirar prove ito da 
realidade em que se vive nesta especialidade. 

A obra, de 42 paginas, on de se compilou 
realmente tudo quanta interessa com pro
positos e ao nlvel de .livro de lembranrras» 
duma Federarrao Internacional, con tern -
para limitar a nossa apreciarrao somente 
aos intormes prirnordiais - os endererros dos 
dirigentes da F. 1. S. A. (Federation Inter
nationale des Societes Aerophilateliques), a 
lista detalhada das 35 agremiarroes membros 
- que permite contactar a bagatela de 

o Cinquentenario 
de fatima 

Expos 1010 Fllat611ca Internacllnal 
de rlm6tlci Mariani 

FATIMA - Integrada nas comemora~oes 
do cinquentenario de Fatima, vai reali
zar-se, de 12 a 16 de Maio, urna expo
si~ao filatelica internacional de Tema
tica Mariana, para a qual estao inscri
tos divers os expositores nacionais e da 
Alemanha, Espanha, Belgica e Holanda. 
o certame tern 0 patrocinio da Federa~ao 
Portuguesa de Filatelia e da del-e;gaC;ao 
portuguesa de Filatelia Crista Sao Ga
briel, da Comissao Regional de Turismo 
de Leiria e 0 patrocinio do prelado da 
diocese. 

Havera premios para todos os exposi
tores, assim como diplomas para os par
ticipantes. 

10.000 companheiros, em 20 paises - 0 in
ventario da vasta biblioteca tederativa - a 
disposirrao de todos os fiJiados, inclusiva
mente por emprestimo - e a relarrao com
pleta dos membros da I. A. T. A. (Inter
national Air Transport Association). 

E' por isto que muitas vezes temos de 
recorrer a esta agenda. Pagina a trente ou 
pagina atras, la encontramos a informarrao 
inicial que frequentemente se torna neces
~aria. 

Escrito nas tr~s Hnguas oficiais da F. I. 
S. A. - franc~s, ingles e alemao - e com 
vocabulario agregado, as pee to atraente, que 
qua~e sempre caracteriza 0 livro de bolso, 
e o. prerro concordante: apenas 2 dol ares (ou 
8 marcos). 

Esta obra, muito recomendivei, que nao 
deve laltar na mesa de trabalho ou na es
tante dos aerofilatelistas, pode ser pedida ao 
Secretario-Geral da F. 1. S. A.: 

Kurt Dahmann 
. Fugger trasse 38 

1 Berlin 30 (Alemanha Oc.). 

Ou, evidentemente, por intermedin do 
no ~o Cluhe, representante de Portugal na 
Federarrao Internacional das Sociedades Aero
filat6Iica, . 

N. da R. - No n." 190 desta revi~ta, 
so por lap 0 evidente 0 artigo sobre 0 

• Voo postal comemorativo do 75." aniver
sario da Philip~» nao saiu com 0 titulo 
habitual desta ja famo~a ~ec,<ao, .Pagina de 
Aerofilatelia., e com a indica~ao do seu 
autor, 0 no~so ilustre colabOl'ador Sr. Cap. 
F. Lemos da Silveira. 

Tambem no numero seguinte, 191, na 
nota .Oltimos ecos dum grande certame., 
saiu, por duas vezes, .Europex-66., onde 
cleve lerose .Aeropex-66 •. 

Por estas duas faltas, pedimos muita 
desculpa aos nossos leitores, e tambem 
aquelc nosso con~ocio, colaborador e que
I'ido amigo. 

• 

, 
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meiro claslifieado nas eompeti~oas mansais 
que realiza regularmente (Concours Men
suel e Piece du Mois). 

. Em 1967, mais uma yaz, surgem a ta,ta 
• tf/IrIIIW~,.",..,. __________ _ 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

Domingo. do Sacramento 
(Mercado filatelico de lisboa) 

Rua do Cruci!ixo, 26 
Telefone 324891 

LlSBOA 2 - Portagal 

Selos N acionais e Estrangeiros 

+ 
Albuns e Material Filatelico 

I + 
I Lista do of crt all em dlatrlbal91.o I ==1 -:1: :1 • ..",.~.".,."..",. ........ """,.",,----.................................................... E.=: 

da clalsHiea~ao hAs grandas aerofilatalistas, 
e bons amigos dos saus eonfradei portu
gueses, que se eontam entre as numerosas 
figuras astrangairas do maior dastaqua qua 
se filiaram no nosso Clube desde que eriA
mos a nossa «sac~io aaroHlateliea», com 0 

prop6sito, planamente eonsaguido, de enea
minhar e impelir a Aerofilatelia portuguasa 
nums traject6ria ascanslonal qua, dado 0 seu 
,anso realistico, nos layou sem delongas a 
umll confortavel posi~io de yanguardll. 

Arquivemos, pols, os nomes dos bri
Ihantes lauraados, a quem felieitamos ealo
rosamenta: 

1.0 - Robart De Madts (2.087, 5 pon

tos). 
2. ° - Jean Foucart (2:081, 9 pontos). 

3.0 
- Robart Van Comparnolle (2.076, 

8 pontos). 

" ,,:::gllfJll~~ 'f:!:fiffiT~t~1tm •.. ::!:g!~jj~~~~.IHJ.1IIminHfi:h:., .m:t=E1m~~j~~ll!n!!:t. d.~!g~~I!m~m~ilE!n:; .. 'f."*g!~iiHr" 

I 

:E :m! 
:::::: 

:~II~I 
':"-:i 
1q 

::: 

~ 

nn Dnnnf'r 
... !!!t§;. 

Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com- mmr 
ggr 

pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre<;os gratis ¥i' 

~ "bgUUU~ 
CASA FUNDADA EM 1911 

ELADIO DE SANTOS 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 25 

111~h 
'g;':::iii ... . . .... .... 
==1= 0:. .... 
m~$' 
1:;;:: 
I:::: 
1W y': 

f'~ LISBOA.1 ~ 
- t::E:. 

i.~~lliiil;;I'" '::;;miil~j~mHlmg;;:" "::;;f:H~J~~!l~llii~~" .. ': ; ;gHll~llji;ViHi.lH~lFf;i;;:'· -1I;~iHllllJ,j!Hlmg;;::' ''';;iiiitill~j!~~l~i!i;~" ":HiiHHi~J. 
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Armando Nogueira 
Em 5 do corrente, faleceu nesta C£dade 0 

Sr. fArmando Nogueira de Carvalho, pai do 
Presidmte da Di,rtcftio do Clube Filatelico 
de Portugal, Dr. A. 'I de Vascoflcelos Car
valho, Director desta Revista, e cu/a biogra
f£a, em term as sucintos, publ£ca111os no nosso 
penultimo numero. 

o seu funeral, extraordinariamente CO1/.

corrido, realizou-se da £gre/a de S. Sebastiiio 
da Ptdreira, para Arganil, em cu/o cemiterio 
/i'cou depositado em /azigo proprio. 

Tanto em Lisboa como em Arganil, com
pareceram muitas centenas de individual£da
des de todas as categorias socia£s, tendo em 
Argan£l s£do encerrado todo a comercio local. 

A urna foi coberta pela respect£va ba1Z
deira mun£cipal. 

Velaram 0 - corpo, acompanharam-no ou 
enviaram telegram as, cartas e cartiJes, milha

de Carvalho 

. . 

res de pessoas, entre as quais m£n£stros, professores catedtat£cos, Jitizes do 
Supremo, das RelafiJes e da I.a instanc£a, advogados, midicos, alto funC£o-
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Uma oportunidade a aproveitar 

Querem uma .eparata Portulal.Ultramar 
do (atalolo Mundial de Inteiro. Aeropo,. 
tail de Fran~oit Godina.? 

o exame - e panegirico, visto tratar-se 
dum trabalho primo rosa e indispens3vel
do Catalogl/e Mondial des Entiers Aero
postal/x, 4.n edir;ao (1967), de Franr;ois Go
dinas, ja toi publicado no n." 186/187 (Ja
neiro-Fevereiro 1967), pag. 32 a 34, deste 
Boletim. E alguns dos nossos leitores, co
leccionadores de aerogram as e outros in
teiros de Correia Acreo, podem atestar tudo 
quanto entao se disse, porque adquiriram, 
por neeessidade, a obra completa, em dois 
volumes. 

Todavia, entre n6s ha al gun~ que se 
interessam exclusivamente pelos aerogramas 
do Continente e do Ultramar Portugue~, 
nomeadamente pelos aerogramas militare~ 
actual mente em uso - colecr;ao de indubi
tavel interesse, que permite estudo e pe~
qui~a, e tern a vantagem de poder sel' 
leita sem gastar praticamente urn tos
tao . .. - , e a quem nao eneanta, pOl' 
con equencia, a ideia de comprar 0 Cat:i
logo todo, de A a Z, mas que, em eontra
partida, teriam muito interesse em abler 
urn auxiliar eficiente para 0 sector especi
fico a que sc dedicam. 

Fink, que ainda h:i poueo havia estado, 
com a sua habitual impatia e vivacidade, 
em Budapeste, durante a AEROFILA-67 e 
o 7." Congresso da F. I . S. A., viria a su
eumbir pouco tempo depois, na sua ca a de 
West Hempstead, vitima de inopinado ata-
que eardiaco. . 

Em nome dos aerofilatelistas portugue
ses, manifestamos 0 nosso pesar a familia 
enlutada, especialmente a sua esposa Syl
via, companheira intaIivei das andanr;as ti
latelicas de Bernard Fink. 

A inditosa nova toca-nos urn poucd a 
todos - visto que n6s, aerofilatelistas, so
mos cada vez mais uma tam ilia, urn agre
gado. Inexoravelmente, uma grande perda 
para a Aerofilatelia Mundial. 

Nesta ordem de ideias, 0 nosso con
socio Cap. Lemos da Silveira, de visita a 
Belgica, avistou-se com Franrrois Godinas, 
a fim de se projectar e combinar uma pos
sivel republicar;ao em opilsculo separado da 
parte concernente a Portugal - incluindo, 
claro, 0 estudo detalhado, met6dico, de 
grande folego, dos aerogram as militares (com 
nada menos que 120 perras diferentes) - e 
as nossas Provincias Ultramarinas. As con
versalJiies foram bern sucedidas, e a hip6tese 
tornou-se viavel com a condifiIo fundamental 
de se rel/nir I/m minimo de 30 inscrifoes. 

Como sabem, 0 texto e bilingue (fran
ces e ingles), contem numerosas gravuras e
as cotar;iies (em francos belgas e d6lares) 
estao perfeitamente actualizadas. 0 prefo 
da separata, acessivel a todas as bol:;as, 
sera apenas de 50 franco:; belgas (30$DO}. 

Sob estas perspectivas, a publica~ao, 
.utensilio. prcstimoso, depende agora apenas 
das conveniencias e das determinar;iies dos 
nossos leitores. Se a obra pode ter ser
ventia, intorme-nos por simples postal, di
rigido a .Secr;ao Aerofilatelica. do Clube 
(Apartado 2869, Lisboa), do seu desejo de 
inscrir;ao na !ista de names interessados na 
sua publicas:ao e aquisis:ao. Faya-o ja, -nao 
e~pere pela data limite - 31 ac Maio. Nesse 
dia, mlormaremos 0 amigo Franr;ois Godinas 
se ~e reuniu, ou nao, 0 minimo estipulado 
de 30 inserir;iies. 

Ficamos aguardando as vossa~ orden~. 
Agora. No momento cxacto. 

