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CORRESPOND:E:NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Ter<;as e Sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e Sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE S6CIOS, E RESPECTIVA COTIZAyAO: 

Continente (excepto Lisboa ) , llhas e Provlncias Ultramarinas : 

Efectivos ... . .. .. .... 60$00, par ana au equivalente em moeda local 
Juniores . .. .. . . ... .. 30$00, par ana 

Brasil . .. ... .. .. . .. ... .. .. ... .. .. .. .. . ... .... Cr. 50000, par ana 

LISBOA - Efectivos .. .... ... 10$00, par mes; Juniores .... . ... . 2$50, par mes 
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EM CURSO. SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

CABO VERDE - J oao de DellS Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Con'o, 42 - Ci 
dade da Praia. 

MACAU - Rolando dos H.eis Angelo - C. P. 
143 - Macau . 

MADEIRA - Funchal - 1\L M. Louren~o de 
Gouveia - Caixa Postal , 456. 

S. TOME - Joao Paulo Rcgo Teix(' i,-, 
'i . Tome. 

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. - Cal 
le 18, N ." 7-37 - Apartado Aereo n." 859 
S~nta Marta. 

G. S. A. -Manuel L. Gouveia - 4911. 15 
Ih Avenue, GL. 5-2144, Sacramenlo. 20, 
California. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Enderei;Q telegraiico : LUSITANA Telefone n." 10 - VALENyA 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - V ALENGA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

cchip6lilo» 
arligos de alia qualidade 

FOGOES - LANTERNAS - PUL VERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI

LA<;:Ao - PRI::NSAS c MAIDlONIER • 
PRENSAS HlDRAuLICAS, I::TC., ETC. 

Cas a Hipolito, L.da 

TORRES VEDRAS TELEf. 3 e 53 PORTUGAL 
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A SEVERA 
aUA ·DAS GJ. VEA~, 55.57' 

BAIRR.O ALTO LISBOA 

... '.f.f. 34006 
POR.TUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

., 

F ados e Guitarradas 

ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUlT.. OPEN ,ALL NIGHT 
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XLVIII 

o fracasso das lernalicas 
na ccPhilalec-Paris 1964" 

Vou alertar as comiss6es organi
zadoras sabre a participac;:ao de co
lecc;:6es tematicas em exposic;6es 
internacionais_ 

Na PHILATEC de Paris, a parU
.cipac;:ao dos tematicos foi para mim 
urn aut.entico fracasso, com que me 
surpreendi fortefJlente. 

Em Paris, houve mais de 200 
inscric;6es, e estas tomaram urn es
pac;o enorme da exposic;:ao, e tudo 
fazia acreditar que, em vi.sta da 
grande quantidade de colecc;:6es ex
postas, nos terfamos a oportunidade 
de ver muitas dezenas de magnifi
cas colecc;6es_ 

POR ,. j 
HUGO FRACCAROLI 

Vlce-Preslctepte do C1ube FlIllte1ic~, do BrllllI " 

A desilusao foi completa. b ma
ximo, havia uma dezena de boas 
colecc;:6es, 0 restante de muito 
pouco valor filatelico, 'e ae, orienta
c;:ao tematica bern inferior. Vi nume
rosos conjuntos que nao poderiam 
ser expostos nem em exposic;6'es 
regionais. Muitas dezenas de colec
c;6es nao l'eceberam nem 0 diplom!3 
de participac;ao. Muitas dezet'las 
de colecc;6es nao tinham Elualquer 
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orientac;ao. Era urn aglomerado de 
selos, sem qualquer expressao. 

Das 200 colecc;c5es, somente duas 
merecer~m uma medalha de ouro, 
e dez a de vermeil. E preciso dizer 
alguma coisa mais? 

Nao vou fazer qualquer compa
rac;ao com as colecc;c5es tematicas 
que temos no Brasil, ou com aque
las que foram expostas na TEMEX 
61, realizada em Buenos Aires. Neo 
e motivo desta minha cr6nica dimi
nuir 0 adiantamento da c1asse tema
tica da Europa; a minha finalidade e 
outra, e a de que se deve evitar que 
as colecc;c5es fracas e fraquissimas, 
sejam inscritas, sejam aceites e 
sejam expostas. 

As colecc;c5es fracas existem as 
centenas em todos os paises do 
mundo, mas tudo devemos fazer 
para que elas nao tomem 0 lugar 
precioso de uma exposic;ao, preju
dicando a parte tecnica de colecc;c5es 
expostas. 

Urn dos grandes campec5es mun
diais, e dizem mesmo que 0 maior 
deles, se recusou a man dar 0 seu 
conjunto, e cancelou a sua inscric;ao 
na PHILATEC, porque nao the de
ram a quantidade de quadros que 
ele achou que tinha necessidade. 

A Comissao organizadora foi 
forc;ada a assim agir. E porque 7 
Porque mais de uma centena de 
quadros foram dados a colecc;c5es 
tematicas que absolutamente 
nenhum valor tinham, em qualquer 
sentido. 

Vou agora focalizar 0 ponto 
principal desta minha cr6nica. 

Este facto e este estado de 
coisas, foram natural mente aborda
dos em Paris. A Comissao Organiza
dora, isto e 0 sr. Berthelot, respon
deu que nenhuma culpa cabia aos 
organizadores da exposic;ao. Disse 

que, nas instruc;c5es enviadas aos 
Comissarios da exposic;ao, foi reco
mendado expressamente que verifi
cassem e examinassem as colecc;c5es 
antes de receberem e aceitarem as 
inscric;oes. A Comissao -divulgou 
expressamente 0 seu desejo de 
reunir urn numeroso conjunto de 
importantes colecc;c5es para dar urns 
demonstrac;ao de nivel alto de con
juntos e colecc;c5es de selos 

Isto nao foi tornado em conside
rac;ao por numerosos Comissarios, 
especialmente de alguns paises, que 
inscreveram rna is de 20 colecc;c5es, 
e TODAS elas do mais baixo nivel 
filatelico ou de orientac;ao. 

Assim, dou razao ao sr. Berthe
lot. De facto, a culpa e exclusiva de 
diversos Comissarios, e agora 
chama a atenc;ao a estes elementos. 
Cumpram com sinceridade 0 seu 
dever. Cumpram com lealdade a 
sua obrigac;ao. Sao obrigados aver 
e examinar os conjuntos, antes de 
aceitar a sua inscric;ao. Eu fac;o isto 
religiosamente. Rarissimo a colec
c;ao de urn brasileiro que tenha 
conquistado rnedalha de bronze. 
Fac;o absolute questao, sempre, para 
que a filatelia brasileira fac;a boa 
figura no exterior. Esta e a obriga
c;ao do Cornissario. Aquele que nao 
procede assirn, nao esta em condi
c;c5es de exercer 0 cargo. Nao deve 
aceitar, porque assirn concorre para 
que a filatelia de seu pais fac;a triste 
figura, e ainda prejudica 0 conjunto 
Mcnico de urna exposic;ao. 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLECC;:OES 
Calcada do Carmo, 25-S/L.E 

LISBOA - Telefone 35207 

Uma Grande Empresa I=ilalelica ao seu servi~o 
PILATELIA EUGENIO LLACH S. L. publica quinzenalmente urn as ofert.s

·catalogos de selos, que constituem urn esfor~o editorial sem procedentes no campo 
da palxao coleccionista. 

o seu envio e gratuito 

Pe~a-os por favor a: 
flLATELIA EUOENIO LLACH S. L. 
Plaza de Clttaluila 21 - BARCELONA - 2 

conSRuuns UOllns, l. DA 
Fabrlcanles e Exportadores 

de Conservas de Peixe 

SEDE EM LlSBOA : 
Rua do Salitre, 82·C. rIc. 

Telefs. 73 42 35 / 36 

----------- Fabricas em: ----------
MATOSINHOS 

Telef. 623 
SETOBAL 

Telefs. 22627 - 2 20 64 
OLHAO 
Telef.191 

MAIS RAPIDO 
MOVO PROCESSO DE LlGA~AO A GARRAFA 

1IIIII:IBlII 
E COM 

MAIS FACIL 
DUPLA SEGURANCA • 
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Domingos do Sacramento 

(Mercado Filatelico 
de Lisboa) 

Rtla do Cruci/ixo, 26 

Telefone 324891 

LlSBOA 2 Portugal 

• 
SELOS NACIONAIS 

E 
ESTRANGEIROS 

• 
ALBUNS 

E 
MATERIAL FILATELICO 

• 
Lista de ofertas em distribui~io 

j'offre des timbres a theme, des 
~ouveautes et enveloppe premier 
lour (F. D. C.) de la Republique Po
pulaire Roumaine (obliteres et non
-obliteres). 

Les themes qui m'interessent sont: 
la flore, la fauna, Ie sport, Ie cosmos, 
l' Olympiade de Tokio, l' Outremer 
portugais, les colonies anglaises, les 
pays africains, l'Amerique du Sud et 
l'Europe Ocidentale, des series seu
lement non obliteres, completes et 
surtout des nouveautes (I-IS series). 

j'accepte aussi des commer((ants. 
Proposition et accord prealable. 
Correspondance en franc;ais, an-

glais ou itallen. 

Margineanu Nicolae 

Str. Peceneaga 38 B 

Bucarest 

ROMANIA 

HENRIQUE MANTERO 
encontra-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO fILATILICO 
P,a~a da Alegria, 58-2.o-A 

Telejone 328176 
USBOA 

Selo. CIusicos * Modemoa * TemAticos 

COMPRA e VENDE 

CAS A FILATELICA 

J. ELL 
Novidades aos melhores pre~os 

Rua da Prata, 184-2.0 Esq. 
lISBOA 2 -Telet. 323580 

A. GRmA RelS 
(MR. CORK) 

'IImhr al Parlulum 
Chamber al Commarce 

WELCOMES YOU AT 

CASA DAS 
CORTI~AS 
(CORK HOUSE) 

METROPOLIS 
(MRS. CORK'S 

SOUVENIR SHOP) 
EXPORTERS 
RETAILERS 

4-D. 811 dl EmIIPoIll6cnlca,8-!O {,hanl 92 &I DB 
J.II 

LIS BON (PORTUGAL) IlIma: ISDUmS 

WONDERfUL COLLECTION OF 
CORI< SPECIALTIES 
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A 

, 
OR 
AU 

TERRA DE VERA CRUZ 
reHectida em alguns dos seus selos 

o Brasil e 0 pals mais cat6lico do 
Mundo. Isto justifica a frequencia das 
emissoes dos seus selos com motivos reli
giosos, e afirma a sua imutavel pertenc;a A 
fe crista, apesar dos esforc;os de varias 
propagandas su bversivas. 

A BOA-NOV A foi levada ao Brasil 
pelos oito frades franciscanos que, sob a 
chefia do padre Henrique de Coimbra, 
acompanharam Pedro Alvares Cabral na 
Bua via gem da descoberta desta Terra, em 
1500. Os descobridores tomaram posse da 
regiao em nome da' Coroa Lusitana, no
mean do-a entao de Terra de Vera Cruz. 
Um selo de 60 cr., emitido em 1951, por 
ocasiao do 4. 0 Congresso Internacional de 
Educac;ao Cat6lica, apresenta um desenho 
da primeira Santa Missa, celebrada no 
Continente on de se situa 0 Brasil, numa 
localidade ao sui da Bahia, chamada Porto 
Seguro, na presenc;a de ISO indigenas, se
gundo um quadro do pintor brasileiro Vi
t6rio Meirt:les. 

A monumental estatua do Cristo reden
tor, com a altura de 70m , erigida a uma 
altitude de 7oom, , no Monte Corcovado, 
gue domina a cidade milionaria do RIo de 
Janeiro, marca insistentemente a influencia 
decisiva da 19reja Cat6lica sobre os povos 
da America Laijna. Selos de 300 e 700 crs., 
emitidos em 193t, em mem6ria da visita ao 
Brasil do Cardt:al Eugenio Pacelli, eleito 
Papa em 1939, e ainda um outro, 2.50 crs., 
apresentam a estatua do Cristo do Monte 
Corcovado 

De homenagem ao 36.0 Congresso Eu
c:arlstico Internacional, que teve lugar no 

Pelo 

Embaixador Georges Argyropoulos 

Rio de janeiro, de 17 a 25 de julho de 1955, 
numa esplanada da Bala de Guanabara, 
podendo conter dois milhoes de participan
tes, foram emitidos pel os correios do Brasil, 
magnIficos selos comemorativos. 

o valor de 140 cr. apresenta a chamada 
Prac;a do Congresso, com 0 altar ali erigido, 
em forma de nau, tendo um mastro de 38m. 
de altura, com uma bandeira ic;ada, medindtt 
5oom. quadrados, ostentando 0 brasao papal, 
uma cruz feita com pau do Brasil de ISm. 
de altura, e, a servir de fun do, 0 Pao de 
Ac;ucar. 

o segundo selo desta serie comemora
tiva, de 2 PJO cr, proclamado 0 mais belo 
do ano, apresenta a efigie de Sao Pascoal, 
(1540 1592), de origem espanhola, eleva do 
em 1897, pelo Papa Leao XIII, a dignidade 
de padroeiro dos Congress os Eucarfsticos. 
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Neste seio, v~-se tambem uma pixide de 
grandes dimensoes, (2.50m.), que sen'iu 
efectivamente durante as manifestacroes li
tlirgicas. Em baixo e em miniatura, a esta
tua do Cristo do Corcovado, e, ainda, no 
canto inferior esquerdo, as letras XP, dis
postas em Cruz, signo do Congresso. 

Um outr~ selo de 4.20 cr., emitido em 
I956, com a effgie do Cardeal Masela, come
mora a participacrao deste Principe da 
Igreja no Congresso Eucaristico do Rio de 
Janeiro, como Legado Pontiffcio. 

o povo brasileiro foi instruido, anterior
mente ao Congresso Eucaristico ae I955, do 
significado e valor moral da Eucaristia, em 
virtude de, em I933, se ter concretizado 0 
movimento eucaristico no Brasil, com a 
realizacrao do Primeiro Congresso Eucaris
tico Nacional, na Bahia, seguido do 2.0, no 
ana de 1936, em Belo Horizonte, do 3.0, 
dois anos depois, em Pernambuco, do 4.0, 
em I942, na cidade de Sao Paulo, e ainda 
do 5.0 , no ana de I9~8, em Porto Alegre. 

Para cada uma destas manifestacroes 
eucarfsticas nacionais, os Correios do Brasil 
emitiram selos especiais em comemoracrao. 

A Jose de Anchieta, da Companhia de 
Jesus, pioneiro entre os missionarios do 
Brasil, e do qual esta em curso, no Vaticano, 
o processo de beatificacrao, foi tambem 
prestada homenagem filatelica em 1954, 
com a emissao de um selo de 2.80 cr. 0 
mesmo acontecendo para com 0 fundador 
da Cidade de Sao Paulo, Manuel da N6-
brega. 

Alem destes, foram emitidos selos para 
comemorar, em 1950, 0 Ano Santo. 0 Ano 
Mariano foi tambem assinalado com a 
emissao de do is selos do valor de 2 cr. e 
2.50 cr., apresentando a engie de Nossa 
Senhora da Aparecida, Padroeira do Brasil, 
e de urn outro belo selo alusivo a Imacu
lada Conceicrao, que comemora 0 facto de 
a Virgem Maria ter side consagrada, em 
I646, por D. Joao IV, Rei de Portugal, pa
droeira do seu Estado com todas as posses
soes ultramarinas, que incluiam 0 Brasil, 
nessa altura. Esse Padroado ainda hoje se 
mantem. 