~+HHHHHH+~~~~+H~+++ 
t ~ % SERVI~O DE CIRCULA~OES ~ ; . ~ 
~ InBcreva-Be neste servu;o, que ~ 
~ preBta 0 nOBSO Clube, e verificara a : 
: sua utili dade. £ 
: Pe~a condi,,6es de inscri~lo. ~ 
~ ~ 
~~~++~+~~~~+~~+~~~~+~++++ 
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Uma grande perda para 
a Aerofilatelia Munclia l 

As veze~, as novidades nao sao agrad:i
veis. 

o final de 1967 - ano de pCl'cmpto"i as 
exterioriza'roe~ comprovativas aa fOl'~a c 
unidade aerofilatelica - foi ~omhrcado com 

dos Zeppel ins - colec'rao fulgurantc e I'C
quintada, que alcan'r0u diversas medalha~ de 
Duro em Intcrnacional - marcou posi'rao de 
nota vel relevo, elevou-se a urn plano ~upe
riOl", e 0 ~eu nome ganhou perdunivel pl'e,-

4.0 Congresso e Assembleia Geral Anual do F. I. S. A., no Guildhall (Camara 
Municipal) de Londres (15 a 19 de Setembro de 1964): 0 saudoso 

Bernard Fink, de/egado do c Aero-Philafelists», encontra·se 
no primeiro plano, ao centro, tendo d dire ita 

a nosso representante 

(Ella e oulras folografias d. Bernard Fink. foram publicadas 
no nosso n.o 161. de Dezembro de 1964) 

a tragic a nodda, que cau~ou a maior cons
terna'rao, da morte do conhecido aerofila
telista norte-americano Bernard Fink. 

Colcccionador estudioso e de forte per
sonalidadc, com voca'riio marcante no campo 

rlgio. Era director do nosso congenel'c 
Aero Philatelists, de Nova York, e deixa 
,'aliosa coJaborac;:ao em di ,'er,a, publica'roe~ 
cia c~pecialidade. 

N:lda f:lzia prc\'el' a tr i~te dc~enl :lcc. 
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"The History of some interesting 
Balloon Postflights" 

o holandes Dl". Jan Boesman 6, alern de 
piloto de balao livre em actividade - por
tanto, praticante entusiasta - aerofilatelista 
de merito, de prime ira fila. A quem a 
c~pecialidade muito deve, nomeadamente 
como Presidente da Federa'rao Internacional 
da~ Sociedades Aerofilatelicas (F. 1. S. · A.), 
des de 1960. 

nalismo jneblico, illdustria£s, COmel'
cia1ltes, representantes de vdrias colec
tividades, etc" etc. 

A .familia do ilustre ext-into, e 
especialmente izqueLe nono Director, 
apresentamos a e:t:pressao dos nossos 
mais sentidos pesames. 

Va n Winkle 
Em 7 do corrente, a Filatdia 

portuguesa so.freu, na America do 
NOl-te, uma perda in'epardvel,' o.fa
lecimento de G. Allyn Van Hinkle, 
v-ice-pres£dente da «International So" 
cie0' .for Portuguese Philately », e 
editor da l'ev£sta respect£va «Portu
-bifo», a que aqui temos .feito inu
meras riferbzC£as. 

Lamentando pro.fundamente a 
perda de tao grande amigo de Por
tugal e da nossa F-ilatelia, apresmta
mos as nossos mais sent£dos pesames 
ao pres-idente daquela colectividade, 0 

nosso querido amigo Robert Huggi1tS, 
e a todos as seus colaboradores. 

do Dr. JAN BOESMAN 
"The History at some interesting Balloon 

Post/lights", agora editado pela Internatiollal 
SOCiety ot Aero fIi&torians (Haia), constitui 
urn volume valioso em que alguns dos voos 
postais pOl' halao, considerados basicos, ou 
curiosos com sua hist6ria estranha para 
narrar, muitos deles vividos pelo autor, 
sao primorosamente aproveitados, divulgados 
e tornados, a urn tempo, recreio e educas:ao. 

Depois de ler atentamente este belo 
en~aio de 67 paginas, com 54 ilustras:oes 
apropriadas - que provocou natural inte
resse nos meio~ aerofiJatelicos e dos his
tOl"iadores aempostais, e nao deve faltar 
na~ biblioteca, filatelicas bern formadas -
cstamos em crer 'que muitos coleccionadores 
,e ~enlirao atraidos pelo tao prestigioso 
Correio pOl' Balao. Modalidade onde, alem 
da investiga'rao formal, vibram intensos 

-conceito~ hi~t6ricos e humanos. Quanta~ 
vcze, dramatico~. Pense no ass unto, leitor! 

o lil'ro, muito recomentavel para os 
que conhecem 0 idioma ingles, custa ape
nas 2 d6lares, e po de ser pedido pOl' in
termedio da nossa Sec'rao Aerofilatelica, 
Apartado 2869, Lisboa. 

>< 
Anuncia-se a prOXIma publica'rao, no 

decur~o de 1968, de outra obra do mesmo 
aUlOr, e editada pela mesma Sociedade : 0 

• World Catalogue of Balloon Posts.. Tra
la-~e, como 0 pr6prio nome indica, duma 
completa resenha, duma verdadeira enciclo
pedia, dum catalogo mundial especializado, 
primordial para todos os que coleccionam 
Correia por Balao_ 

Trabalho ousado e de grande en verga
dura, com mais de 200 paginas e 100 gra
vura~ de pe'ras, carimbos, baloes e pHo
tos, e 2.000 cota'roes perfeitamente actua
lizadas, que representa urn labor de pes
quisa e preparalfao estirado ao longo dos 
ultimos anos. Que vern preencher uma la
cuna na nossa bibliografia - e 56 pOl' is so 
ja constitui causa de justa satisfa'rao - e 
sera elemento de consulta indispensavel para 
os cultore~ e estudiosos deste campo apai
xonante e cheio de atractivos. 
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«PRAGA 1968» 
Sao convidados todos as colecciona

dores a participar no 5." Inquerito Filate
!Iico Internacional, organizado pel a redac~ao 
do jornal diario para a juventude Miada 
Franta, em coopera!riio com a Federa!riio 
dos Filatelistas Checos, e com 0 Secreta
riado da Exposi~iio Mundial de Selos 
.Praga 1968 •. 

o Concurso intitula-se .Escolhemos 0 

melhor selo checo do ana 1967 •. 

tas: 

de 

de 

Devem responder as seguintes per gun-

1." - Qual e 
1967 de que 

2."- Qual e 
1967 de que 

0 selo checo 
go~tou mais, e 

0 selo checo 
niio gostou, e 

do ano 
porque? 

do ano 
porque? 

3." - 0 que e que apareceu na vossa 
imprensa, radio e televisiio, sobre a grande 
exposi!riio da hist6ria da filatelia, ou seja 
a Exposi~iio Mundial de Selos Praga 1968? 

Todos os participante ao inquerito, que 
respondam as duas primeiras perguntas, e 
qut" juntem as suas respostas urn sobrcs
crito com 0 seu end ere itO exacto e urn 
CRl, recebem uma folha com a reprodultao 
do selo que for mais votado no inquerito. 

Os participantes que respond am tam bern 
a terce ira pergunta do inquerito, e que 
indiquem os jornais e revistas, nas quais 
leram noticias sobre a Exposi!riio ,Praga 
1968. , e se possivel, juntem 0 recorte, 
serao c1assificados para 0 sorteio, onde os 
participantes premiados podem receber os 
seguintes premios : 

1.° - Uma estadia de 7 dias em Praga, 
por ocasiao da ,Praga 1968 •. 

2." - Uma estadia de 5 dias em Praga, 
por ocasiao da .Praga 1968 •. 

3." - Uma estadia de 3 dias em Praga, 
por ocasiao da .Praga 1968 •. 

4." a 10.0 - Pequenos objectos de ane 
em vidro ou porcelana checa. 

11." a 50.0 - Classificadore~ com ~elo ~ 
checo~. 

Enviar as respostas, 0 mais rapidamente 
possivel, c por aviao, ao seguinte enderelto: 

Mlad!! Fronta, pour M. J. P. Krouman, 
rue Pauska, 8 Praga 1. 

A~ re~postas sao recebidas ate 29 de 
Fevereiro de 1968. 

+++++++++++++++++++++ 
+ + 
:CASA FILATELICA: 
+ • 
: J. ELL : 
~ . 
• NOVIDADES AOS MELHORES PRE!;OS. + . • • • • Ru. d. Pr.t.,184-2.O-Elq. - Talaf. 323&OB • • • : LISBOA-2 : 

• • ++++t++++++++++++++++ 

Selos de Portugal e Ultramar 
Sobrescritos de 1.

0 dia (F. D. C.) e Postais Maximos (C. M.) 
de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro) 

PREQARIOS EM DISTRIBU1C.AO 

BAHATA DAS NEVES 
Rua da Trindade, 5-I.O-D.to - Apartado 2690 - LISBOA-2 
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Eco. do 7.° Contra •• o da F. I. S. A. 

Como as nossos leitores /o/'am ellttio 
illformados, 0 7." Congresso da Federafiio 
17Jternacional das Sociedades Ae/'ofilatelicar 
(P. I. S. A.) teve Lugar em 7 e 8 de Setem
bru do ano trans acto - portanto enqlladrado 
110 programa da AEROFILA-67, em Bllda
peste -, e rellnill na explendida sede da Fe
derafiio Hllngara de Pilatelia (MABEOSZ). 

Do grande simp6sio, qlle teve a com
par en cia de 35 agremiafoes, de 20 paises, 
filiadas na F. I. S. A ., alem de observadores 
de mais quatro potencias interessadas em 
aderir (Checoslovaquia, Polonia, Tllrquia e 
UlIiiio Sov;etica), resllltaram deliberafoes de 
indubitavel interesse e enorme actllalidade, 
das qllais destacamos hole - peLo sell ine
ditismo e obfectividade - a redacfiio e pro
mulgafiio do: 

Estatuto dOl Comllsairlos Naclonals 

I - Atribui~oes 

1. Fazer publicidade por todos os meios 
de informa!rao, e especialmente atra
yes dos 6rgaos da Imprensa filatelica. 

2. Recomendar, au rejeitar, as partici
pa!roes presuntivas. 

3. Incrementar a participa!rao de co
leccionadores nas exposi!r0es: 

a. respondendo a todos os pedidos 
de informes; 

b. auxiliando nas formalidades adua
neira~ ; 

c. facilitandp a~ diligencias para 
obtcn~ao do viso, e de divisa~; 

d. enviando o~ folhetos de certamc 
a todas as pessoas susceptivcis 
de por ele se interessarem; 

e. di,tribuindo as vinhetas de pro
paganda da expo~iltao; 

f. cuidando da devolultao da~ co
lecltoc~ aos seus proprietarios. 

4. Nilo faz parte das atribuis;oes do~ 
Comis~arios Nacionais 0 tran~porte 
em pe~~oa das colecs;oes dos expo
sitores. 

2 - Privilegios 
I 

A Comi~sao Executiva da expo~i~ao deve 
assegurar aos Comi~sarios Nacionais certa~ 
vantagens no que diz respeito it sua even
tual estadia durante 0 acontecimento, e 0 

reembolso das despesa~ ocasionadas pela 
corre~pondencia com os coleccionadores, etc. 

Em vigor dcsde 1 de.. Janeiro p. p., para 
as Exposip3es Intemaciollais colocadas sob 
a egide dtl F. I. S. A. 

* * * 
o nosso Clube - representante de Por

tugal na F. I. S. A. - esteve presente no 
7." Congresso, como vern sendo habito, pOl" 
intermedio do Cap. F. Lemos da Silveira, 
distinto membro da Presidcncia desta pres
tigiosa Federa!rao Internacional, que ali re
presentou igualmente a Africa do SuI (The 
Aerophilatelic Society of Southern Africa), 
dado que 0 delegado sul-atricano, Cap. Mil
ton F. Stern, nao teve possibilidades de des
locar-se it capital hungara, por motivo de 
afazeres profissionais inadiaveis. 
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mula (Fig. 4), antes e durante 0 .Dia •. 
E ainda, a prop6sito, podemos informar, 
pela voz autorizada do nosso estimado co
lega Algerio Nonis, de Buenos Aires, que 
no pI'oximo cDia del Aerofilatelista. - logo, 

, no dia 1 de Mar~o - sera formada uma 
nova agremialJao aerofilatelica naquele pais 
amigo. Mais uma presen~a, que 0 nosso 

,Clubc aplaude ja, de ta tribuna, com natu
ral entu iasmo, 

Urn caso muito curio~o, e que nao deve 
deixar de ser referido, e 0 .do .Dia da Aero
filatelia. na SuIIJa. Ai a finalidade primor
dial e a de implantar raizes nos meios ainda 
nao abertos a Aerofilatelia. Nesta ordem 
de ideias, 0 primeiro teve lugar em Same
dan (Fig. 2), pequena localidade onde 5e 
encontra 0 aeroporto (a 1.722 m. de alti
tude) que serve a vizinha e famosa estan
cia de Saint Moritz. Note-se a legendaIJao 
do carimbo em romanche, lingua oficial na
quele cantao desde 1937. Dentro do mesmo 
criterio, 0 deste ano sera em Bellinzona 
B(28/4). 

Por fim, con vern relembrar que em to
das as Exposiyoes Aerofilateilcas Interna
cionais tern sido reservada, naturalmentc, 
uma data para 0 nosso . Dia. . Nes e, a 

promo~ao e feita em escala mais lat;ga, em 
contacto com uma audiencia muito nume
rosa, e alguma dela ja preparada tecnica
mente. E' como que 0 chamado anuncio 
de mancha ampla. Registamos, apenas como 
exemplo mais recente, 0 .Dia. (Napja, em 
hungaro) levado a cabo durante a AERO
FILA-67, em Budapeste (Fig. 3). 

o -Dia da Aerofilatelia. e, em sum a, 
urn magnifico metodo publicitario, vivo e 
rasgado - e 0 mundo de hoje, mesmo 0 

filatelico, com a sua permanente evolu~ao, 
nao esta em fase de julgar que pode ador
mecer em estruturas antiquadas ou estati
cas - cujos resultados podem nao saltar a 
vista na ocasiao, mas verdadeiramente nao 
se perdem, porque, em bora demorem a 
mostrar-se, vao operando uma segura pene
tra~ao. 

Como e obviq! a nossa F. r. S. A. (Fe
dera~ao Internacional das Sociedades Aero
filatelicas) interessa-se, fomenta, apoia e pa
trocina a realizalJao desta iniciativa, sempre 
digna de louvor. 

Nos nao perdemo uma oportunidade de 
~eguir 0 apelo de Pascal: . Indicar 0 cami
nho que leva ao mai alto •. 

* WIEN- HOFBJ)RG 1968 * 
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Hi.t6ria Po.tal Portugue.a 
Nas colec~oes do nosso Clube e na 

particular do Presidente da Direc~ao, Dou
tor A. J. de Vasconcelos Carvalho, encon
tram-se interessantes documentos da his
tori a postal, que raramente aparecem no 
mercado, e que se podem considerar como 
muito valiosos no que diz respeito a subsi
dios para estudos de caracter filatelico, 
Evidentemente que nos arquivos e bibliotecas 
do Estado essas especies bibliograficas de
vern existir, mas a sua consulta por vezes 
e dificil, por nao se saber ao certo onde 
e como encontra-Ios. 

A AdministraIJao-Geral dos C. T . T. 
dispoe de uma boa biblioteca, e vende 
optimos catalogos das obms que fazem parte 
do seu patrimonio. Com est as achegas, 
os filateJistas estudiosos podem alargar os 
beus campos de consulta, e adquirir uma 
cultura sobre correios que lhes ~er:i muito 
util e agradavel nas pesquisas no campo 
da tao fa cinante marcofilia antiga. 

Antes de encerrarmos estas breves pa
lavras introdutorias, prestamos justa e me
recida homenagem a Godofredo Ferreira, 
Dr. Antonio Fragoso e Eng.· Alexandre 
Guedes de Magalhaes, de entre todos os mais 
famosos e conceituados estudiosos e divul
gadores da historia postal portuguesa, e 
a quem neste momento, lamentavelmente, 
nao vemos possiveis continuadores. 

Talvez que com a divulgaIJao de uma 
~erie de interessantes antigos documentos 
postais consigamos despertar alguma inte
ligencia adormecida. Oxala que assim seja . 

Valhos documentos para a 
Hist6rla Postal Portuguasa 

DECRETD 
Tendo-me sido presentes os ~raves in

convcnientes que experimenta nao s6 a 
Minha Fazenda Real, mas a facilidade das 
comunica~oes interiores do Reino, e dos 
Meus Dominios Ultramat inos, tao indispen-
avel, e necessaria em Estados Comerciantes, 

por causa de achar-se entregue a Adminis
tra~ao do Correio das Cartas a uma pessoa 
particl,llar; que considera como Patrim6nio 

este importante Cargo Politico; e sendo 
igualmente evidente 0 Direito que Me 
assiste de revendicar para a Minha Real 
Coroa, por meio de uma justa indemeni
zaIJao, este Emprego Publico, cuja aliena~ao 
temporaria nao podia de modo nenhum 
considerar-se como perpetua, e irrevoc:lvel : 
Fui servida Ordenar a D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho do Meu Conselho de Estado, e 
Meu Ministro, e Secret:trio de Estado dos 
Neg6cios da Marinha, e Dominios Ultra
marinos, que propuzesse ao actual Correio 
Mor do Reino a generosa indemeniza~ao 
que Mando publicar com este Decreto, assi
nada pelo mesmo Ministro de Estado, com 
a comunicaIJao que nao aceitando volunta
riamente a oferta, ficasse livre a Coroa 0 

revendicar por meios legais 0 seu inalienavel 
Direito. E havendo 0 mesmo Correio Mor 
preferido a voluntaria aceitaIJao do que 
Mandei oferecer-Ihe: Hei por bern extin
guir, e abolir 0 dito Oficio de Correio Mor 
do Reino, que Mando incorporar na Minha 
Real Coroa, suspendendo 0 actual Correio 
Mor do exercicio deste Emprego, logo que 
EU for servida imcumbir esta AdministraIJao 
a urn dos Meus Ministros de Estado. Os 
Conselheiros de Estado, Meus Ministros, e 
Secretarios de Estado dos Neg6cios do ~eino, 
e dos Negocios Estrangeiros, e da Guerra, 
o tenham assim entendido; e faIJam exe
cutar, concluindo com as solenidades ne
cessarias a verificas:ao das CondiIJoes da 
Dita Cessao. PaMcio de Queluz em 18 de 
Janeiro de 1797, 

Com a Rubrica de PRINCIPE NOSSO 
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CAP1TAo F. LEMOS DA SILVEIRA 

Nao se trata aqui de fazer uma rese
nha completa de quando, onde e como tern 
sido organizado 0 .Dia da Aerofilatelia •. 
Mas, apenas, de e~bo~at·, nomeadamente para 
o lei tor que nao e do meio, uma analise 
de conjunto, sem entrar em circunstancia~ de 
par'menor, do espirito que presidiu a !>U.I 
institui~iio, e do somat6rio de elemento 
positivos que dele tern resultado. 

A realiza~ao deste!> . Dia~ . - para come
~ar - apresenta a vantagem de todas as 
manifestar;oes que dao a conhect:r as massa~ 
o melh9r sentido, 0 mel hoI' (\Ogulo, a me
Ihor faceta de qualquel' actividade. 

Eles tern em vista pramover e e,timular 
a divulga~ao dos principios aerofilatelicos, 
mesmo entre publicos 56 vagamente atraidos 
pela especialidade, com 0 objectivo de 
captal' scm pre mais e melhores adeptos. 
Sao, primo, jornadas de propaganda de tipo 
actuante, moderno, esclarecido. Apregoa-se 
aos quatro ventos - e, se ~e puder apregoar 
aos cinco, tanto melhor. Anuncia-!>c on de 
ha. ja auditorio, e onde nao hi - cria-se. 

A 100Clauva visa, igualmentl;, I'eunit' 
a~ praticantes, indefectivelmente oricntado~ 
pelo ~entido da colabomr;iio e da camara
dagem, dando-Ihe~ mai, urn cnsejo para ~e 
debru~arem ~obre pontos de maior intere ~~e 
e acuidade. O!> . Dia~ . !>ao, portanto, ~e
cundo, jornada~ da mai., completa e pro
ficua confraterniza~ao. Bastaria e.,se I acto, 
o de pel'mitir concretizar uma pcrleita uniao 
- urn do~ nosso~ alicerce~ -, para JlIstifi
car que eJe~ ~e.jam apresentado~ em grande 
estilo, como evento~ importantes que ~c 
pretende que sejam - c cvidentcmentc ~iio. 

Urn .Dia da Aerofilatelia. inclui. nor
mal mente, uma mo~tra (exposi~ao de pura 
divulga~ao) - cujo valor e~t:i no efeito que 
consiga daquele publico para que e conce
bida - urn carimho alusivo funcionando no 
recinto - que e sempre urn chamm"iz de 
respeito - e uma reuniao de convlvio (ter
minologia muito em moda) - que permit:\ 
aos tecnicos dialogar com os ne6fitos, le
vando-o~ a actual' de acordo com a men
sagem que se Ihes destinou. 
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rDE MARZO - 1967 

A efectu.l~ao do . Dia. nao ohedcce a 
~ i5lema~ firme~ , instiluldo~ . Como e evi
dente, na ~ua es~encia equaciona-~e numa 
~erie de particularidades, muito variaveis de 
pau. para pai~ , ou me~mo entre regH)e~ , que 
nao acon~clha nem pcrmite normas dgida~ , 
modelo unico~. 

A,~im, encontramos paise, on de 0 acon
tccimento tern lugar todos os anos, com a 
maior pantualidade - e oUlros onde ell' se 
vcaliza esporadicamente. 

Un!> em que e util izado urn ~6 local
e outro, em que, pelo contl'ario, cxi,te urn 
. Dia. em cad a zona de influencia. E' 0 

ca~o, pOl' exemplo, da Alemanha - pal' de 
indice filatelico elevado, e onde, pananto, 

I". de \fARZO 

• DIA D,Et AEROFILATEUSTA 
" ?:\ . /1914 .. 1e DE MARZO 
: . t1il§.;~~}. NEWBERv 
o 1967 f; ADOR tJ E LA 
~ t At:- t, ""UT1 LA NAC IOUAl. 
~ 
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1 It ~ 7 

SJo Anivcr •• rio \luerl., lORC.} 'iE~ IlI.RY 

.'lg.3 

a Aerofi latelia e uma das modalidade ~ ba~e~ 
- onpe, no ano transacto, houve em Stutt
gart (4/11), Koln (5/ 11), Leipzig (12/ 11) e 
Berlim (17/11 ), organizado pOl' diferente~ 
~oc i edades aerofilatelicas. 

As datas, de ano para ano, sao di~tin
tas, gera lrnente. No entanto ha pabe, em 
que el a e fixa. Na Argentina, 0 tao co
nhec ido .Dia de l Aerofilatelista. e , empn: 
em 1 de Mar~o (Fig. 1). E nao foi esco
Ihida ao aca~o: e 0 aniverMirio da morle 
do plloto Jorge Newbery, criador da Aero
nautica Argentina, ocorrida em 1914. Digna 
de menr;ao a cxcelente publici dade a cfeme
ride - e a lantas outra~ do genero - pOl' 
intermedio de apropriada oblitera~iio-fla-
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Exposz!;ii.o Aerof£latilica Internacional 

e 8,0 Congresso da F. I. S. A. 
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Viena, 30 de Maio a 4 de Junho de 1968 

COM/ssAR/a PARA PORTUGAL 

CAP F. LEMOS OA SILVEIRA 

Rua Pedro Ivo, 3-3.0 EF 
LISBOA (5) 

( 

t 
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Hi.t6ria Po.tal Portugue.a 
Nas colec~oes do nosso Clube e na 

particular do Presidente da Direc~ao, Dou
tor A. J. de Vasconcelos Carvalho, encon
tram-se interessantes documentos da his
tori a postal, que raramente aparecem no 
mercado, e que se podem considerar como 
muito valiosos no que diz respeito a subsi
dios para estudos de caracter filatelico, 
Evidentemente que nos arquivos e bibliotecas 
do Estado essas especies bibliograficas de
vern existir, mas a sua consulta por vezes 
e dificil, por nao se saber ao certo onde 
e como encontra-Ios. 

A AdministraIJao-Geral dos C. T . T. 
dispoe de uma boa biblioteca, e vende 
optimos catalogos das obms que fazem parte 
do seu patrimonio. Com est as achegas, 
os filateJistas estudiosos podem alargar os 
beus campos de consulta, e adquirir uma 
cultura sobre correios que lhes ~er:i muito 
util e agradavel nas pesquisas no campo 
da tao fa cinante marcofilia antiga. 

Antes de encerrarmos estas breves pa
lavras introdutorias, prestamos justa e me
recida homenagem a Godofredo Ferreira, 
Dr. Antonio Fragoso e Eng.· Alexandre 
Guedes de Magalhaes, de entre todos os mais 
famosos e conceituados estudiosos e divul
gadores da historia postal portuguesa, e 
a quem neste momento, lamentavelmente, 
nao vemos possiveis continuadores. 

Talvez que com a divulgaIJao de uma 
~erie de interessantes antigos documentos 
postais consigamos despertar alguma inte
ligencia adormecida. Oxala que assim seja . 

Valhos documentos para a 
Hist6rla Postal Portuguasa 

DECRETD 
Tendo-me sido presentes os ~raves in

convcnientes que experimenta nao s6 a 
Minha Fazenda Real, mas a facilidade das 
comunica~oes interiores do Reino, e dos 
Meus Dominios Ultramat inos, tao indispen-
avel, e necessaria em Estados Comerciantes, 

por causa de achar-se entregue a Adminis
tra~ao do Correio das Cartas a uma pessoa 
particl,llar; que considera como Patrim6nio 

este importante Cargo Politico; e sendo 
igualmente evidente 0 Direito que Me 
assiste de revendicar para a Minha Real 
Coroa, por meio de uma justa indemeni
zaIJao, este Emprego Publico, cuja aliena~ao 
temporaria nao podia de modo nenhum 
considerar-se como perpetua, e irrevoc:lvel : 
Fui servida Ordenar a D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho do Meu Conselho de Estado, e 
Meu Ministro, e Secret:trio de Estado dos 
Neg6cios da Marinha, e Dominios Ultra
marinos, que propuzesse ao actual Correio 
Mor do Reino a generosa indemeniza~ao 
que Mando publicar com este Decreto, assi
nada pelo mesmo Ministro de Estado, com 
a comunicaIJao que nao aceitando volunta
riamente a oferta, ficasse livre a Coroa 0 

revendicar por meios legais 0 seu inalienavel 
Direito. E havendo 0 mesmo Correio Mor 
preferido a voluntaria aceitaIJao do que 
Mandei oferecer-Ihe: Hei por bern extin
guir, e abolir 0 dito Oficio de Correio Mor 
do Reino, que Mando incorporar na Minha 
Real Coroa, suspendendo 0 actual Correio 
Mor do exercicio deste Emprego, logo que 
EU for servida imcumbir esta AdministraIJao 
a urn dos Meus Ministros de Estado. Os 
Conselheiros de Estado, Meus Ministros, e 
Secretarios de Estado dos Neg6cios do ~eino, 
e dos Negocios Estrangeiros, e da Guerra, 
o tenham assim entendido; e faIJam exe
cutar, concluindo com as solenidades ne
cessarias a verificas:ao das CondiIJoes da 
Dita Cessao. PaMcio de Queluz em 18 de 
Janeiro de 1797, 

Com a Rubrica de PRINCIPE NOSSO 
SENHOR. 

~~~~~~n~~~~n""""""""~~ 
~ PORTUGAL E UL TRAMAR i 
~ REMESSAS A ESCOLHA ~ 
+ Selos Isolados novol e ulados- 50 % Deloonto ! 
~ SERIES NOVAS - 40 % Delconto " 

~ Para pagam'onto, aeoito solos usados om ~ 
+ quantidado ~ 
+ Pedir tabela de va!orizaljllo 0 eondi\roes ;t 
~ do TROCA ; 

+ SANCHO OSORIO t 
~ TeleroDe •• 08.5 ! 
~ Apartado 1312 - LIS BOA- I ! 
t POlllUGAL " 

~~n""""~~"~"~~"~"""~~~ 
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«PRAGA 1968» 
Sao convidados todos as colecciona

dores a participar no 5." Inquerito Filate
!Iico Internacional, organizado pel a redac~ao 
do jornal diario para a juventude Miada 
Franta, em coopera!riio com a Federa!riio 
dos Filatelistas Checos, e com 0 Secreta
riado da Exposi~iio Mundial de Selos 
.Praga 1968 •. 

o Concurso intitula-se .Escolhemos 0 

melhor selo checo do ana 1967 •. 

tas: 

de 

de 

Devem responder as seguintes per gun-

1." - Qual e 
1967 de que 

2."- Qual e 
1967 de que 

0 selo checo 
go~tou mais, e 

0 selo checo 
niio gostou, e 

do ano 
porque? 

do ano 
porque? 

3." - 0 que e que apareceu na vossa 
imprensa, radio e televisiio, sobre a grande 
exposi!riio da hist6ria da filatelia, ou seja 
a Exposi~iio Mundial de Selos Praga 1968? 

Todos os participante ao inquerito, que 
respondam as duas primeiras perguntas, e 
qut" juntem as suas respostas urn sobrcs
crito com 0 seu end ere itO exacto e urn 
CRl, recebem uma folha com a reprodultao 
do selo que for mais votado no inquerito. 

Os participantes que respond am tam bern 
a terce ira pergunta do inquerito, e que 
indiquem os jornais e revistas, nas quais 
leram noticias sobre a Exposi!riio ,Praga 
1968. , e se possivel, juntem 0 recorte, 
serao c1assificados para 0 sorteio, onde os 
participantes premiados podem receber os 
seguintes premios : 

1.° - Uma estadia de 7 dias em Praga, 
por ocasiao da ,Praga 1968 •. 

2." - Uma estadia de 5 dias em Praga, 
por ocasiao da .Praga 1968 •. 

3." - Uma estadia de 3 dias em Praga, 
por ocasiao da .Praga 1968 •. 

4." a 10.0 - Pequenos objectos de ane 
em vidro ou porcelana checa. 

11." a 50.0 - Classificadore~ com ~elo ~ 
checo~. 

Enviar as respostas, 0 mais rapidamente 
possivel, c por aviao, ao seguinte enderelto: 

Mlad!! Fronta, pour M. J. P. Krouman, 
rue Pauska, 8 Praga 1. 

A~ re~postas sao recebidas ate 29 de 
Fevereiro de 1968. 

+++++++++++++++++++++ 
+ + 
:CASA FILATELICA: 
+ • 
: J. ELL : 
~ . 
• NOVIDADES AOS MELHORES PRE!;OS. + . • • • • Ru. d. Pr.t.,184-2.O-Elq. - Talaf. 323&OB • • • : LISBOA-2 : 

• • ++++t++++++++++++++++ 

Selos de Portugal e Ultramar 
Sobrescritos de 1.

0 dia (F. D. C.) e Postais Maximos (C. M.) 
de Portugal, Ultra mar e Estrangeiro) 

PREQARIOS EM DISTRIBU1C.AO 

BAHATA DAS NEVES 
Rua da Trindade, 5-I.O-D.to - Apartado 2690 - LISBOA-2 
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Eco. do 7.° Contra •• o da F. I. S. A. 

Como as nossos leitores /o/'am ellttio 
illformados, 0 7." Congresso da Federafiio 
17Jternacional das Sociedades Ae/'ofilatelicar 
(P. I. S. A.) teve Lugar em 7 e 8 de Setem
bru do ano trans acto - portanto enqlladrado 
110 programa da AEROFILA-67, em Bllda
peste -, e rellnill na explendida sede da Fe
derafiio Hllngara de Pilatelia (MABEOSZ). 

Do grande simp6sio, qlle teve a com
par en cia de 35 agremiafoes, de 20 paises, 
filiadas na F. I. S. A ., alem de observadores 
de mais quatro potencias interessadas em 
aderir (Checoslovaquia, Polonia, Tllrquia e 
UlIiiio Sov;etica), resllltaram deliberafoes de 
indubitavel interesse e enorme actllalidade, 
das qllais destacamos hole - peLo sell ine
ditismo e obfectividade - a redacfiio e pro
mulgafiio do: 

Estatuto dOl Comllsairlos Naclonals 

I - Atribui~oes 

1. Fazer publicidade por todos os meios 
de informa!rao, e especialmente atra
yes dos 6rgaos da Imprensa filatelica. 

2. Recomendar, au rejeitar, as partici
pa!roes presuntivas. 

3. Incrementar a participa!rao de co
leccionadores nas exposi!r0es: 

a. respondendo a todos os pedidos 
de informes; 

b. auxiliando nas formalidades adua
neira~ ; 

c. facilitandp a~ diligencias para 
obtcn~ao do viso, e de divisa~; 

d. enviando o~ folhetos de certamc 
a todas as pessoas susceptivcis 
de por ele se interessarem; 

e. di,tribuindo as vinhetas de pro
paganda da expo~iltao; 

f. cuidando da devolultao da~ co
lecltoc~ aos seus proprietarios. 