Em homenagem p6stuma ao Papa 
Joao XXIIl, foi posto em circulacrao pelo& 
Correios do Brasil, no dia 3 de Julho do 
ano pass ado, um selo de 20 cr. A effgie 
bondosa do Sumo Pontifice esta coberta 
com um birete, chapeu dos sacerdotes ca
t6iicos em vez da tiara papal, facto que 
deve ser atribuido a falta de espacro na 
parte superior do selo onde esta pqsta, no 
lade esquerdo, a inscricrao dn Memorianlt. 

Nao podemos acreditar que esta inscri
crio errada, c In Memorian,. em lugar de 
dn memoriam», seja devida a ignorAncia 
do latim elementar. Deve tratar-se de uma 
«gralha», realmente lamentavel. 

E significativo que, apesar da ilimitada 
tolerAncia religiosa existente no Brasil, 
alias confirmada filatelicamente pela circu
lacrao de selos comemorando aniversarios 
de diferentes seitas religiosas, tais como 
espfritas, positivistas, presbiterianas e ba
tistas, a devocrao do povo brasileiro a Igreja 
Cat6lica e dominante, como se depreende 
eloquentemente da maior parte das nume
rosas emissoes de selos com motivos reli
giosos, ou motivadas por manifestac;oes de 
caracter religioso, dos quais, alguns foram 
citados neste breve ensaio. 

Sendo os selos um espelho que reflecte 
a mentalidade de um pafs, podemos enca
rar com, absoluta confiancra a futura evolu
crao espiritual do Brasil, grande e admiravel 
pais, do qual tanto todos esperamos. 

SELOS 
DB PORTUGAL, ULTRAMAR 
B BSTRANGBIRO, CLASSICOS. 

SruuBS, ETC. 
para COMPRA OU VENDA 

consulte a casa 

H. SANTOS VIEGAS 
R. I.' Denmbro 45-3.'-USBOA 

Tel",. 3585Z 
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Uma forma pnltica de adquirir,ou vender, 
1. 0' dias, carimbos comemorativos, voos inau
gurais, e~c.: filiar-se no «THE COVER CLUB}). 
Cota anual de apenas 2/6 d. (10$00). Pedir 
literatura explicativa e boletim de inscri"ao 
na nossa Secretaria. Aten~iio ao novo ende
re((o do «THE COVER CLUB}): 6, Claremont 
Road, SEAFORD, Sussex, GRA-BRETANHA 

Dou envelopes Exp. edi"ao do C. F. P. em 
troca de selos novas au usados e ainda albuns 
do Cont., Angola e Mor;ambique (Eladio) e 
capas 8 1/2 cm. de lombada., J os-e Baptista 
Barata- Rua Jorge Cola"o, 17, 3. 0 -D.o 

LISBOA - 5 

Desejo correspondente para. trocar, base Yvert 
1965, selos de Franr;a, col6nias e ex-col6nias 
irancesas, e diversos paises, contra selos das 
provincias ultramarinas portuguesas, ern Afri
ca, antigos e modernos, especial mente da 
Guine e de Angola. DUBOIS PIERRE - Haut 
Commissariat au Plan - Boite Postal 732-

BANGUI - Republique Centraficaine 

VA TICANO - Posso fomecer novidades e se
ries completas novas e usadas e F. D. C. deste 
pais. Enviar carta com as series pretendidas 
indicando a numera..ao Yvert 1965 a Pedro 
Jose Waddington Peters - Av. Joao Cris6s-

tom9, 81-4.° - LISBOA - 1 

Please send 200 different stamps of Portugal, 
including high values (not Ultramar), and 
receive 200 different world stamps, values 
to 5/-. If exchange mutually pleasing, greater 
numbers including Ultramar can be exchang, 
or individual requirements. Please send air
mail, using large stamps on envelope, to: 
Jagger, 10, Hawkewood Avenue, WATER

LOOVILLE, Hants, England. 

Desire commemoratifs neufs du Portugal, Al
lemagne, Amerique et uses de Espagne, Ita
lie et Irlande. J e donne en echange Bresil 
meme conditions. Base Cat. Yvert. Nouveau
tes base valeur facial!' - Clovis B. Vieira.
Rua Lins Vasconcelos 124 casa 6 - Rio de 

Janeiro Z C 

DESEO canje sellas nuevos en series comple
tas. Doy igual condiciones Brasi!. Cat. Yvert. 
ENNIO SANTOS, Caixa Postal n.O 2124 

Bello Horizonte - Minas - BRA~IL 

VENDE·SE: Uma colec"ao quase completa de 
Aniversarios e Centenarios dos Servi"os Pos
tais e dos Correios. 82 series. 24 Bloeos, 
216 valores. Cota"ao Yvert 1965: 655 francos. 

Eduardo Doutel de Andrade - Mirandela 
PORTUGAL 

Vendo as seguintes series novas: 
Angola: 359/378 - 180$00; 392/403 - 41$00; 

406 - 5$00. 
S. Tome e P.: 355 - 30$00; 375 - 10$00. 
India: 438/446 - 21$00; 463/480 - 85$00; 

481/488 - 78$00. 
Macau: 385/387 - 9$00; 391/ 400 - 95$00; 

403/410 - 22$00. 
Timor: 300/307 - 68$00. 
VIRGiLIO PORTELA - R. Fanqueiros, 70 

LISBOA 2 

Desejo: postais, notas de banco e hist6ria. 
Ofere~: selos, postais, etc. Jar. Danicek 

Prumyslova 42 - Jablonec n. N. 
CHECOSLOVAQUIA 

Enviem 25/100 bons selos de Portugal e UI
tramar. Dou 25/100 selos de Italia, Franr;a. 

ou Alemanha. Bertazzoni V. Gemito 10 
Bologna - ITALIA . 

ESTUDO DAS REIMPRESSOES DE SELOS PORTUOUESES 
Pelo BRHJADEIRO JOSE DA CUNHA LAMAS 

Preco 50$00 (Portes Extra) 

Pedidos a: 

BARATA 
Apartado 2690 

DAS NEVES 
LISBOA-2j - Portugal 
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Cedo sobr~scriios transportados nos voos espe
dais que conduziram os aUeias para os «Cam
peonatos Nacionais Universitarios-1964», com 
-diferentes earimbos c.omemorativo3: Pisa-Ca
tania, Torino-Catania, Catania-Trevis'O e Ca
tania-Pisa. Cada pe .. a, 1 d6lar. Dr. A. Zap
pala, Capitaneria Porio, Venezia _ 1TALIA 

Pleare seud me 100 different stamps of lour 
~ountry and you'll receive the same quantity 
In portuguese - Jose Baptista Barata - Hua 

Jorge COI<I"O, 17, 3. n-D." - LISBOA 5 

INTERPHILA'66 
Publico~ilo de 334 paginos com 08 enderet;oa 
de comerciontes. coleccionodores e clubos 
de todo 0 mundo. Pret;o $2,50 

Verlag LUdwig HelWig 
AlEMANHA POSTFACH 238 34 OOnJOEN 

ACABA DE SA1R: «BOLETIM FILA'm
LICO, n." 9 - Consta de boas noticias para 
os colcecionadores de 5elos, e duma grande 
oferta de cerca de tres mil series de parses, 
compreendidos entre as letras A e 1. Publi
ca tambem lista eompleta de material fila
ielico indispensavel ao colcccionador. DIS-

TRIBUIC;AO GHATUITA, e a pcdido. 
SERGIO W. de SOUSA SIMOES 

CALDAS DA RAINHA 

Interessa-rne trocar selos do Brasil, novos ou 
usados, por sclos de Portugal e Ultramar, 
segundo rnancolista. Sebastiao Taueci, Caixa 
Postal 329, JUIZ DE FORA, Estado de 

Minas, BRASIL 

REIN ALDO AFONSO - R. da Vit6ria, 15 -
LEIRIA - C. F. P. - n. G 4638. Compro se
los comernorativos usados, aos eentos. Fa,.am 

ofertas ou pe,.am pre .. os 

HISTORIA DO SELO POSTAL PORTUOUES 
Pelu DR. ANT6NIO DE OLIVEIRA MARQUES 

La Parte _ Continente 1.853/1.910 - 60$00 } 
2.B» » 1910/1943 _ 60$00 (Partes Extra) 

Pedidos a: 

BARATA 
Apartado 2690 

DAS NEVES 
LISBOA·2 - Portugal 

AIR CONOITIONEO 

RUA VITOR CORDON. 14- A - LlseOA TEL. 3230 ge 
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2 CRONICAS 

i)iario 
A. «1, 8 Exposl~io Flletellee He
cione. de Temetlee de Eserito

res e Jornelistes» - 2 

As exposi<roes filatelicas, agora, sao 
tantas e tao aproximadas, que, ao contra rio 
do que prometemos no domingo passado, 
hemos de interromper as nossas refer~n
cias e comentarios a <2. a Exposi<rao File
tellca do Funchah, para nos determos um 
pouco perante a u.B Exposi<;ao FilaU:lica 
Nacional da Tematica de Escritores e Jor
nalistas" inaugurada em Lisboa, no pas
sado dia 5, na prestigiosa e prestimosa 
Casa da Imprensa. 