4. Nilo faz parte das atribuis;oes do~ 
Comis~arios Nacionais 0 tran~porte 
em pe~~oa das colecs;oes dos expo
sitores. 

2 - Privilegios 
I 

A Comi~sao Executiva da expo~i~ao deve 
assegurar aos Comi~sarios Nacionais certa~ 
vantagens no que diz respeito it sua even
tual estadia durante 0 acontecimento, e 0 

reembolso das despesa~ ocasionadas pela 
corre~pondencia com os coleccionadores, etc. 

Em vigor dcsde 1 de.. Janeiro p. p., para 
as Exposip3es Intemaciollais colocadas sob 
a egide dtl F. I. S. A. 

* * * 
o nosso Clube - representante de Por

tugal na F. I. S. A. - esteve presente no 
7." Congresso, como vern sendo habito, pOl" 
intermedio do Cap. F. Lemos da Silveira, 
distinto membro da Presidcncia desta pres
tigiosa Federa!rao Internacional, que ali re
presentou igualmente a Africa do SuI (The 
Aerophilatelic Society of Southern Africa), 
dado que 0 delegado sul-atricano, Cap. Mil
ton F. Stern, nao teve possibilidades de des
locar-se it capital hungara, por motivo de 
afazeres profissionais inadiaveis. 
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Uma grande perda para 
a Aerofilatelia Munclia l 

As veze~, as novidades nao sao agrad:i
veis. 

o final de 1967 - ano de pCl'cmpto"i as 
exterioriza'roe~ comprovativas aa fOl'~a c 
unidade aerofilatelica - foi ~omhrcado com 

dos Zeppel ins - colec'rao fulgurantc e I'C
quintada, que alcan'r0u diversas medalha~ de 
Duro em Intcrnacional - marcou posi'rao de 
nota vel relevo, elevou-se a urn plano ~upe
riOl", e 0 ~eu nome ganhou perdunivel pl'e,-

4.0 Congresso e Assembleia Geral Anual do F. I. S. A., no Guildhall (Camara 
Municipal) de Londres (15 a 19 de Setembro de 1964): 0 saudoso 

Bernard Fink, de/egado do c Aero-Philafelists», encontra·se 
no primeiro plano, ao centro, tendo d dire ita 

a nosso representante 

(Ella e oulras folografias d. Bernard Fink. foram publicadas 
no nosso n.o 161. de Dezembro de 1964) 

a tragic a nodda, que cau~ou a maior cons
terna'rao, da morte do conhecido aerofila
telista norte-americano Bernard Fink. 

Colcccionador estudioso e de forte per
sonalidadc, com voca'riio marcante no campo 

rlgio. Era director do nosso congenel'c 
Aero Philatelists, de Nova York, e deixa 
,'aliosa coJaborac;:ao em di ,'er,a, publica'roe~ 
cia c~pecialidade. 

N:lda f:lzia prc\'el' a tr i~te dc~enl :lcc. 
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"The History of some interesting 
Balloon Postflights" 

o holandes Dl". Jan Boesman 6, alern de 
piloto de balao livre em actividade - por
tanto, praticante entusiasta - aerofilatelista 
de merito, de prime ira fila. A quem a 
c~pecialidade muito deve, nomeadamente 
como Presidente da Federa'rao Internacional 
da~ Sociedades Aerofilatelicas (F. 1. S. · A.), 
des de 1960. 

nalismo jneblico, illdustria£s, COmel'
cia1ltes, representantes de vdrias colec
tividades, etc" etc. 

A .familia do ilustre ext-into, e 
especialmente izqueLe nono Director, 
apresentamos a e:t:pressao dos nossos 
mais sentidos pesames. 

Va n Winkle 
Em 7 do corrente, a Filatdia 

portuguesa so.freu, na America do 
NOl-te, uma perda in'epardvel,' o.fa
lecimento de G. Allyn Van Hinkle, 
v-ice-pres£dente da «International So" 
cie0' .for Portuguese Philately », e 
editor da l'ev£sta respect£va «Portu
-bifo», a que aqui temos .feito inu
meras riferbzC£as. 

Lamentando pro.fundamente a 
perda de tao grande amigo de Por
tugal e da nossa F-ilatelia, apresmta
mos as nossos mais sent£dos pesames 
ao pres-idente daquela colectividade, 0 

nosso querido amigo Robert Huggi1tS, 
e a todos as seus colaboradores. 

do Dr. JAN BOESMAN 
"The History at some interesting Balloon 

Post/lights", agora editado pela Internatiollal 
SOCiety ot Aero fIi&torians (Haia), constitui 
urn volume valioso em que alguns dos voos 
postais pOl' halao, considerados basicos, ou 
curiosos com sua hist6ria estranha para 
narrar, muitos deles vividos pelo autor, 
sao primorosamente aproveitados, divulgados 
e tornados, a urn tempo, recreio e educas:ao. 

Depois de ler atentamente este belo 
en~aio de 67 paginas, com 54 ilustras:oes 
apropriadas - que provocou natural inte
resse nos meio~ aerofiJatelicos e dos his
tOl"iadores aempostais, e nao deve faltar 
na~ biblioteca, filatelicas bern formadas -
cstamos em crer 'que muitos coleccionadores 
,e ~enlirao atraidos pelo tao prestigioso 
Correio pOl' Balao. Modalidade onde, alem 
da investiga'rao formal, vibram intensos 

-conceito~ hi~t6ricos e humanos. Quanta~ 
vcze, dramatico~. Pense no ass unto, leitor! 

o lil'ro, muito recomentavel para os 
que conhecem 0 idioma ingles, custa ape
nas 2 d6lares, e po de ser pedido pOl' in
termedio da nossa Sec'rao Aerofilatelica, 
Apartado 2869, Lisboa. 

>< 
Anuncia-se a prOXIma publica'rao, no 

decur~o de 1968, de outra obra do mesmo 
aUlOr, e editada pela mesma Sociedade : 0 

• World Catalogue of Balloon Posts.. Tra
la-~e, como 0 pr6prio nome indica, duma 
completa resenha, duma verdadeira enciclo
pedia, dum catalogo mundial especializado, 
primordial para todos os que coleccionam 
Correia por Balao_ 

Trabalho ousado e de grande en verga
dura, com mais de 200 paginas e 100 gra
vura~ de pe'ras, carimbos, baloes e pHo
tos, e 2.000 cota'roes perfeitamente actua
lizadas, que representa urn labor de pes
quisa e preparalfao estirado ao longo dos 
ultimos anos. Que vern preencher uma la
cuna na nossa bibliografia - e 56 pOl' is so 
ja constitui causa de justa satisfa'rao - e 
sera elemento de consulta indispensavel para 
os cultore~ e estudiosos deste campo apai
xonante e cheio de atractivos. 



10 BOLETIM DO CLUBE FILAnLICO DE PORTUGAL 

Armando Nogueira 
Em 5 do corrente, faleceu nesta C£dade 0 

Sr. fArmando Nogueira de Carvalho, pai do 
Presidmte da Di,rtcftio do Clube Filatelico 
de Portugal, Dr. A. 'I de Vascoflcelos Car
valho, Director desta Revista, e cu/a biogra
f£a, em term as sucintos, publ£ca111os no nosso 
penultimo numero. 

o seu funeral, extraordinariamente CO1/.

corrido, realizou-se da £gre/a de S. Sebastiiio 
da Ptdreira, para Arganil, em cu/o cemiterio 
/i'cou depositado em /azigo proprio. 

Tanto em Lisboa como em Arganil, com
pareceram muitas centenas de individual£da
des de todas as categorias socia£s, tendo em 
Argan£l s£do encerrado todo a comercio local. 

A urna foi coberta pela respect£va ba1Z
deira mun£cipal. 

Velaram 0 - corpo, acompanharam-no ou 
enviaram telegram as, cartas e cartiJes, milha

de Carvalho 

. . 

res de pessoas, entre as quais m£n£stros, professores catedtat£cos, Jitizes do 
Supremo, das RelafiJes e da I.a instanc£a, advogados, midicos, alto funC£o-
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Uma oportunidade a aproveitar 

Querem uma .eparata Portulal.Ultramar 
do (atalolo Mundial de Inteiro. Aeropo,. 
tail de Fran~oit Godina.? 

o exame - e panegirico, visto tratar-se 
dum trabalho primo rosa e indispens3vel
do Catalogl/e Mondial des Entiers Aero
postal/x, 4.n edir;ao (1967), de Franr;ois Go
dinas, ja toi publicado no n." 186/187 (Ja
neiro-Fevereiro 1967), pag. 32 a 34, deste 
Boletim. E alguns dos nossos leitores, co
leccionadores de aerogram as e outros in
teiros de Correia Acreo, podem atestar tudo 
quanto entao se disse, porque adquiriram, 
por neeessidade, a obra completa, em dois 
volumes. 

Todavia, entre n6s ha al gun~ que se 
interessam exclusivamente pelos aerogramas 
do Continente e do Ultramar Portugue~, 
nomeadamente pelos aerogramas militare~ 
actual mente em uso - colecr;ao de indubi
tavel interesse, que permite estudo e pe~
qui~a, e tern a vantagem de poder sel' 
leita sem gastar praticamente urn tos
tao . .. - , e a quem nao eneanta, pOl' 
con equencia, a ideia de comprar 0 Cat:i
logo todo, de A a Z, mas que, em eontra
partida, teriam muito interesse em abler 
urn auxiliar eficiente para 0 sector especi
fico a que sc dedicam. 

Fink, que ainda h:i poueo havia estado, 
com a sua habitual impatia e vivacidade, 
em Budapeste, durante a AEROFILA-67 e 
o 7." Congresso da F. I . S. A., viria a su
eumbir pouco tempo depois, na sua ca a de 
West Hempstead, vitima de inopinado ata-
que eardiaco. . 

Em nome dos aerofilatelistas portugue
ses, manifestamos 0 nosso pesar a familia 
enlutada, especialmente a sua esposa Syl
via, companheira intaIivei das andanr;as ti
latelicas de Bernard Fink. 

A inditosa nova toca-nos urn poucd a 
todos - visto que n6s, aerofilatelistas, so
mos cada vez mais uma tam ilia, urn agre
gado. Inexoravelmente, uma grande perda 
para a Aerofilatelia Mundial. 

Nesta ordem de ideias, 0 nosso con
socio Cap. Lemos da Silveira, de visita a 
Belgica, avistou-se com Franrrois Godinas, 
a fim de se projectar e combinar uma pos
sivel republicar;ao em opilsculo separado da 
parte concernente a Portugal - incluindo, 
claro, 0 estudo detalhado, met6dico, de 
grande folego, dos aerogram as militares (com 
nada menos que 120 perras diferentes) - e 
as nossas Provincias Ultramarinas. As con
versalJiies foram bern sucedidas, e a hip6tese 
tornou-se viavel com a condifiIo fundamental 
de se rel/nir I/m minimo de 30 inscrifoes. 

Como sabem, 0 texto e bilingue (fran
ces e ingles), contem numerosas gravuras e
as cotar;iies (em francos belgas e d6lares) 
estao perfeitamente actualizadas. 0 prefo 
da separata, acessivel a todas as bol:;as, 
sera apenas de 50 franco:; belgas (30$DO}. 

Sob estas perspectivas, a publica~ao, 
.utensilio. prcstimoso, depende agora apenas 
das conveniencias e das determinar;iies dos 
nossos leitores. Se a obra pode ter ser
ventia, intorme-nos por simples postal, di
rigido a .Secr;ao Aerofilatelica. do Clube 
(Apartado 2869, Lisboa), do seu desejo de 
inscrir;ao na !ista de names interessados na 
sua publicas:ao e aquisis:ao. Faya-o ja, -nao 
e~pere pela data limite - 31 ac Maio. Nesse 
dia, mlormaremos 0 amigo Franr;ois Godinas 
se ~e reuniu, ou nao, 0 minimo estipulado 
de 30 inserir;iies. 

Ficamos aguardando as vossa~ orden~. 
Agora. No momento cxacto. 