E, fazendo-o, come<;aremos por, em 
primeirissima mao, publicar na integra a 
acta do respectivo juri: 

eNo dia 22 de Dezembro de 1964, reu
niu-se na sede do Clube Filatelico de Por
tugal, entidade organizadora da exposi<;ao 
em epfgrafe, 0 juri constitufdo pelos Ex.mos 
srs, dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 

, coronel Francisco Cardoso Salgado e capi
tao F. Lemos da Silveira, todos da direc
"ao do referido Clube, 0 qual, ne desem
penho das suas fun<;oes de comissao de 
admissao, e para cumprimento do art. 4.0 

do regulamento do citado certame, exami
nou as colec<;oes inscritas e resolveu, por 
unanimidade : 

1.0 - Admitir as participa<;oes dos srs. 
Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso, Ma
nuel Jose do Rosario Castanheira, Celes
tino Pires Ferreira e Virgilio Moura Santos. 

:<l . 0 - Rejeitar as restantes, por nao 
obedecerem ao motivo ou tema reclamado, 
ou por enfermarem de grandes imperfei
<roes. 

No dia 5 de Janeiro de 1965, pelas 
vinte e duas horas, reuniu-se de novo, 
agora no local da exposil(ao, salao nobre da 
Casa da Imprensa de Lisboa, 0 juri atras 
citado, que, depois de examinar detalhada
mente os meritos relativos das participa-

DO 

<;oes pre-seleccionadas e expostas, aprovou, 
por unanimidade, a classifical(ao seguinte: 

'I.o - Eurico Carlos Esteves Lage Car
doso - Medalha de prata. 

2.0 - Virgilio Moura Santos - Meda
Iha de prata. 

3.0 - Manuel Jose do Rosario Casta
nheira - Medalha de bronze. 

4.0 - Celestino Pires Ferreira - Me
dalha de bronze. 

Finalmente, 0 juri entende ser seu de
ver salientar e pOr em evid~ncia: 

1.0 - A presen<;a muito agradave1 de 
uma participac;ao ultramarina, a do distinto 
filatelista de Louren<;o Marques sr. Virgi
lio Moura Santos, facto que nao e frequente 
em exposi<;oes realizadas no continente, e 
merecedor, portanto, de uma palavra de 
incentivo. 

2.0 - A. ac<;ao din1l.mica, inteligente e 
eficaz do presidente da direc<;ao cess ante 
da Cas a da Imprensa, 0 ilustre jornalista 
sr. dr. Cesar Afonso, a quem se fica de
vendo, nao s6 a ideia da iniciativa, mas 
tambem parte substancial do grande ~xito 
alcan<;ado. 

3.0 - 0 precioso e indispensavel pa
trocinio da Administra<rao-Geral dos C.T.T., 
sem 0 qual nao seria possivel efectuar 
mais esta notavel jornada de propaganda 
da Filatelia, e da Casa da Imprensa de Lis
boa, prestigioso organismo mutualista e 
cultural dos jornalistas, que felicitamos 
pelo brilhante e bem sucedido evento, for
mulando votos pela sua repeti<rao peri6-
dica e evoluida, tanto mais que 0 sen salao 
nobre se presta admiravelmente para ex
posi<;oes filatelicas deste nivel, e a qual 
agradecemos reconhecidamente as aten
I(oes que nos foram prodigalizadas. 

Os jurados, dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, coronel Francisco Cardoso Sal
gado, capitao F. Lemos da Silveira •. 

Esta a acta referente a classe de com
peti<;ao. Falta a classe de honra. Faltam 0& 
nossos comentarios. 0 que tudo ficara para 
domingo pr6ximo. 

V.C. 
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Ii. «1.11 Exposi~io Filateliea Ha
clonal da Temetlea de Eserlto

res e Jornallstas)) - 3 

PublicAmos aqui, no domingo passado, 
a acta do juri referente, como e 6bvio, a 
elasse de competierao. 

Importa salientar agora que tal classe 
de competierao, aparentemente pequena, 
com, apenas, quatro expositores, chegou, 
perfeitamente, para 0 fim em vista, que 
era 0 de fazer criar coleccionadores de 
uma tematica de que s6 existia um VirgI
lio Moura Santos, de Lourenero Marques. 

Os outros tres, com participaeroes mon
tadas de prop6sito, sao, manifestamente, 
principiantes, pela ordem decrescente da 
classificaerao daquele juri. Mas tem indis
cutivel interesse, e tanto para as tematicas, 
cujo Ambito vem alargar, como para a Fi
latelia em geral, alem do que, embora pri
marias, se apresentaram muito bern mon
tadas e legendadas, sobretudo a de Eurico 
Carlos Esteves Lage Cardoso, classificada 
em I.D lugar. 

Quanto a daquele Virgilio Moura San
tos, com maior desdobramento tematico, 
com mais e melhores selos, - seria uma 
boa colecerao tematica, se devidamente 
montada e legendada, condieroes hoje essen
ciais, para as quais continuamos chamando 
a atenerao dos interessados. 

Quanto a todos os quatro participantes, 
acrescentemos que eles tem agora todo um 
ana a sua frente, para, as suas coleceroes, 
acrescentarem mais selos, e, sobretudo, 
tiras e blocos, ensaios e provas, erros e 
sobrescritos com carimbos, em ordem a 
aumentarem e, principalmente, valoriza
rem extraordinariamente essas suas colec
~oes. 

Mas esta 'I.a Exposierao Filatelica Na
cional da Tematica de Escritores e Jorna
listas. teve, no .Salao de Filatelia» ou 
«Salao de Honra>, nao tematico e nao 
competitivo, um elemento notavelmente 
valorizador. 

Na verdade, por feliz iniciativa da en
tidade organizadora, .Clube Filatelico de 
Portugah, todos n6s tivemos a rara felici
dade de admirar na eCasa da Imprensa» : 
Cap. Sidonia Bessa Paes: Franera. Selecerao 
de cartas pre-filatelicas e com marcas pos
tais (IS7~-I8481. Joss Gonsales Garcia: 
Portugal. D. LuIs 1. Emissao especializada 
da fita curva. Joss Hipolito: Portugal. 
Prof. doutor Carlos Trillcao: Iraque. Se
lecerao feita com 0 intuito de demonstrar 
alguns aspectos da colecerao especializada 
deste pais. Pre·filatelia, variedades de so
brecargas, .re-entries» e aerofilatelia. Dr. 
Antonio da Silva Gomes: Coleceriio-tipo de 
selos de correio aereo da Europa. Cap F. 
Lemos da Silveira: Correio por balao Pio
neiros da Pol6nia (I926-I939) Virgilio Si
moes Neto: Foto-correio (<<Airgraph> ou 
eV ... Mail». 

Se a primeira parte, a de competierao, 
jnstificou, plenamente, esta exposierao, que 
com todo 0 interesse nos foi solicitada pelo 
anterior presidente da Direcerao da . Casa 
da Imprensa», 0 ilustre jornalista dr. Cesar 
Afonso, e muito acarinhada foi pelo actual, 
tambem ilustre jornalista dr Raul Rego, 
a verdade e que esta segunda parte, «Salao 
de Filatelia>, the deu a · categoria de pe
quena exposil;ao internacional, com belas 
e ricas participaeroes de alguns dos maio
res filatelistas portugu'!ses, a quem todos 
devemos agradecer a lierao de se dignarem 
participar em exposieroes desta natureza, 
assim contribuindo, notavelmente, para 0 

desenvolvimento e 0 prestigio da Filatelia 
portuguesa. V. C. 

CLUBe InT8RnACIonAL ALHAmBRA 
GRANADA- ESPANHA 

UNICO CLUBE COM ~EVISTA QUiNZENAL 
Quotas: :I. ano 7<\$00 

4. anos • 225$00 

Delegado Oeral para Portugal e Ultramar : 
BARATA DAS 
Apartado 2690 

NEVES 
LISBOA 

BOLETIM DO CLUBE FILATEUCO DE PORTUGAL 31 

" 
ANUNCIOS ECONOMICOS 

Canjir6es antigos, e candeeiros e candeias 
de azeite, desejo, pagando bern, em dinheiro, 
ou, 0 dobro do valor, em selos novos de Por
tugal e Ultramar. Carta a. Secretaria, ao n.O 22. 

Compro e vendo selos aos melhores prec;os. 
M. do Nascimento - Apartado n.O 112-
FARO. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte - Rua de 
Moc;ambique, 56-3.o-Hsq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Selos com erros, novos e usados, de Portu
gal e Ultramar, compro, pagando bern. Cartas 
a Secretaria, ao n. ° 22. 

Compro, troco e vendo selos novos e usa
dos. Preciso correspondentes Ultramar Portu· 
gu"8s. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 43-
-2.-Dt. - LISBOA-4. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Troco ou compro, pagando bern. Res
posta a. Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troce, ou 
compro, pagando bern. Resposta a. Secretaria 
do Clube, ao n.O 22. 

Abofilatelistas - Compro pequenas e gran
des quantidades de aerogramas militares, com
provadamente circulados (com carimbo), ex
pedidos de o~ para todas as nossas Provincias 
Ultramarinas. Resposta a. Secretaria do Clube, 
ao n.O 80. 

Belgica. Troce contra 100-500 selos do 
vosso pais 0 mesmo numero e valor da Belgica. 
R. Delahaye 5, Place Van Cleemputte
Mont-St. Arnand. Belgica. 

Pour 300 timbres, votre choix, 5 a 10 du 
meme votre pays et colonies je donne 300 
timbres Belgique-Delneuville - 62, Rue Cesar 
Franck - Liege - Belgique. 

J e cherche des timbres motifs de tout Ie 
monde: Flora, Fauna, Astrofilatelia, Religioso, 
Sport / Portugal, Ultramar, Africa e Europa. 
Ocidental /. Je donne en echange touts les 
timbres de Russia, Pol6nia e Europa Oriental: 
motifs-cosmonautica, sport, flora, fauna, etc .. 

/50-200 Frs. Yvert / Catalogues Yvert 
1965, Zumstein, Michel. Correspondence: Alle
mand, Russian, Anglais, Franc;ais. Ryszard 
Romanowicz, ul. Wojska Polskiego 51/3a, 
lCoszalin-1, l'ol6nia. 

Se me remeterem 100 selos de Portugal, 
comemorativos, usados, ' receberao a mesma. 
quantidade de U. S. A. 

B. Zerden - 25 W64 :;T. New York 23, 
N. Y .. - U. S. A. 

Atenc<ao coleccionadores especializados de .Nle
manha Ocidentall Cedo rara variedade do 
bloco Yvert 294/301 apresentando, no selo 
superior direito, urn nitido t:;-ac;o branco sobre 
o nariz. Somente 8 pec;as conhecidas. Prec;o: 
300 marcos. 0 material pode ser visto na 
sede do Clube. Willi Banser, 1 BERLIN 37, 
Windsteiner Weg 4 c. - WEST GERMANY 

Desejo trocar selos, moedas, FDC, cartoes
-postais- e flfunulas, com amigos de todo 0. 

mundo. Correspondencia em portugues, fran
ciis, ingles, alemao e espanhol, Responde 
sempre. Marcus Ant6nio Rodrigues Alves
Rua Princesa Isabel, n.O 290 - Caratinga-

Minas Gerais .- BRASIL 

CAMBIO SERIES NUEVAS COMPLETAS 
DE TODO EL MUNDO. DOY ESPAAA E 
PROVINCIAS AFRICANAS. NICOLAS MI
RANDA - AMPARO, 88 - MADRID, 12-

ESPANA 

Desejo Portugal e Ultramar, selos usados, a. 
a partir de 1937, de preferl!ncia series com
pletas. Dou em troca Alemanha, selos usados, 
assim como novidades, incluindo Bedim e
DDR, por mahcolista. Base Yvert 1965. Fa
vor fazer remessa par via aerea, registadas. 
Respondo imediatamente. Paul Landwehr-

2842 Iohne i. O. - Schellohnerweg. 7 
DEUTSCHLAND 
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loEFO~~ 

o~.'!\ (,J • :a 
X • ~ 

15 'S£J'.196tI 
• . en • 
<is 80," 

X Congresso de Fotogrametrla - Lis
boa - Posto de Correio na Feira Industrial 
de Lisboa - IS de Setembro de 1964. 

XIV Assemblela Geral do Agard
Lisboa - Posto de Correio - Faculdade 
de Direito - Cidade Universitaria _ 16 de 
Setembro de 1964. 

I.- Exposl~llo Filatelica Inter· Colectlvl
dades de Cultura e Recrelo - Lisboa -
Posto de Correio - Rua da Academia de 
S. Amar!>, 9 - 7 de Outubro de 1964. 

Credlto Predial Portugu@s - Lisboa -
CTF - 2 de Santa Justa - 24 de Outubro 
de 1964. Carimbos id~nticos no Porto, na CT 
FU de S. Bento e em Coimbra na C T F -I. 

SANCHO OSORIO 
REMESSAS A ESCOLHA 

Portugal e Ultra mar (centos de selos dl· 
ferentes. novos ou usados, para colec~lio) 

SERIES NOVAS 
Portugal e Ultrsmar (quando V. S. dele
jar, mllndarei tabela com pret;OB IIquidos) . 

SELOS USADOS EM PAGAMENTO 
(aceito qualquer quantidade ou genero. 
Serilo valorizados conforme tllbela que 
mandarei.) 

III da Madalena, 80-3. 0
- LIS BOA 2 - PORTU9AL 

ESTABELECIMENTOS 

H~DHlfiUf~ & H~DHlfiUf~ 
S. A. R. L. 

SEC<,:OES: 

ALFAIATARIA 
SAPATARIA 
LANIFfclOS 
ALGODCES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

Confeeqao Industrial eom a marea 

~a/ 
Botas de borraeha earn as mareas elelusl,a. 

S. JOHN 
A R P A 0 
BACALHAU 
F ABO R 

Descontos aos s6cios do Clube 
Filatelico de Portugais IS % em 
fazendas, confec~oes e obra feita, e 

10% em todo 0 cal'rado. 

58, Hua Nova do Carvalho, 76 
Hua de S. Paulo, 55 

Telel. 361170/8/9 L1SBOA 
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R. De Medls e J. Foucarl 

Nas reunioes mensais da nossa apre
ciada congenere Societe Aerophilatelique 
BlllglI, disputam-se duas competic;oes do 
maior interesse, dado que sao norteadas 
pelo mais nobre principio que deve gover
nar todas as modalidades filatelicas, em 
todas as epocas: manter e desenvolver 0 
gosto pelo estudo e pela pesquiza, sem 
desfalecimentos ou transig~ncias. 

Denominam-se cConcurso Mensah e 
cPec;a do M~s., e 0 somat6rio dos pontos 
obtidoa conduz ilL atribuic;iio, anualmente, 
dum valioso trofeu: 0 cChallenge •. 