~+HHHHHH+~~~~+H~+++ 
t ~ % SERVI~O DE CIRCULA~OES ~ ; . ~ 
~ InBcreva-Be neste servu;o, que ~ 
~ preBta 0 nOBSO Clube, e verificara a : 
: sua utili dade. £ 
: Pe~a condi,,6es de inscri~lo. ~ 
~ ~ 
~~~++~+~~~~+~~+~~~~+~++++ 
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De fresco nos estontes aerofilatelicas 

ABC - Agenela ela F. I. S. A. 
Acaba de ser dado a estampa 0 utili

tario livrinho em epigrafe, que tern urn 
acervo de inforrnarroes de uso corrente, 
muito import ante e indispensavel aos aero
filateJistas que, como homens do seu tempo, 
arnbicionem integrar-se, e tirar prove ito da 
realidade em que se vive nesta especialidade. 

A obra, de 42 paginas, on de se compilou 
realmente tudo quanta interessa com pro
positos e ao nlvel de .livro de lembranrras» 
duma Federarrao Internacional, con tern -
para limitar a nossa apreciarrao somente 
aos intormes prirnordiais - os endererros dos 
dirigentes da F. 1. S. A. (Federation Inter
nationale des Societes Aerophilateliques), a 
lista detalhada das 35 agremiarroes membros 
- que permite contactar a bagatela de 

o Cinquentenario 
de fatima 

Expos 1010 Fllat611ca Internacllnal 
de rlm6tlci Mariani 

FATIMA - Integrada nas comemora~oes 
do cinquentenario de Fatima, vai reali
zar-se, de 12 a 16 de Maio, urna expo
si~ao filatelica internacional de Tema
tica Mariana, para a qual estao inscri
tos divers os expositores nacionais e da 
Alemanha, Espanha, Belgica e Holanda. 
o certame tern 0 patrocinio da Federa~ao 
Portuguesa de Filatelia e da del-e;gaC;ao 
portuguesa de Filatelia Crista Sao Ga
briel, da Comissao Regional de Turismo 
de Leiria e 0 patrocinio do prelado da 
diocese. 

Havera premios para todos os exposi
tores, assim como diplomas para os par
ticipantes. 

10.000 companheiros, em 20 paises - 0 in
ventario da vasta biblioteca tederativa - a 
disposirrao de todos os fiJiados, inclusiva
mente por emprestimo - e a relarrao com
pleta dos membros da I. A. T. A. (Inter
national Air Transport Association). 

E' por isto que muitas vezes temos de 
recorrer a esta agenda. Pagina a trente ou 
pagina atras, la encontramos a informarrao 
inicial que frequentemente se torna neces
~aria. 

Escrito nas tr~s Hnguas oficiais da F. I. 
S. A. - franc~s, ingles e alemao - e com 
vocabulario agregado, as pee to atraente, que 
qua~e sempre caracteriza 0 livro de bolso, 
e o. prerro concordante: apenas 2 dol ares (ou 
8 marcos). 

Esta obra, muito recomendivei, que nao 
deve laltar na mesa de trabalho ou na es
tante dos aerofilatelistas, pode ser pedida ao 
Secretario-Geral da F. 1. S. A.: 

Kurt Dahmann 
. Fugger trasse 38 

1 Berlin 30 (Alemanha Oc.). 

Ou, evidentemente, por intermedin do 
no ~o Cluhe, representante de Portugal na 
Federarrao Internacional das Sociedades Aero
filat6Iica, . 

N. da R. - No n." 190 desta revi~ta, 
so por lap 0 evidente 0 artigo sobre 0 

• Voo postal comemorativo do 75." aniver
sario da Philip~» nao saiu com 0 titulo 
habitual desta ja famo~a ~ec,<ao, .Pagina de 
Aerofilatelia., e com a indica~ao do seu 
autor, 0 no~so ilustre colabOl'ador Sr. Cap. 
F. Lemos da Silveira. 

Tambem no numero seguinte, 191, na 
nota .Oltimos ecos dum grande certame., 
saiu, por duas vezes, .Europex-66., onde 
cleve lerose .Aeropex-66 •. 

Por estas duas faltas, pedimos muita 
desculpa aos nossos leitores, e tambem 
aquelc nosso con~ocio, colaborador e que
I'ido amigo. 

• 

, 
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meiro claslifieado nas eompeti~oas mansais 
que realiza regularmente (Concours Men
suel e Piece du Mois). 

. Em 1967, mais uma yaz, surgem a ta,ta 
• tf/IrIIIW~,.",..,. __________ _ 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

Domingo. do Sacramento 
(Mercado filatelico de lisboa) 

Rua do Cruci!ixo, 26 
Telefone 324891 

LlSBOA 2 - Portagal 

Selos N acionais e Estrangeiros 

+ 
Albuns e Material Filatelico 

I + 
I Lista do of crt all em dlatrlbal91.o I ==1 -:1: :1 • ..",.~.".,."..",. ........ """,.",,----.................................................... E.=: 

da clalsHiea~ao hAs grandas aerofilatalistas, 
e bons amigos dos saus eonfradei portu
gueses, que se eontam entre as numerosas 
figuras astrangairas do maior dastaqua qua 
se filiaram no nosso Clube desde que eriA
mos a nossa «sac~io aaroHlateliea», com 0 

prop6sito, planamente eonsaguido, de enea
minhar e impelir a Aerofilatelia portuguasa 
nums traject6ria ascanslonal qua, dado 0 seu 
,anso realistico, nos layou sem delongas a 
umll confortavel posi~io de yanguardll. 

Arquivemos, pols, os nomes dos bri
Ihantes lauraados, a quem felieitamos ealo
rosamenta: 

1.0 - Robart De Madts (2.087, 5 pon

tos). 
2. ° - Jean Foucart (2:081, 9 pontos). 

3.0 
- Robart Van Comparnolle (2.076, 

8 pontos). 

" ,,:::gllfJll~~ 'f:!:fiffiT~t~1tm •.. ::!:g!~jj~~~~.IHJ.1IIminHfi:h:., .m:t=E1m~~j~~ll!n!!:t. d.~!g~~I!m~m~ilE!n:; .. 'f."*g!~iiHr" 

I 

:E :m! 
:::::: 

:~II~I 
':"-:i 
1q 

::: 

~ 

nn Dnnnf'r 
... !!!t§;. 

Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com- mmr 
ggr 

pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre<;os gratis ¥i' 

~ "bgUUU~ 
CASA FUNDADA EM 1911 

ELADIO DE SANTOS 
Rua Bernardo Lima, 27 - Telefone 497 25 

111~h 
'g;':::iii ... . . .... .... 
==1= 0:. .... 
m~$' 
1:;;:: 
I:::: 
1W y': 

f'~ LISBOA.1 ~ 
- t::E:. 

i.~~lliiil;;I'" '::;;miil~j~mHlmg;;:" "::;;f:H~J~~!l~llii~~" .. ': ; ;gHll~llji;ViHi.lH~lFf;i;;:'· -1I;~iHllllJ,j!Hlmg;;::' ''';;iiiitill~j!~~l~i!i;~" ":HiiHHi~J. 
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d.s empresas industrieis e comerclals que, 
inteligente • habilmente, compreendem 0 

grande alcance, tanto cultural como propa
gllndistico, dll I=ilatelia. 

Pelo que, sem qualquer ar d. pagll
mento, mas por merecida justi~a, aqui con
signamos a nossa meior gratidio a grand. 
e 'amosil cOvomaltine», lllimento que, por 
duplo motivo, deve ser prelerido por todos 
os '1IIItelista, portugueses. ...... 
o Brasil progride ••• 

rl\o n.O In de eFi/atelia e Numis
'-V mdtiea», exee/ente 1'ubriea regu
lar do Dr. Lau10 Natali no eJornat 
de Piraeieaba», transerevemos eom a 
devida venia esta nova animadora: 

c Uma grande noHcia podemos transmitir aos 
filatelistas: em breve, entrara em actividade a 

A. GAMA REIS 
(MA. COAK) 

WELCOMES you at 

CASA 0 AS 

CORTIC;:AS 

(Cork House) 

METROPOLIS 

(Mrs. Cork's souvenir 
shop) 

EXPORTERS 
Mlmblr of Portugu... A ETA I LEA S 
Chlmhr of Camm"n 

4 - 8 - Ru. d. Eicoll Polll6cnlcl - 8 -10 
Tilifani 32 58 58 

TIllgrlmll: ISOLANTES 
L BON-PORTUG AL 

WONDERFUL COLLECTION 
OF CORK SPECIALTIES 

AMERICAN EXPRESI CREDIT CAROl HONOUREa HERE 

CASA A. MOLDER 
TUDO PARA FILA TELIA 

COMPRA - VBNDB 
RUB I.D de Dezembro, 101 

Telef. 321514 LISBOA 

nova e modernlssima maquinaria adquirida pela 
Cas a da Moeda, que permitira a impressao dOB 
nossos selos postais ate em doze cores. Teremos, 
a partir de entao, a eoncretizaltao do grande so
nho dos filatelistas. que poderao ostentar, nas 
suas coleclioes, selos brasileiros tao lind os e per
Ceitos como os que de melhor slio reitos no es
trangeiro. ,. 

Ainda a mesma eo/una filateliea, 
sempre bem informada, /1·ansmite-nos 
outra novidade extremamenle interes
sante, que passamos a transer8ver: 

c Dentro de dois anos, todos os selos do 
Brasil terao pigmentagao fJuorescente, para que 
um equipamento Cllectr6nieo possa entregar a 
correspond@ncia de Sao Paulo quatro ou cinco 
horas depois das cartas terem sido postadas. 
o equlpamento, 0 primeiro de triagem de cartas 
a ser instalado na America do SuI, custart dois 
milhoes e meio de d61ares ao DCT, mas prova
velmente se pagara com 0 lucro que da ao Cor
reio, permitintlo a classificalfao de 60 mil cartas 
por hora, para cerea de dois mil destinos diver
sos, com um numero bastante reduzido de Cun· 
cionarios.-

Nilo hd duvida que 0 titulo estd 
certo - 0 Brasil progride I 

Coupe Challenger da S. A. B. 

Como temos vindo II relerir todos 05 anos, 
a nossa congenere «Societe Aerophl

latalique Beige», com sede em Bruxelas, fez 
disputar a SUII Coupe Chollenge, gaillr
dao que Hca na posse temporaria do pri-
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A T. A. P. e a actividade filatelica 
o Intel'TAPLille, pubHca!;ao oficial da 

reputada Companhia, que, passo a paSS3, 
se yai alargando em significadoe pro
jeC!;aO, conta agora com a colabora!;iio 
efectiva e permanente do Cap. F. Lemos 
da Silveira. 

Pelos seus vastos conhecimentos das 
especialidades a que se entrega apaixo
nadamente, e com a maior seriedade, 
pela sua habitual facilidade de exposi!;iio 
e pela sua experiencia dos pr6prios bas
tidores filatelicos, predicados \lue todos 
os nossos leitores conhecem atraves dos 
seus escritos vindos a lume regularmente 
nas colunas deste Boletim, 0 nosso ilustre 
e querido cons6cio e amigo Cap. Lemos 
da Silveira e realmente a personalidade 
a altura das circunstflOcias, e das res
ponsabilidades que envolvem 0 desem
penho deste novo e honroso cargo. 

Nao podemos deixar de nos congra
tular pelo facto de InterT APline valori-

zar as suas pagmas com uma rubrica de 
grande interesse e indiscutivel importfm"
cia, e de, dentro des sa linha de pensa
mento, ter escolhido para 0 efeito Jm 
elemento do melhor quilate e do maior 
prestigio. 

o belo peri6dico trim estral, em in
gles e colorido, tern uma tiragem de 
20.000 exemplares, difundidos, como 0 seu 
pr6prio nome diz, especialmente entre 
pessoal aas Empresa.s de A via!;iio de 
todo 0 mundo. 

o primeiro ntimero de 1968, ja com 
urn artigo aerofilatelico expressivamente 
intitulado «A titil liga<;iio Avia!;ao - Aero
filatelia», sera dado it estampa na se
gunda quinzena de Mar!;o. 

Os interessados em receber regular
mente 'esta revista devem dirigir a sua 
solicita!;iio a: 

T. A. P. - Interline Departament - Rua 
do Conde Redondo, 79 - LISBOA-l. 

PAGAMOS BONS PRECOS 
por SERIES, ISOlADOS, MISTURAI, PACOTES, AO QUllO 
PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamD. comprar 

quantldad.s mals pequen •• e seloa em series, de preQo medlo e mal. 
elevado. Como somos a malor casa flIatelica da America, estamos con.
tantemeute a comprar grandes quantldades de selos de todas as parte. 
do Mundo. Actualmente, estamos particular menta luteressado. em 
comprar! 

-.. SELOS EM SERIES: De valor bdxo e medlo. Complet .. 
ou lucompletas, novas ou usada •• 

-.. SELOS ISOLADOS: Varledades baratas e atractlvas. 
_ PACOTES: Feltos culdado.amente, com selos perfeltos. 
___ GRANDES QUANTlDADES E RE!tTOS DE ,STOCKS, de 

todo. 01 genero •• 
_ MISTURA (AO QUILO) sobre 0 papel. 

Queira mandar-nos a sua Zisla de o/ertas, que merecerd a tlossa jrot/ta e cuidadosa aten{aD 

GB,(Tll!i, & PEn.no, It DO ••• DOV. IItI'. de pre~o. I 

Otl melbore8 pre~otl por tlelo. dON ENtado," I1nedoa e CJanada 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

£H. 'E. H A R R I S & C. 0 ~ 

BOSTON, Mus. 02117 U. S. A. Telegram8R: HARRISCO BOSTON 
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NOVOS SELOS 
PORTUGUESES 
Selos comemorativos da Viagem Pre

sidenC£al a Cabo Verde e Guine 

Para comemorar a viagem presiden
cial as provincias de Cabo Verde e da 
Guine, 0 Ministerio do Ultramar mando:l 
ernitir urn selo postal da taxa de urn es
cudo para cada urna das citadas provin-

eias , com as dimensoes de 25,45 34,5 mrn., 
tendo por motivo . a efigie do Chefe do 
Estado. 

Os referidos selos, que foram im
pressos na Casa da Moeda, a 11 cores, 
serao postos a venda nos dias ' da che
gada do Almirante Americo Thomaz, uti
Uzando-se nessas datas carimbos de pri
rneiro dia de circula!;ao, q'..le para 0 efeito 
o mesmo Minis terio mandou confeccionar. 

PORTUGAL 

Emissao comemorativa 

BENTO DE GOES 

Os selos cujo desenho foi adaptado 
ao processo talhe-doce pelos Servi!;os Ar
tistico dos C. T. T., partindo do original 
do pintor Domingos Rebelo, tern as di
mensoes de 27,6 . 34,5 mm. compreendendo 
a serrilha, com denteado de 13,5 e 12. 

A Administra<;ao-Geral dos C. T. T. 
tern, com esta emissao a honra de apre
sen tar as primeiros selos a cores a talhe-

-dace fabricados na Casa da Maeda, traba
lho esse executado pelo escuttor-gravador 
Alvaro Lucas. 

(Raproduvio autorlzada palos C. T. T.) 

Foi rnarcada a data de 14 de Fevereiro 
de 1968 para 0 1.0 dia de circula!;ao da 
nova emissao. 

EUROPA I968 

Em 29 de Abril proximo futuro sera 
posta a venda esta serle, gue e composta 
pelas taxas de 1$00, 3$50 e 4$80. Os ca
rimbos de 1.0 dia de circula!;ao serao uti
lizados nos locais do costume: Lisboa 