Vem isto a prop6sito da posiC;ao desta
cada que, no certame de 1964, alcan~aram, 
entre a pleiade dos mais distintos aero fila
telistas belgas, dois dos nossos prezados 
cons6cios, e amigos dedicadissimos: Robert 
De Medts, que guarda 0 cChallenge., com 
nm total de 2.109 pontos, e Jean Foucart, 
classHicado em 2.° lugar, com 1972,8 pontos. 

£xito que conquistou jus ilL admirac;iio 
geral, e pelo qual aqui express amos publi
cos e sinceros parabens aos dois laureados 
- exemplos de inalteravel devo'riio pela 
causa aerofilatelica. 

Riidlo Televlslo Porluguesa 

Nlio podllmos jJerder 0 ensejo de feUcitar 
calorosamente a R. T. P., e manifestar-Ihe 0 
mais sincero aprefo, pela inspirada trans
misslio duma significatifJa II b,lm elaborada 
rUbrica filate/ica, pelas I7,4J horas dl do
mingo I de NOfJembro de I964, incluida no 
~xcelsnte programa cPassatempo InfanW •. 

Dirigida a jUfJsntude portuguesa, p,dra 
angular para 0 pr(lgresso e futuro da Fila
lelia, esta rUbrica t'fJe 0 condlio d, int,rpretar 
6scrupulosamente, e com a dlgnidad, r'que-

rida, os princi~ios /undamsntais - pelos 
quais sImpr, nos temos batido - 11m qu" sem 
demora II pllrsistentementl, defJlI processar-Be 
a propaganda fi/ate/ica, e precisammtl no 
meio mais propicio - a mocidade. 

Foi, 'fectifJammte, um bela programa
credor do maior aprefo II de muito respeito 
- 8 uma salida e importantll ach8ga a publi
cidade da Filatelia. Pelo que ntlo sera ocioso, 
a terminar, solicitar a TelefJislio - poderoso 
meio dll informaftIo - mais Isforfos I pro
gramas no smtido dll difJu/gar a nossa mo
dalidade, contribuindo para 0 aumento do 
numero de praticantes, e SIU apllrfeifoamlnto. 
Como e sua tradiftIo, I sem quaisquer for
malismos, 0 Clube Filatilico de Portugal 
c%pa a disposiftIo da R. T. P. toda a assill
Uncia t6cnica porosntura deslljaael. 

Calendiirlo de F. I. P. 

Na recente 33.a Assembleia Geral Anual 
da Federac;ao Internacional de Filatelia 
(F.I.P.), realizada na sala de confer~nclas 
do Ministerio dos P.T.T., em Paris (18 e 19 
de Junho de 1964), durante a .PHILATEC., 
foi confirm ado 0 patrocinio as duas Expo
si'roes Internaclonais marcadas para 0 ano 
corrente: -

cWIPA.6s. - Viena (4 a 13 de Junho) 
cBRAPEX-6s. -Rio de Janeiro) 20 a ~ 

de Outubro). 

Estio ja reservadas, com prioridade, as 
seguintes datas, para Exposi'roes Interna
clonais, cujo patrocinio deve ser concedido, 
de acordo com 0 Art." 2 do Estatuto, dois 
anos antes da sua efectiva'riio: 

Ig66 - Nova Iorque e Lisboa 
1967 - Holanda (cidade a designar) 
1968 - Tel-Aviv e Praga 
I¢9 - Bucareste. 
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Venda especial 

A venda dos duplicados da colec~iio do 
Clube em boa hora iniciada no ana II a1t
sacto; dado que mereceu da massa associativ,a 
tnorme interesse e procura - que se tradustu 
na aquisi~iio de mais de 900/0 dos lotes, niio 
s6 por nossos cons6cios de Lisboa, mas tam
bem da provincia e uitramarl e ate do estran
geiro - vai prosseguir, em ritmo certo e 
enquanto houver material disponivel, neste 
novo ana de I965. 

Continuamos, portanto, a o/erecer aos 
nossos /iliados um privilegio que nenhuma 
agremia~iio congenere esta em cond{~{jes de 
possibilitar: a de adquirir, a pre~os ao al
cance de qualquer bolsa, pe~as /ilatelicas de 
todo 0 Mundo indisP81tsaveis para melhorar 
e embelesar colec~{jes em acertado desenvolvi
mento. 

Os lotes deste numero siio quasi todos da 
Checoslovdquia, pais com carimbos bem estu
dados e sobrescritos lindamente ilustrados, e 
interessam aos mais diversos temas. 

Como habitualmente, basta um simples 
postal a solicitar os lotes em que tenham 
empenho, ou passar pela nossa sede, aos 
sdbados a tarde. 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiros. Novidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0

' 

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R. MARIA ANDRADE, 55 

Telet. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

f. [a~tel-Bran[o a filbo.l~a. 
Apartado 0.0 44 - Telefooe 22020 

VIANA DO CASTElO 

Grande sortido de series tematicBs 
de todo 0 Mundo. Selos classicos 

de Portugal e Ultramar. 

Selos • postals 
retirados da circula~ao 

o Ministro das Comunica<;oes determi
nou que sejam retirados da circula<;ao os 
selos postais das seguintes emissoes: V 
Centeuario da Morte do Infante D. Henri
que, Conferencia Internacional de Escu
tismo r96r, Campanha Mundial contra a 
Fome, Europa, X Aniversario da TAP e IV 
Centenario da Publica<;ao em Goa dos 
cCol6quios dos Simples e Drogas», de Gar
cia de Orta. 

Os selos indicados deixam de ter vali
dade a partir de r de Julho do corrente ano. 
e podem ser trocados por outros que este
jam em vigor, desde que nao se verifique 
qualquer dos impedimentos cominados no 
§ 2.0 do artigo 40.0 do Estatuto. 

As trocas poderao ser efectuadas nas 
esta<;oes dos C. T. T. do Terreiro do Pa<;o, 
em Lisboa, e da Batalha, no Porto, ou nas 
Tesourarias da Fazenda Publica das outras 
localidades, ate 21 de Outubro. 

ANGOLA 
Novo modele de selo de povoamento 

Reconhecendo-se a necessidade da 
adop<;ao de um novo modelo de selo de 
povoamento, mais consent~neo as exigen
cias impostas pela pratica e pelo interesse 
do publico, a Direc'(ao dos Servi<;os de Fa
zenda vai promover uma emissao, a exe
cutar pela Imprensa Nacional de Angola 
pelo sistema coff·set». 

Os novos selos terao as dimensoes de 
26,5 por 18,5 mm, tendo impressa (na parte 
superior) a legenda «Angola», na. parte es
querda a inscric;ao c Portugah, e Da parte 
inferior, 0 distico cpovoamento» e a indi
ca'(ao da taxa. 0 motive tinico para todos 
os selos e 0 mapa de Angola, sobre 0 qual 
estao desenhadas figuras representando a 
popula"ao e algumas actividades da vida 
da provincia. 

Cessara em 31 de Agosto do ana em 
curso a utiliza<;ao dos selos de povoamento, 
actualmente em circula,(ao. 
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Ma c ol i lia 
PORTUGAL 

CARIMBOS COMEMORA TIVOS 

Exposl~llo Fllateliea de Castanhelra de 
Pera - Castanheira de Pera - Poste de 
Correio - Escola Primaria Visconde de 
Nova Granada - 4 de Julho de 1964. 

IV Exposl~llo Filateliea do Concelho da 
Mala - Vila de Maia - Posto de Correio 
- Pra,(a do Municipio, II de Julho de 
1964. 

1.0 Voo TAP- Lisboa - Funehal -
Lisboa - Lisboa (Aeroporto). Funchal 
(Aeroporto) Santa Catarina (Posto de Cor
reio). 8 de Julho de 1964. Para os tres 
locais, carimbos identicos, mudando algu
mas legendas. 

VIII Festival de Folc1ore - Meadela -
Viana do Castelo - Viana do Castelo -
Esta'tio de Correio - 26 de J ulho de 1964. 

XIII Concurso Internaclonal de Forma
~ao Prof/ssional·- Lisboa 3 - Posto de 
Correio na Escola Industrial Marques de 
Pombal - Rua Casas de Trabalho - 3 de 
.(\gesto de 1964. 

XI1 Aeampamento Naeional do Corpo 
Naclonal de Escutas - Teixoso (Covilha) 
- Posto de Correio no Acampamento -
23 de Agosto de 1963 

Aeampamento Nadonal do Jublleu -
S. Ant6nio da Caparica - Esta"ao de 
Correio - 23 de Agosto de 1964. 

1.0 Exposl~llo FilabHlca da Comarea de 
Arganil - Arganil - Posto de Correio no 
Salao Nobre dos Pa'(os do Concelho-
6 de Setembro de 1964. 
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4685 - Lamartine Mundin Ribeiro - Rua Dr. 
Waldemar Lorens, 113, Monte Carmela 
- Minas Gerais - Po. T. 60. 1. 2. 
3. 63. 

4686 - Marco Ant6nio R. Alves - Rua Prin
cesa Isabel, n .O 290 - Caratinga
Minas Gerais (M) Po. Fr. AI. Es. In . 
T .. 60. 68 . 72. 

4687 - Wilson Arias Zucchini - Rua Agosti
nho Gomes, 1569 - Sao Paulo - Po. 
T.60. 

4690 - Dr. Mario L . Erbolato - Caixa Pos
ial 256 - Campinas Estado de Sao 
Paulo - Po. In. 60. 63. 1. 2. 19. 20. 
90. 

4691 - Marco Ant6nio Fleury - Alameda Lo
rena, l471 - Sao Paulo. Po. Fr. In. 
T .. U. 60. 20. 18. 90. 

ESPANHA 

4694 - J os-e Miralles Brillas - Calle Mas 
n.O 5-3.°-2." (Hospitalet Llogregat) _ 
Barcelona - Fr. Es. T. 60. 3 . 90. 

CHECOSLOV AQUIA 

4671 - Jar Danicek - Prumyslova 42 Jablo
nee n . N. - Fr. AI. T. 60. 3. 68. 1. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERIOA 

4675 - Tom Perkins - 900 K elln Street, Ri
chmond - In. T . 60. 1. 17. 

4693 - Thomas B. QuinR - 2927 Regent 
Street - Berkeley - Calif. 94705. In. 
C. 60. 1,. 2. Especialista em Ceres 
e fiscais. 93 . 94. 

4704 - Pierson Ostrow - P.O.; Box; 57, 
BJlrlington, Vt. 05402 - In. deal in 
Portugal, Greece, Italy. 91. 92 . Sas
sone. 93. 94. 

FRANC;A 

4676 - Henry Gatty - 128, Ave, Marichel 
Ledlerc - Cholet (M et L) Po. Es. 
In. 60. r. 5. Tematicas: flora, fauna, 
catedrais, virgens e crianc;as. 69. 

POLONIA 

4692 - Prof. Sloboda Robert - rup Piastovs
ka. 31 - Pruduik. Fr. T. 60. 1. 2. 
19. 20. Dol. Pol6nia, Austria, 28. 90. 
91. 96. 

ESCRITORIO FILATELICO 

C. SANTANA 
UMA ORGANIZAQAo 
PORTUGUESA TAO 
EFICIENTE COMO AS 
MELHORES DA EUROPA 
NO SERVIQO DE ABONO 
A NOVIDADES MAS ... 

A PRE<;OS MAIS BAIXOS 

CondlQoes especlals para asslnantes 
SOLI CITE IMPRESSO 

REMESSAS PELO CORREIO 
PARA QUALQUER PONTO 

TODOS OS PAfsES E TEMAS 
LISTAS MENSAIS GRATUITAS 

R. Gen. Vicente Freitas, 22-r/c-Tel. 214232 
ALGES-PORTUGAL 

DESPORTOS E ESCUTISMO 
Acaba de sair dos prelos 

uma obra con5iderada fundamental 
para os coleccionadores destes temas 

CAnLCGt1E DE POCHE 
spon 

CLIMPIQt1ES ! SCCt1'l'ISMC 
par serles 
1965 -1966 

Nas c6modas dimensoes de UXI3 cm. 
60 paginas com todas as espC":cies dos 
citados temas, incluindo n.08 Yvert, 
descric;ao, tiragens e prec;os em curso 

actualmente no mercado. 

Prec;o: 5 francos 

'edldos a I 

Henri Trachtenberg 
8. P. 49 - IVRY (Seine) 

fRANC;A 
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'f Ex~osicao Filatelica Nacional ~a Tematica 
~e Escritores e Jornalistas" 

(5 a 10 de -Janeiro) 

Como habitualmente, 0 nosso Presidente dedicou a esta exposic;:~o, 
que 0 Clube FHatelico de Portugal em boa hora promoveu, pondo nela 
as mais legitimas esperanc;:as, tres extensas cronicas na sua utH e cons
trutiva secc;:lio filatelica do «Diario de Lisboa». 

Atraves de duas dessas narrativas, transcritas noutro local deste 
.Boletim,. e que (i) leitor deve consultar, fica-se completamente elucidado, 
e de forma substancial, no que se refere a classe de corupetic;:lio, incluindo 
a acta do juri respectivo. 

Os ultimos aspectos que falta referir, portanto, reIacionam-se com 
as dois atractivos marcantes e elementos valorizadores que, salvo melhor 
opinilio, contribuiram decisivamente para 0 grande interesse da inicia
tiva e para a extraordinaria amplitude que ela tomou. 
. A par do certame tematico, esteve patente urn valioso ",Sallio de 

Filateliaa, de pura divulgaC;:1io, nlio competivo, em que figuraram belas e 
ricas participac;:oes das diferentes modalidades tradicionais (Prefilatelia, 
Classico e Aerofilatelia) de alguns dos maiores filatelistas portugueses, 
que, numa clara e significativa demonstraC;:1io de que nlio se encontram 
atacados pela medalhite aguda. que grassa no nosso Pais, se dignaram cor
responder imediata e incondicionalmente ao nosso convite para tomar 
parte nesta meritoria cruzada de valorizac;:lI.o e prestigio da Filatelia 
nacional. 

Com os nossos melhores agradecimentos pela preciosa colaborac;:ao 
desta autentica constelac;:ao de estrelas, arquivamos as nomes dos que, 
par merito proprio, e alguns deles apresentando excelente material que, 
sendo exibido pela primeira vez em mostras portuguesas, tinha 0 sab~r 
de novidade, atrairam a .Casa da Imprensa a urn numero de visitantes 
Terdadeiramente excepcional, logicamente interessados: 

I - PrefUetelle 
I. Cap. Sidonia Bessa Paes 

Franc;:a. Selecc;:ao de cartas prefilatelicas e com marcas postais 
(I572 - 1848). 
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No aclo inaugural, 0 nosso Presidente dr. Vasconcelos Ca1'fJalho moslra 
aos drs. Raul Rego e Cesar Afonso, actual e antecessor Presidentlls da 
Casa da Imprensa, uma selecfao de Correio por Ba/ao do cap. Lemos da 
Silveira, que, jd com Ir;s medalhas de prata em lnlernacional, foi exposla 

em Lisboa pela primBira ves. 

II - Classlco 

2. Jose Gonzdl~z Garcia (L. F. E.) 
Portugal - D. Luis I. Emissllo especializada de fita curva. 

3. Jose Hipolito 
Portugal. 

4· Professor dr. Carlos Trincao (L. F. E. e R. D. P.) 

Iraque - Selecc;:llo feita com 0 intuito de demonstrar alguns as
pectos da colecc;:llo especializada deste pais. Prefilatelia, varieda
des de sobrecargas, ere-entries. e aerofilatelia. 
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LIST! DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCl- MIGLIEDERLISlE - MEMBERS LISlE - LISlE DE MEMBRES 

ALTERACOES - REINGRESSOS - N01l'OS SOCIOS 
PORTUGAL 

4673 - Eng.' Carlos Mira da Silva - Rua 
Nossa Senhora de Fatima, 361, res do 
do chao - Porto. 