(SIR), Porto (Batalha), Coimbra e Fun
cha!. 

ETIQUETAS DE FOSFOROS 
Reunioes para trocas todos as sabados, 
das I 7 as 19 horas, na nossa sede 

Av. Almlrant. RII., 70·3.o-Dt.o 
LISBOA 

~~:;~:~:~:a:C:~Ie~~ 
I = DO = I I Correio de Portugal (1853-188~) .. I 
, DA AOToal! DO 1I1i0. A. OUBDlIS DB MAOALHABS I_ 
t A VENDA NOS I I SERVl<;fOS CULTURAlS DOS C. T. T. 

I Rua Sind d. Cord.s, 9·I." I 
I LISBOA · l I 
!is ------------.,-- fil 

t 

• 
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Os sul,sidiol dos eTT e os 

selos comemorativol da 

Al,oli~io da Pena de 

Mort. em Portugal 

n nosso Director, Dr. A.J. de Vas
LI conce/os Carvalho, na sua secflio 
lilate/ica do «Didrio de Lisboa», pu
blicou uma notavel slrie de sete cro
nicas sobre as subsidios dos C. T. T , 
as quais, tigeiramente retocadas, se
rlio transcritas num proximo numero 
desta Revista. 

No numero seguin te, transcreve
rtmos, na integra, as cronicas par 
ele publicadas na mesma secflio do 
«Diarto de Lisboa .. , sabre os selos 
da slrie comemorativa da Abo/iflio 
da Pena de Marte em Portugal, e 

~,,~~""~~~~~~""~~~~~~ - + 
REVISTA DE FILATELIA CRISTA ~ 

~ 

GABRIELi 
~ 

Rua Padre Francisco Alvares, n.o 2 ~ 
: LISBOA'4-PORTUGAL i 
• • ~""k"""~~~~~~~~~~~~~ 

Por 
1- -- UNS & OUTROS L-__ ----: 
consequente ca,.ta do seu in/elis au
tor, S,.. A"'quitecto lolio Abel Manta. 

De ambas as series, seriio leitas 
sepa,.atas com grande tiragem, para 
la,.ga distribuiflio por todD 0 Pats. 

+.+ 

eariml,o comemorafivo dOl 

logos Olimpicol de Inverno 

Grande parte dos nossos associ ado. 
recebeu um belo sobrescrito com selos 

e carimbo comemorativo dos Jogos Olim
picos de Inverno, em Grenoble. 

Impoe-Ie, por isso, anotar que tais so
brescritos, em numero de dual centenas, 
portanto muito IimitadoJ 'oram remetidos 
s.gundo indica~oes do pr.sidente do nosso 
Clube, e director desta Revlsta, Dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho, por entre diri
gentes e coleccionadores da especialidade, 
a pedido de um alto 'uncionario de famosa 
«Ovomaltin.... . 

E tel 'acto impoe mais duas palavres: 
~alizmente que em Portugal, como na Sui~e 
II em outros paises, come~em a surgir gran-
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NOVA EMISsAo 
DA AGENCIA GERAL DA COROA 

SAMOA DO OESTE 
DESENVOLVIMENTO AGRiCOLA 

Primeiro dia de circula~iioJ I5 de Fevereiro dU968 

JAMAICA 
VISITA DE M. C. c. As iNDIAS OCIDENTAIS 

Primeiro dz'a de circulariio, 8 de Fevereiro de I968 

OS FILATElISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS 
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS 

t 
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o anlverSOriO do Dr. Indiveri Colucci 
o nosso querido amigo Dr. Ped1'0 In

diveri CoLucci nao sera coLeccionador de 
seLos. Mas nao of end em os os medicos 
(entre os quais tantos nossos socios e 
amigos), afirmando que 0 Dr. Pedro In
diveri CoLucci constitui caso notliveL tln 
naturopatia portuguesa. Caso poueo co
nhecido em PortugaL, embora de Larga 
projec!;ao internacional. Motivo peL 0 
qual com muito prazer aqui publicamos 
o artigo seguinte, que com a devida ve
nia transcrevemos cia sua revista mensnL 
Natura, 71. 0 161, de Fevereiro corrente: 

No dia 8 de Dezembro ultimo, passou 
mais urn aniversario natalicio do Dr. In
diveri Colucci. Como nos anos anterio
res, foi grande 0 numero de pessoas que 
pessoalmente ou por escrito vieram fe
licitar 0 director da revista N atm'a, em 
testemunho de gratidao ou simples ami
zade e reconhecimento pela obra que vern 
realizando em Portugal, nas ultimas deze
nas de anos. 

Aos oitenta e oito anos - pois tantos 
sao os que conta agora - 0 Dr. Indiveri 
Colucci continua em plena actividade, mas 
uma actividade multifacetada, em que se 
desElobra para .atender a solu~ao das ques
toes de ordem profissional ou Hteraria, 
que The sao apresentadas. 

Diariamente - sem exagero dizemos 
o distinto naturopata continua a ser asse
diado por muitos doentes que se dirigem 
ao Instituto de PaGo de Arcos, a sombra 

acalentadora da esperan~a que trazem 
para a cura, pelos metodos de tratamen
tos naturais. 86 quem passe alguma.s 
horas naquele estabelecimento naturopa
tico pode fazer palida ideia do que c'! 
naquela clisa 0 movimento quotidiano, en
tre queixumes e llJamentos de tantos enfer
mos em pessimas condi!;oes. 

E' realmente necessario dispor de muita 
vitalidade, possuir muita resistencia e ca
Ther as benesses do regime de vida sa, 
para assim conseguir enfrentar quantos 
problemas se the deparam em ritmo im-

A~jlliii~jli::~lii~i!E~111;:!1i!f:!i~h:!1fm~gi::Elj¥ig~tim"jl:'ij~?#, 

i Oasis Agencia I 
d ~ iii! 4dmlnl.'rQ~ilo de proprledade. - Ii 
lli!,r::_~~~ ... :: 4Iuau;'l. de e.... eom e .em mo- ~=!5 

billa - Terreno. - ProJeeto. - Or1!.- -

.
! .. !.~.' .. !. men&o. e todo. os assunto. releren- Ii 

&e. a proprledade. "" 

f;,.1,:)" Fid.~::;~ do. ~::.:;:.~. ~::::'i.1 i 
Union Assurance C.O Ltd. _ 

i ;,. ~60:" -~,,~u:-..~,,~-~~ i 
llH~i~~~;;' ·iij~l!lg~~ir:i~~~ii~g~~~~~::~i~fiii;f:~:W:~:m~~~f::1i~fig~;Ef 
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pressionante. 0 vigor herdado, a boa 
heran!;a biologica sao de facto elementos 
basil ares para se conseguir uma vida 
longa e com saude. Mas quantos nao 
houve, e nao ha, que, tendo esses cabe
dais preciosos, os desperdi!;aram ou des
perdi!;am, e morrem cedo porque esban
jam a riqueza que possuem? E quantos 
nao hA que, embora debeis, pO'lparam a 
modesta riqueza que tinham, e chegaram 
longe, enquanto outros seus parentes, mais 
fortes embora, nao passaram dos trinta 
ou dos quarenta, pelos motivos aponta
dos'! 

o Dr. Indiveri Colucci defende com 
intransigencia 0 regime de alimenta!;aO 
racional, segue-o a rigor, dando 0 exem
plo. 0 seu criterio e, alias, dar exemplos, 
de preferencia a fazer prega!;oes. Esta 
conduta, ele a manifestou em diferentes 
oportunidades publicamente. 

o Dr. Indiveri Colucci perman·ece ina
balavel no seu posto, lutando pelo bern 
da humanidade. It para the agradecer 
essa dedica!;ilo que muitos dos antigos 
doentes the escrev-em ou 0 visitam, inca
pazes de encontrarem palavras bastante 
eloquentes de gratidao e afecto para quem 
tanto fez para que a morte nao tivesse a 
ultima palavra. 

Muitas centenas de cartoes e cartas 
recebeu 0 intransigente e pre claro naturo
pata. Como nos outros anos, - e agora 
ainda mais por diversas razoes - 0 Dou
tor Indiveri Colucci nao poderia agradecer 
pessoalmente uma tao grande quantidade 
de mensagens, algumas tao eloquentes que 
exigiram agradecimento em grande es
tilo. Por isso aqui da 0 seu testemunho 
de permanente gratidao a quantos naquela 
data e sempre que possivel the querem 
testemunhar respeito, confian~a e admi
ra!;ilo, pela obra que realizou e continua 
realizando, apesar de tao avan!;ada idade. 

Afinal, nilo e positivamente a idade 
que conta. Oitenta e oito anos e muito; 
e muito mais quando se trabalha intensa-

-==::::::::::::::::==-'::::::::::::::0:::::::::::::::. 
IA FILATELICAII - -- -- -II SELOS PARA COLEC<;OES II 
i I 
!! Cal~ada do Carma, 25-S/L.E H - -- -- " 5i L IS lOR - Telefone 35207 ii 
iI •• 
~=:::=:::::::=:I:::I::::::::::::::::::I::::I:::Ie.-==~ 
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A 
CENTRAL 
DA 
BAIXA 
OPTIMO SER VIvO DlE 

RESTAURANTE 
PASTELARIA FINA 

I 

SALA DE CHA 

AMBIENTE SELECCIONADO 

Reconhecida oficialmente de 
Ulilidade Turrslico 

94, RUA AUREA, 98 
Tels.: 320280/32 66 74 

LISBOA-2 

•• •• ,. ., 
mente, de manha cedo ate noite alta. Na 
realidade, 0 Dr. Indiveri Colucci tern no 
seu Instituto, quase permanentemente, 
uma centena de doentes das mais diversas 
e graves doen!;as, em tratamento diario, 
alem de ser obrigado a escutar dezenas 
de consulentes que todos os dias 0 pro
curam 11 lespera de encontrarem uma tabua 
de salva~ao . So is so bastaria; e -estamos 
pensando se outras pessoas apenas com 
metade da sua idade estariam em condi
~oes ou na disposi!;ao de trabalhar tanto 
nesta altura, e sempre assediado por 
doentes. 

A isto vern juntar-se outra actividade 
que, de certo modo, poderemos designar 
extra-pro fissional. Nas horas excedentes 
da sua permanencia entre as aparelha
gens do Instituto, 0 Dr. Indiveri Colucci 
concentra-se na ordenal:ao dos originais 
para a revista que dirige e tanta audiencia 
vai encontrando por todo 0 mundo. Esta 
revista e 0 (porta-voz dos naturistas e dos 
naturopatas portugueses, e aceita a cola
bora~ao de ilustres medicos naturopatas 
estrangeiros. Conseguir que a Natu1'4 

• 

• 
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FOGOES - LANTERNAS - PULVERI

ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI

LAVAO - PRENSAS «MARMONIER», 

PREN5AS HIDRAuLlCAS, ETC" ETC, 

Ca.a Hipolito, Limitada 
TELEFONES 3 e 53 

lhas e com l egendas menos carregadas. 
E dois quadros com correia aereo uni
versal, selos novos, blocos, nao denteados, 
etc. Trata-se de urn expositor que pro
gride de dia para dia. 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA: 
Urn quadro sobre Exposil;oes Filatelicas, 
muito pouco, e com evidente falta de 
legendas. Outro quadro com «as mais 
bonitas flamulas turisticas francesas» , em 
peucos sobrescritos e muita3 pequenas 
tiras. Clare que muito apreciamos es
tas flamulas, embora mais em sobres
critos do que em tiras, que se vendem 
aos pacotes de cern, e baratas.. . Acres
cendo que urn quadro de tal material 
nao e nada, e muito menos misturado 
com 0 antes e 0 depois .. . E 0 depois 
silo dois quadros com cartas prefilate
licas francesas, bons carimbos entre 1771 
e 1856, material muito raro e interessante, 
a merecer desenvolvimento que 0 ex
positor esta a altura de poder dar-lhe. 

PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAO: 
Selec!;ao de sobrecargas «Republica Ira
quiana», em unidades, tiras quadras e 

grandes bloeos, com notaveis erros ti
pogrilficos, trocas de linhas ou 1etras. 
etc., etc. 

FLORENTINO A L V E S RODRIGUES: 
Conjunto tematico muito valioso sobre 
a historia do cristianismo, embora seja 
pequenissima parte da sua enorme co
lec~ao, que no Brasil alcan~ou medalha 
de ouro, e esteve 11 beira do Grande 
Premio. Legendas em portugues, 11 es
pera de passarem a bilingues, para ex
posic;oes internacionais, onde esta par
ticipa~ao nao deve faltar. Selos apenas 
em unidades, 0 que nos parece pouco; 
e sem provas nem erros, 0 que lam en
tamos, com venia ao «colosso» do Bar
reiro. Mas com blocC¥> e postais maxim03. 

Embora muito em resumo, llqui fica 
uma ideia do que foi a Exposi!;ao Fila
telica do «XIII Dia do Selo», em Lisboa; 
organizada, como sempre, pelo Clube 
Filatelico de Portugal, por delega~ao da 
Federa~ao "'Portuguesa de Filatelia. 

v. C. 
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mingo, dedicaremos algumas linhas as seis 
participa!;oes de tao pequeoa como ,nota vel 
exposi!;ao. A. laia de aperitivo, seis no
mes: Jose Gonzalez Garcia, Anfbal Bar
bosa, Ant6nio Ferreira Rodrigues, Dr. Ro
mano Caldeira Camara, Prof. Doutor Car
los Trincao e Florentino Rodrigues. 

v. C. 

Como prometemos no domingo pas
sado, e, alias, e nosso velho costume, 
aqui estamos hoje a fazer alguns comeu
tarios as participa!;oes da Exposi!;ao de 
Lisboa do Ultimo «Dia do Selo». Mas 
simples comentarios, repetimos, nao cri
tfcas, por se tratar de uma exposi!;ao de 
divulga!;ao, nao competitiva. 

Deste modo, e seguindo a ordem do 

catalogo, que nao sabemos nem interessa 
a que obedeceu: 

JOSE GONZALEZ GARCIA: Conjunto 
impar e impression ante, D. Luis, fita 
direita, muito maior do que indicava 0 

catologo. Selos em folhas inteiras, ou
tros em grandes blocos, todos novos. 
Alem disto, intimeras «nuances», tambem 
em folhas e unidades, pares e quadras. 
Muitas cartas com selos, e ainda selos 
com err os, nao denteados, duplas impres
soes, uma delas impressionante, e selos 
nao emitidos, como 0 famoso 500 rs. ver- ' 
melho. 

ANIBAL BARBOSA: Grande e excelente 
colec!;ao de Macau - reimpressoes, espe
cimes, pro vas, erros e variedades. Par
ticipa!;ao muito completa e estudada, bern 
apresentada, com unidades, pares e gran
des blocos. 

ANTONIO FERREIRA RODRIGUES: 
Dois quadros com magnifica colec!;ao da 
Alemanha, selos e blocos, novos e US3-

dos. Ganhara em ser remontada em fo-

Est6 em distribui~ao gratuita 0 

lol!tim filat~li[o n. 
0 II 

com mais de 4.500 series esttangeiras, temdticas e por paises, com
preendidas entre Ajganistt10 e Luxemburgo. E tambim.' 

- Erros, pro vas e varledades, de Portugal e Ultramar 
- 8obrescrito8 do primeiro dla e comemorativos 
- Todo 0 material filatelico 

E . .. muitas ojertas especiais a baL~os prefos. 

~e.tfji.o (A). ~e. ~OUga. ~i.moe.g 
CALDAS DA AAINHA 

anvla-Iho com todo a prazer I 

; 

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL 2.f> 

HOLANDA 
Salas comamDrati~os do 'Sarvl,o da Chequas a Trlnsfarlnclas Postals 

Este Servi!;o dos Correios foi insti
tuido por uma lei que entrou em vigor 
a 16 de Janeiro de 191B. A principio 
a execu!;ao do servi!;o competia a todas 
as agencias do correio. Em 1923 a admi
nistra!;ao ficou definitivamente centrali
zada em Haia. 

ap.are!;a todos os meses, com impecavel 
regularidade; primar pela sua apresenta
!;ao artistica, a beleza policroma das ca
pas, a impressao atraente, a ordena!;ao 
dos artigos conforme os assuntos - tudo 
representa horas de trabalho, de apura
mento, de escrutinio de temas, numa 
vel'dadeira tarefa de indole pedag6gica e 
profilactica. 

A «Nova Editorial Natura» ainda tern 
a fun!;ao de promover .edi!;oes de obras 
no original portugues ou em tradu!;oes, 
sempre em obediencia ao programa tra
!;ado de esclarecer 0 publico e ajudar os 
doentes a recuperar a saude. 

o trabalho intelectual moroso, e pa
ciente aplica!;ao, rouba muitas horas. Por 
isso, quem visitasse 0 In3tituto it noite 
poderia ainda ir encontra-Io a trabalhar 
na Qrganiza!:ao das prescri!;oes trofD
-fisioterapicas para os sew numerosos 
doentes internos e externos, nos seus li
vros de novas edi!;oes, na rectifica!;ao de 
termos impr6prios, na reuniao de elemen
tos para outras iniciativas de caracter 

. editorial. 
S6 se pergunta ainda mais uma vez se 

urn hom em nesta idade pode trabalhar 
tanto e por tanto tempo. Ve-se que sim. 
Mas pergunta-se tambem: como e pos
siV'el? 

Alem do vigor propriO, e da maneira 
optimista de encarar a vida, faetos deve
ras importantes da saude e resistencia 
- 0 Dr. Colucci tern a seu favor os bene
ficios da alimenta!;ao sadia que em boa 

-hora escolheu, e que hoje !he permite 
ainda ser util ao seu semelhante. 

Todos n6s desejamos que a sua saude 
se conserve assim por muitos anos, pois 
com isso terao muito a lucrar doentes e 
saos, alguns destes porventura doentes 
de amanha. 

Com 0 correr dos anos, sobretudo 
ap6s a segunda guerra mundial, 0 Ser
vi!;o de Cheques e Transferencias Postais 
tomou urn incremento prodigioso. A si
tua!;ao muitas vezes assaz dificU. em ma
teria de pessoal, bern como por outros 
factores, conduziu aD estabelecime!lto, em 
1956, de urn segundo centro de cheques 
postais em Arnhem, e aos trabalhos pre
paratorios para a automatiza!;ao. Em 1965 
o servi!;o ficou .completamente a:.ttoma- 
tizado. 

o ntimero de titulares de contas, que 
se eleva a perto de 1,5 milhao no final 
de 1967, vern aumentando sempre. 

Por ocasiao do cinquenteoArio do Set'
vi!;o de Cheques e Transferencias Postais, 
fei posta a venda urn selo comemora
tive especial de 20 cents. sem sobretaxa, 
entre 16 de Janeiro e 17 de Fevereiro de 
196B. A imagem, desenhada por M. P. 
Zwart de Wassenaar, evoca urn empreen
dimento financeiro automatizado. Os pe
quenos circulos e as barras pretas lem
bram a ideia de moedas e cartoes perfu
rados. 

Executado em vermelho, preto e ama
reID dourado, 0 selo traz a legenda es
pecial «Postcheque - en Girodiensb e as 
datas 191B-196B, alem das iniciais PCGD, a 
palavra Nederland e 0 valor. 

HENRIQUE MANTERO 
encontra-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILA TELICO 

Pra;a da Alegria, 58-2.t'-A 
Tele/one .J28I76 

LISBOA 

Selos clAssicos * Modernos * Tematicos 

COMPRA E VENDE 
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ANUNCIOS ECON6MICOS 
Troco e compro selos de Portugal e 

Ultramar. Novos e usados. GUILHERME 
SANTOS - Apartado 6 - Elvas. 

PROV AS, ENSAIOS E ERROS: Troco; 
ou compro, pagando bem. Resposta a Se
rretaria do Clube, ao n.O 22. 

Georges A. Vafiadachi - Rue Skoufa 
57-B - Atbenes (135) - Grecia. Deseja tro
car selos de Portugal por selos da Grecia. 

CanjirOes antigos e candeeiros e can
deias de azeite, desejo, pagando bem, em 
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos 
DOVOS de Portugal e Ultramar. Carta a 
Secretaria, ao n.O 22. 

Compro e vendo selos aos melhores 
pre!;os. M. do Nascimento - Apartado 112 
-FARO. 

Contra 100-200 selos do vosso pais, dou 
ItAlia ·e S. Marino. - O. Carletti - Corso 
Lecce 31/20-1045 - Torino. 

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

Troco selos de serie Clube Militar Na
val taxa omissa de 1$00 por Albuns, bl::J
cos e FDC de Portugal. Carlos Correia. 
Caixa Postal 37. Andulo (Bie). Angola. 

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

SELOS DE PORTUGAL, UL
TRAMAR E ESTRAN
GEIRO, CLASSICOS, 
SltRIES, FTC. 

para COMPRA OU VENDA 
Con suIte a cas a 

H. SANTOS VIEGAS 
R.1.0d.Dezembr045-3.0 LlSBOA 
T.I.'on. 35852 

Troco e eompro selos Espanha. Dou 
em troea bons selos Portugal e Ultramar 
e outros paises. Trocaria eolec~ao adiantada 
Portugal e Ultramar por equivalente Espanha. 
Carta it Seeretaria, ao n.O 101. 

PROVAS, ERROS E VARIEDADES de 
Portugal e Ultramar. Pe!;a 0 Botetim Fi
tatetieo, n.O 12, de Sergio Simoes, Caldas 
da Rainha. Enviamos gratuitamente. 

Compro, Troco e Vendo selos clflssicos; 
todas as series TemAticas, novas ou usa
das. Procuro selos de pacotes. Vendo 
albuns e material filatelico. A. Borges 
Brito - BARREmO - Portugal - Tele-
fone 2272329. . 

Desejo selos de Portugal e Ultramar, 
somente em series novas e completas. 
Dou !tilla, Vaticano, S. Marino e tema
ticas de desportos, flora, animais e cos
mos. Grasseli Angelo. S. Marie degli 
Angeli. P. Perugia. ITALIA. 

COLECCIONA 0 TEMA DESPORTOS? 
Solicite 0 n.O 12 do Botetim FiLatetico, edi
tado por Sergio Simoes - Caldas da Rai
nha. Distribui!;ao gratuita. 

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacio
nais e Estrangeiros. A. NEVES - Apar
tado 23 - VILA FRANCA DE XIRA. 

ATENC;AO COLECCIONADORES DE 
ANGOLA E MOC;AMBIQUEl, Podem en
contrar enorme variedade de series por 
paises e tern as, bern como todo 0 mate
rial filatelico, no nosso Botetim Fitate
tieo, n.O 12, em distribui!;ao gratuita. As 
maiores facilidades nos pagamentos. Ser
gio Simoes - Caldas da Rainha. 

SELOS - MOEDAS - MEDALHAS - etc. 
Com pro e vendo. (Trocas s6 fa~o em base 
Comertial 50 %). - A. DA COSTA - P. do 
Municipio, 13-1.0-Esq.0 - SANTAREM. 

ANTONIO DE ARMIJO OGANDO -
C. P. 985 - L..uanda - ANGOLA, pretende 
correspondentes em todo 0 Mundo para 
trocas filatelicas. Da preferencia aos tema
ticos de BAR COS e RELIGIAO e todo 0 

Portugal e Ultramar. Responde sempre. 

• 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 3 

D U A S C R 6 N I CAS D 0 

i)iario 
A Exposifiio de Lisboa do Dia do S.lo 

Por delega!;ao da Federa!;ao Portll
guesa de Filatelia, 0 Clube Filatelico de 
Portugal realizou em Lisboa, pela 13.a vez, 
as comemora!;oes de «Dia do Selo», que 
anteontem, sexta-feira, ocorreu. 

Nao se realizou 0 habitual jantar de 
ccnfraterniza!;ao filatelica. E tanto para 
nao prejudicar 0 grande banquete de 
hemenagem ao Prof. Doutor Carlos Trin
cao, eminente presidente daquela Fede
ra!;aO Portuguesa de Filatelia, que breve 
vai realizar-se, - como pelo momenta ca
tastr6fico que todos estamos vivendo, e 
que n6s, filatelistas, temos que ajudar 
de qualquer modo mais substancial. 

Mas realizou-se a costumada exposi
c;ao-relampago, nos saloes da «Casa das 
Beiras", agora instalada na Avenida de 
Almirante Reis, 256-1.0, e a qual, sempre 
com regular concorrencia, se encerrou on
tern a noite. 

Do respectiv~ catAlogo, transcrevemos 
o nosso artigo de abertura: 

"Por incumbencia da FederaC;ao Por
tuguesa de Filatelia, 0 Clube Filatelico 
de Portugal organiza mais uma vez, como 
sempre desde 0 primeiro ano, 0 «Dia 
do Selo» em Lisboa. E 0 programa (es
crevemos is to dias antes da catflstrofe, 
claro) e 0 de todos os anos: uma ex
posi!;ao filatelica-relampago, nao compe
titiva, com medalhas iguais para todos 
os expositores, e urn jantar de confra
terniza!;ao. 

Quanto ao jantar, propositadamente 
nao nos esfor!;amos este ana pelo nfunero 
dos seus convivas. Estamos em vespe
ras de outro jantar, de justa consagra!;aO 
nacional de urn eminente fi.latelista, 0 

Prof. Doutor Carlos Trincao, que tam
bern forno, incumbidos de organizar, pelo 
que entendemos clever preJudicar 0 pn
meiro, e nao 0 segundo. 

Este 0 programa de Lisboa. De dese
jar e que, ano a ano, outras cidades, vi
las e mesmo mais pequenas povoa!;oes 
portuguesas, do continente, das ilhas e 
do ultramar, procurem realizar e efecti
vamente realizem program as semelhantes. 
E, sobretudo, de desejar e que todos os 
filatelistas, esquecendb questoes e ques
tiunculos que nao sao de honra, saibam 
ter a dignidade 'e a cora gem de dar-se 
fraternalmente as maos, fazendo do dia 
de hoje urn verdadeiro «Dia do Selo»; 
e do «Dia do Selo» urn dia cujo alto 
espirito de uniao e de unidade, de aini
zade e solidariedade, se mantenha, reper
cuta e revigore durante to do 0 ano. 
Estes sao os nossos votos muito sinceros". 

Por hoje, limitamo-nos a reafirmar 
aqui tao sinceros votos. No pr6ximo do-
~=;: __'' ___ f��������WfIIIIIIIIW __________ =~=. 

·i ASSINE r 
I «Notielas Filatelleo" I 
i EXCELENTE MENSARIO DA ESPECIALIDADE I 
I Assinaturas anuais: I 
I Contlnenta, IIhal, Bralll e Elpanha 60'~0 I I Provincial Ultramarlnas a outros I I palses.......... 70,00 I 
I Redllct;:io e Adminislrllo;lio I I I Rue da Flguelr. da FIIZ, 128·3.0 I 
.l COIMBRA !. 
'~I= A#¥"""""".....-.....-~.,.""." ......... AtIW".""""rIIwI¥~ .................. ".".", =.r 
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~ ....... f/IlWIIIII'f/IlWIIIII' .................. --... __ .ww ____ --... ~ .. 

..... :=~~ 
I ESTABELECIMENTOS I 
I I 
I RODRIGUES I 
I & I 
I I 

I RODRIGUES I 
I I I s. A. R. L. I 
I sEcr6ES I 
I I 
I ALI=AIATARIA I 
• SAPATARIA • 
• LANll=fCIOS • • • I . ALGODOES I 

II='OS DE LA PARA TRICOTAR I 
I . I 
I Confacolo Indultrlal com • marc. I 
I I 
I I 
I ,,~ I 
t hnt/ava/ I 
I I 
I Bot .. dl borr.ch. com .1 m.rc •• IXCIUllv.. I 
I I 

• S. JOHN ... 
• ARPAO • r BACALHAU r 
I 1= ABO R I 
I I 
I Delcontos aOI socios do Clube I=ila- I I "lico de Portugal: 15 % em lazen- I 

I 
das, conlec~oes e obra leita, e 10 % I 

em todo 0 cal~ado I 
I I I 58, Rua Nova do Carvalho, 76 I 
I Rua de S. Paulo, 55 I 
I Telefs. 361170/8/9 LISBO.A I 
• OJ' ,,-....... ------------ r·-

si!;ao filatelica nacional na Colombia, Ia 
se reuniram colombianos, venezuelanos, 
chilenos, peruanos, guatemaltecos e cos
taricenses. Por sua vez, mexicanos e 
norte-americanos tambem estiveram jun
tos, e em toda parte 0 assunto prin
cipal foi a funda!;ao aa Federa!;ao. Por 
correspondencia, 0 entusiasmo e geraI, 
e estou certo de que, ate a data marcada 
para a funda!;ao da Federa!;ao, havera 
somente urn pensamento, orie'lta~o, de
sejo e determina!;ao. 

Para que se tenha uma ideia de 
como e forte 0 grupo que se propOe a 
fundar a Federa~ao, os paises que vou 
mencionar ja aderiram, e todos sao fi
liados na F. 1. P.: Argentina, BrasiJ.. 
Uruguai, Chile, Peru, Colombia, Vene
zuela, Costa Rica, Guatemala, Mexioo, Es
tados Unidos e Canada. 0 Paraguai ja 
solicitou a sua filia!;ao, assim restam 
muito poucos paises, que, acredito, dentro 
de pouco tempo ingressarao na Federa!;ao. 

A comissaoencarregada da elabora~o 
do estatuto, composta pelos Srs. Emi
lio Obreg6n, Presidente da Federa!;ao Fi
latelica Mexicana, Edward Willard, Pre
sidente da American Philatelic Society. 
e Rafael Oriol, Presidente do Clube Fi
latelico de Caracas (Venezuela), ja de:J 
como terminados os seus trabalhos, e 
dentro de alguns dias dever-aD enviar 
uma c6pia a todos os interessados, assim, 
este ponto importante ja tera aprova~o 
geral quando for apresentado, por OC8-

siao da r euniao de funda~ao. 
Assim, ainda este ano, devera surgir 

uma fortissima entidade filatelica, que 
tern como finalidade a defesa, divulga!;110. 
difusao e desenvolvimento da Filatelia 
em geral, e americana em particular. 

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

l Salos Naclonals a Estrangalros I 
J Tod •• as novldades temat/cas sempre A venda. I 
I Ateude 1Istas de t.lta. de DES PORTO - ES. I 
, PAC IAIS - FA UN A - FLORES - PINTURA 
I - RELIGIOSOS, etc. I 
I I I Sobrescrltos % 0 DIA de Portugal e Ultramar, I 
' antlgos e recentes. TodD 0 material fllatellco 
I aempre A veud. u& I OASA FILATELICA I 
I Alfredo Dial I 
I Clixi POltal, 18 LOURENCO MARQUES I 
~~~~~~~~~~~~~-~~ 

.. 

t 
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CHERCHE - Plis Zeppelin des Pays sui
vants: Pologne (et Bureau Polonais a Dam
zig), Turquie, Yougoslavie, Iran et Uruguay. 
J' achete par bons prix. 

SUCHE - Zeppelin-Post von Vertragssta
aten: Polen (und Polnische Post in Danzig), 
Tiirkei, Jugoslawicn, Iran und Uruguay. 
Kauft zu guten Preiscn. - F. Lemos da Sil
veira - Rua Pedro Ivo, 3-3.o-EF. - Lisboa (5) 
-Portugal. 

CATALOGOS: Yvert 1968, 380$00 -
Maestros (pintura), ultima edi!;ao, escu
dos 155$00 - Pefialba (Pintura), Ultima edi
~ao, esc. 100$00. Enviamos- a cobran!;a. 
Sergio Simoes - Caldas da Raiaha. 

Vende-se urn grande stock de selos na
cionais, ultramarinos e estrangeiros. Satis
fazem-se listas de faltas com descontos apre
ciaveis, tanto de selos novos como usados. 
Pacotes, feitos hi bastantes anos, a pre!ros 
de inep:avel interesse. Av. Rio de Janeiro, 
24-1.n-D. - LISBOA. 

Com pro os seguintes sobrescritos de 
1.0 din dos C. T. T. com serie: S. Martinho 
de Dume (carimbo do .Porto), Autom6vel 
Clubc de Portugal (carimbo do Porto), Prin
cesa S. Joana (carimbos do Porto e Aveiro) 
c Centenario do Selo (carimbos do Porto e 
Lisboa) BARAT A NEVES - Apartado 2690 
-Lisboa-2. 

UM GUIA PARA AS SUAS COMPRAS 
~ILATELICAS! 0 ultimo ntimero do 

aosso Botetim de propaganda, ins ere mi
lhares de series estrangeiras, desde Afga
nistao a Lux,emburgo, por paises e bemas. 
Sobrescritos 1.0 dia e comemorativos, na
donais. E todo 0 material filatelico. Gos
tosamente 0 ·enviaremos a simples pe
dido. SoUcite-o para Sergio W. de SOllsa 
SimOes - Caldas da Rainha. 

Eduardo da Costa Vaz - c/o Postmaster 
Panjim. Goa. lndia. Deseja trocar selos. 

Sensaci.onal venda de grande colec!;ao 
de selos, da tematica MOTIVOS RELI
GIOSOS, universais, em 4 Hndos albuns, 
e ainda urn grande stock de selos avulso, 
unlversais e do nosso Ultramar, para co
merciante de selos. 

Deve ser a maior colec~ao de selos 
desta tematica no Pais. 

Dirigir a PENNA PERALTA, SoUcita
dor Encartado, em Fila Franca de Xira. 

POI' 190$00 ,'cndo 0 IOle ... cguinte de selos 
wudos: (Portu~al- 363/64, 453, 552, 641/44, 
786/88, 804, 878, Aviao 9 e Angola 378) 
e de selos 1I0VOS (Portugal - 257/272, 859/60, 
879/80). Pedido~ c/ a quantia, a Ant. B. 
Cunha.. - Rua BaziJio Teb, 28-1.· - LA
GOA - ALGARVE. 

Em troca de 50/ 100 bom selos de Por
lugal e Ultramar, dou 60/ 120 selos de Italla, 
S. Marino ou Alemanha. Rag. Mario Ber
mzzoni - Via Vincenzo Gemito, 10 - 40139 
Bologna - Idlia. 

Heinz Tauchnitz - 49 Zeitz - Hollings
trasse 11 - Alemanha (DDR) . Deseja tr0-
car selos. Correspondencia em alemaD. 

COMPRO selo... Portugal e Ultramar, 
novos ou usados. Tambem vendo. SILVA 
PEREJRA - Rua Antonio Nohre, 43-2.·-Drt.o, 
relef. 784816 - Lisboa-4. 

Compro 0 cambio por sellos, cpagelaslO 
de los CTT, anteriores a 1968. Respondo 
siempre en espanol. Emiendo portugucs. 
S6cio n.O 5.019. Rafael Domingo Sancho, 
c/ Celeste n.O 9, Madrid 17 - Espanha. 

Com pro sene ... novas completas de Por
tugal, sem charneira, desde 1934 a 1959. 
Evemualmente, aceito troca~ . Ofertas deta
fhadas it Tabacaria PeterfiI, Av. Almirante 
Reis, 62-A - Lisboa. 

Compro pequenas colec!;oes, series 
completas ou blocos de Portugal, indicar 
pre!;o e quantidades. Carta a Secretaria 
dQ Cluhe, ao n .O 120. 

~~m!~ililmllll!l~;f:li~~lirg;ilil,'~f:ifnf:~!ill~~llli1.~. 

F. Castel-Branco & Fil~o 
LIMITADA 

Apartado n.O 44 Tllafona 22020 
VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas de todo 
o Mundo. Selos classico8 de Portugal 

e Ultramar 

ijf;i~l~~'¥'l!Il~!i~~mmHllli';~~m~~!!l'~~~~w'iil.~~ 
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MINISTSRIO DAS COMUNICA(X)ES 

Administrac;ao-Geral dos COrl'eios 
Tel6grafos e Telefones 

DirecljBO dos Servi.,os Iodustriais 

PORTARIA X.O 22 502 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro das Comunicac;oes, que, 
ao abrigo das disposic;oes do artigo 27.0 do 
Decreto-Lei n.O 42417, de 27 de Julho 
de 1959, seja lanc;ada em circulac;ao, cumu
lativamente com as que estao em vigor, 
uma emissao extraordinaria de selos dedi
cad a aos cientistas portugueses, 1.a serie, 
com as dimensoes de 34,5 X 22,2 mm, den
teado 13,5, nas taxas, cores e quantidades 
seguintes: 

$20 - fundo c i n zen to, effgie do 
Prof. Doutor Camara Pestana, 
12000000; 

$50 - fundo laranja, efigie do Prof. 
Doutor Egas Moniz, 12000000; 

1$00 - fundo a mar e 1 0 , efigie do 
Prof. Doutor Pereira Coutinho, 
10 000 000; 

1$50 - fundo sena 
do abade 
10000000; 

natural, 
Correia da 

efigie 
Serra, 

2$00 - fundo sena queimado, e fig i e 
do Prof. DoutOL' Ricardo Jorge, 
2000000; 

2$50 - fundo verde, 
Doutor Leite 
2000000; 

efigie do Prof. 
de Vasconcelos, 

2$80 - fundo salrnao, efigie do Prof. 
Doutor M a x i m ian 0 Lemos, 
1000000; 

-!$30 - fundo azul, efigie do Prof. Dou
tor J. A. Serrano, 1 000 000. 

Ministerio das Comunicac;oes, 3 de De
zembro de 1966. - 0 Ministto dus Comuni
cac;oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

Selos de Portugal e Ultra mar. Es
trangeiros. Novidades. Tematicos. 
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0 

material fllatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R. MARl A ANDRADE, 55-Telef. 834108 
LlSBOA (PORTUGAL) 

( 
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I ANO XXII F'EVEREIRO DE 1988 

CRONleA DO 

federac60 filatelica das Americas , 
Incontestavelmente, urn dos gran des 

acontecimentos filatelicos do ana sera a 
reuniao das agremia!;oes filatelicas ame
ricanas, com a funda!;ao de uma Federa
!;ao, a fim de lan!;ar a sua Filatelia, e, 
principalmente a latino-americana, no sec
tor internacional. 

Este mOvimento, nao tern qualquer 
intuito agressivo contra a Federa!;ao In
ternacional de Filatelia, tanto que sO
mente poderao filiar-se as entidades que 
ja estao filiadas na F. 1. P., e aquelas 
que nao fazem parte desta terao, antes, 
de 0 fazer, para depois ingressar na Fe
dera!;ao americana. 

o que se tern sentido e observado e 
que, de uma maneira geral, permanece 
em situa!;ao quase que desconhecido 
tudo que diz respeito aos acontecimentos 
e desenvolvimento da Filatelia dos pal
ses american os. Pouquissimas referencias 
e informa!;oes sao mencionadas e divul
gadas. Entretanto, nesta parte da terra, 
existe uma Filatelia forte, actuante, pro
gressiva e bern adiantada. 

Em quase todos estes paises, reali
zam-se exposi!;oes nacionais, congress os 
e reuniOes dos mais diversificados as-

r------------Por ------------~ 
HUGO FRACCAROLI 

Vloe·PresldenlB do Clube Fllalelloo do Brain 

pectos. Temos ate iniciativas e empreen
dimentos que sao s6 realizados neste 
continente: cursos anuais de Filatelia, ex
posi!;oes filateIicas escolares, organismos 
gcvernamentais para apoiar e auxil.i!ar 
a Filatelia em geral, palestras sobre Fi
latelia feitas em pra!;as publicas, por oca
siao das feiras ao ar livre, leiloes dos 
selos e pe!;as filatelicas feitas em agre
mia!;oes filatelicas, sendo alguns bern im
portantes. 

Tudo faz acreditar que est a funda!;ao 
sera feUa no pr6ximo mes de Novembro, 
durante a realiza!;ao da EFIMEX 68, Ex
posi!;ao Filatelica International, que se 
realizara no mes de Novembro no Me
xico. Neste sentido, a Filatelia latino
-americana esta em plena ebuli!;ao. Ar
gentinos e uruguaios estiveram reunidos 
e trataram do ass unto. Peruanos e chi
lenos fizeram 0 mesmo. Recentemente, 
por ocasiao da realiza!;iio de uma expo-
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FiLlA DO NA FEDERA<;AO PORTUGUES." DE FILATELIA IF. P. F) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 

SEDE : AV. ALMIRANTE REIS, 70-3·o-Dt.o - L1SBOA - Telef. 54936 

CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - L1SBOA - PURTUGAL 

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

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTIZA<;AO 

ontinent. (exceplo Lisboa), Ilhas e Prolvincias Ultramarinar: 

Efectivos . . . 
Juniores . . . 

60$00 por ano . ., ou equlvalente em moeda local 
30.,00 por ano 

Brasil Cr. 3000, pur ano 

L1SBOA - Efectivos . . . 10$00, por m!s; juniores. . . . . . 2$50, por m~s 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO. 

SAO s6clos JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

."<;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e 
Maia - Pua Castilho, 57 - Ponta Dell!;lIda. 

CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 
S" ' II - Avenida Andrade Corvo, 42 -
n lAde da Praia. 

MACA U - Rolando dos Reis Angelo - Caixa 
Po-Ial 143 - Macau. 

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

S TOME - J080 Paulo Rego Teixeira
S. Tome 

COLO~IBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle-
18, N.o 7-37 - Apartado Aheo n.O 859. 
Santa Marta. 

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

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA I 
Endere~o telegrafico: LUSITANA Telefone n. o 10 - VALENCA 

DE 

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

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;(ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

A SEVERA 
RU A DAS GAvus, 55-57 • T .1.1. H006 

PORTUGAL BAIRRO ALTO • LlSlOA • 

UESTAUUANTE T1PICO 

RESTAURANT TYPIQCE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fadas e Guitarradas 
ABERTO TOD:\ A NOlTE • OUVERT TOUT 1.'1 NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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DIA DEL AEROALATEUSfA 

" - j 
ARGENTINA 

BUENOS AIRES fF7 
rOE MARZO - 1967 

7. 0 Congresso do F. I. s. A. 
o valor do ccOIA OA AEROFILATELIA» , 

(Ver artigos no interior) 

r ANO XXII FEVEREIRO DE 1968 
_ :I' ----:---- --' 

N,O 199 

REV S T A MEN SAL 



C/ube Filatelico de Portugal 
Correspondencla 

APARTADO N.o 

II S B 0 A- Portugal 

CIICULAR "' •• 133 

V611do .16 20/1,1'8 

(Filiado na Federac;:iio Portuguesa de Filetelill-F. P. F., 

Expedlente 

2869 Ter~as e Sextas-feiras -das 21 as 24 horas 

Sabados-das 16 as 20 horas 

EMISSAO COMEMORATIVA 

AV. 

EUROPA 1968 
PrezadG Cons6cio: 

Sede 

AlMIRANTE REIS, 70, 
T elefone 5 49 36 

lISBOA 

3.0 -0. 

Lisboa. 25 de Marc;o de 1968 

No dia 29 de Abril proximo futuro "era posta a circular esta emissiio. 

As taxas desta emissao sao as seguintes: 

1$00,3$50 e 4$30 

--------------DESTACAR POR 1ST A LIMHA 

EMISSAO: EUROPA 

COIIiBRA L1UOA PlaTO 
Serlll novas • 

fUICHAL r"ilijiC' , abllterens I 

Qlldru obliteraNs I 
................................................ ........... Sobrescrltol C. T. T. c/ Itrle 18. 8RdlllCl 

::::::::::~:. ::'.'.'. :::::: :::~~~~~~~~: ::::::~~~~:I··············~--·~ 
, , 1$00 .. 1 IDdere;o • 

Edl;lo do C. F. P. sem eR~lr. 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
A DlllEc(:10 

Ellcomellllll N.D ..................... . .. ................................ . 

8$8' ........................ _ ....... . 
35$21 .......................... _ ... . _0 ............................... . .01 ...................... ...... _ .. 
2$51 .................. _ .••........ 

Parle. 8 IIlillta • . ................... _ . ......... . 

NAD PODEMOS ENCARRE6AR-NOS 
DE OUTRAS VARIEDADES 

Total. 
. ............................. . 

. ....... .............. C ""'" 

MUlTO IMPOFIITANTE 

I.° - Pagamento por cheque, vale ou dinheiro Mao aceltamos se105. 
2.0_ Todas as encomendas serao expedidas registadas, pela ordem de recepc;ao, e sujeitas a de mora. Nao esquecer juntar 

a importa.ncia dos portes. 
3.0 -Nio serao atendidas as requisi~oes depois do dia 20 de Abril. 
4.0 - 56 obliteramo. selos e sobrescritos da propria emissao com as marcas do dia: Lisboa (5. 1. R.), Porto (Batalha), 

Coimbra, Funchal. 
5.0 - Nao fazer requisic;oes de outros selos para irem juntamente com os desta emissAo. 
6.0 -Quaisquer outros assuntos a tratar. estranhos a este servic;o, devem se-lo em separado, a fim de facilitar a expedi~io. 

o .acio n." 

Moratior ......................................................................................................................................... N.o .............. Localidade ........ .. ......... ........................ _ 

junta ou envia por chequ., vale, etc . ........................................................... N.o ....................... 5/ ................................................... _ ............... a quan/ill 

de Esc . ..................... $ ......... , para pagamento da 5/ encomenda Allinelur. 

Data ......... .l.. ........ .1 1968 

EUROPA A preencher na lede Encomenda .... 0 ................ .. _._. 

o s6cio n." ................................................ _ ................................................................................................... _ ........................................................... _ .... .. 

dep06itolt Esc ....................... I .......... , para pagamentD da 5/ encomendlz. Lisboa, .......... I ........ .1 1968 