046704 - Fernando Gomes d'Andrade - Rua da 
Alameda, 11-2..' Esq .. - Lisboa (M) 
Po. Fr. Es. In. It. T. C. V. N. U. 
60. 3. 90. 94. 

4677 - Pedro Fortunato ChampIon - Prace
ta...Fialho de Almeida, 3, 2.'-E. Ama
dora. (M) T .. C. N. V. 60. 1. 2. 94. 

4e78 - Armando Luis Frazao BordaJo e Sa 
- Rua Claudio Nunes, 42-1.' - Lis
boa. (P) T. 60. 93. 

4679 - Jose Manuel Mendes Marques - Seia 
(M) Fr. T. C. N. U. Escutismo, 
interessando-me raridades, provas, er
ros, etc. (novos) 1. RAU. Brun 93. 

4680 - Ant6nio Aires Pereira - Rua de Brito 
e Cunha, 326-1.' - Matosinhos 
Porto . . (M) 1. 2. (A) Desportos Po. 
Fr. In. Es. T. C. N. Desportos, fauna 
fauna e flora. N. U. 1. 2. 90. 93. 

4681- Raul Marcelino Guima.rii.es Seixas 
Pr~ da Republica, 48 - Porto. (M) 
Po. Es. Fr •. In. N. U. 60. 1. 2. 93. 

4682 - Ant6nio de Jesus de Oliveira Paulo 
- Av. Ant6nio Maria Baptista, n.' 11 
- Santarem. (M) T. C. N. U. 60. 1. 
2. 3. 94. 

4683 - Americo da Silva Costa PascoaJ 
Rua do Espirito Santo - Aldeia do 
CarvalhO-- CovilM . . (P) Po. Fr. In. 
Es .. T. N. U. 60. 1. 2. 94. 

4684 - Amilcar de Jesus Faustino - Morta.
gua - (M) Po. T. V. N. U. 60. 1. 
2.. 94. . 

4688 - Nuno Manuel Soares da Rocha - Av. 
5 de Outubro, 201 res do chao. d.
Lisboa-T. C. V. N. U. 00. 1. 2 .. 
3. 90. 94. 

4689 - Dr. Ant6nio Mariano da Silva Fer
reira Marques - Av. Luis de Bivar. 

52 - Lisboa - T. C. V. N. U. 60. 
1.. 2. Tematicas, aves e flores. 93. 

4695 - Jose Carlos Oliveira de Sa Frias
Rua de Sevilha, 2-T - Serpa (P) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 

4696 - Jose Manuel Rodrigues Bragan~ Par
reira - Rua S. Salvador da Baia, 5 
- Almada. (M) Po. Fr. In. Ea. T. 
C. V.' N. 60. 1. Laos, Fauna 90. 

4697 - Carlos Manuel da Silva Brites - Rua. 
Afonso Domingues. 7-2.'-d.o - Lisbo& 
(M) Fr. In. T. C. V. N ..- 60. 1. Z. 
90. 94 .. 

4698 - Victor Manuel do Carmo Correia.-1 
Rua Infantaria 16. n.O 88, 4.0-d.-_ 
Lisboa-3 (M) Fr. In .. T. C. N. 60. 1. 
2. «A Conquista do Espar;o», aBarcosJI, 
90. 93. Lollini. -

4699 - Fernando Jose Quintela Vieira Campos 
- Av. Elias Garcia. 62-3.0-d.o - Lia
boa. (M) AI. Fr. In. T. C. V. N. U. 
60. 1., 2. 93. 

4700 - Romeu Real Bordado da Silva - Rna 
Alberto de Oliveira. 31, res do chao, 
d.o (Alvalade) - Lisboa - T. C. V. 
U. 60. 18 .. Isabel II, Jorge VI. 90. 

4702 - Virgilio Sirn5es Netto - Av. Madrid, 
26_ ric - Lisboa. 

4703 - Eng.o Joao Manuel Lopes Torrado de. 
Silva - Rua Rodrigo da Fonseca, 89-
2.° Esq. - Lisboa. 

A (ORES 

4701 - Gustavo Luis da Silva Mendonc;a. 
Rua Manuel da. Ponte. 25 - Ponta 
Delgada, S. Miguel - Ac;ores - (M) 
Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94 .. 

BRASIL 

4672 - Josy Colini Arcega - Caixa Postal 
2055 - Curitiba - Parana. 
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o plano de em issio e 0 seguinte : 

1 $00 tiragem de 9 000 000 
5$00» » 1 000 000 

Foi marcada a data de 28 de Dezembro de 
1964 para 0 J.O dia de c i rcula~io da nova 
emissao. 

Emissio Comemoratlva 
do I Congresso Naciona. 

do Trinsito 

Reprodu~50 eutorizada palos c. T. T. 

o I Gongresso Nacional do lriinsito. pro
movido pelo Automovel Clube de Portugal. rea
liza-se em Lisboa. de 15 a 19 de Feverelro de 
1965, e sera dedicado ao estudo de um iml'or
tante problema de caracter nacional. cuja gravi
dade se acentua dia a dia. 

Atraves desta iniciativa, pretende 0 Auto
movel Clube de Portugal que seja ana(,sada cons
trutivamente toda a problematica que 0 sector do 
transito envolve, e se adoptem as med,das mais 
eficazes, adequados e urp;enles para a sua 80Iu~ao. 

A realiza~ao do Congresso Ira. segura mente. 
dar evidencia il realidade do transito no nosso 
Pai8. e alertar a consciencia de todos os portu
gueses para tio momentoso assunto. 

Os lemas sob aprecia~iio no derurso do Con
gres90 expressam significativamente 0 ambito da 
iniciativa, e conferem.lhe um interesse que sera 
baae segura para 0 seu eXlto . Assim. estudar
-se-io em pormenor todos os aspect08 ligados a 
legisla~io e administra~iio. a circula~iio. estacio
namento e sinaliza~iio e it preven~iio e seguran~a 
rodoviaria, designad!lmente os seguintes: neces
sidade de actualiza~iio e uniformiza~lio da legis
la~iio em vigor, simplifica~ao e aperfei~oamento 
dll organiza~iio administrativa e tecnica doa ser
vi~os de transito. revisiio da organiza~iio judiciliria 
e processo. obrigatoriedade do seguro de respon
sabilidade civil; circula~i!o de veiculos. peaes e 
animais nas estradas enos centros urbanoa: 
passagens de nivel, cruzamentoa e entroncamen-

tos: estacionamento e sinaliza~iio: ensino escolar 
das regras do transito, remodela~iio da aprendi
zagem de condu~iio de veiculos e do sistema de 
exames: educa~io civica dos condutores e dos 
peaes; organiza~iio de socorros medicos hospita
lares, revisiio periodica das condic;aes de ,egu
ran~a dos veiculos. e cria~ito de um organismo 
especial de preven~iio rodoviaria. 

E' perfeitamente Justificada a expectativa 
com que se aguarda 0 inicio da reuniao, e c de 
esperar que 4 presen~a das mais altas individua
lidades nas Com issaes de Honra e Organizadora 
seja uma garantla para a (ulula aplica~iio das 
conclusaes resultantes do I Congrcsso Nacionaf 
do l'rcillsito. 

Jose Maria de Paiva Raposo 

Secretario·Geral do ACP e do Congresso 

Os selos. cujo desenbo e da autoria do 
pintor Paulo Guilherme. lem as dimensaes de 
34.5 X ::'5.4mm corupreendcndo a serrilha, com 0 

denteado 13.5. 
Os trabalho8 de impressiio foram executados. 

em off.set. pela C aBO da Moeda. 
o plano de emissno e 0 seguinte : 

1$00 tiragem de 9000000 
3$30 • • 1 000 000 
3$50 • 1 500 000 

Foi marcada a data de 15 de Fevereiro de 
1965 para 0 1.0 dia de clTcula~iio ds nOVA 
emissiio. 

LA EMISIOH ESPAAolA DE ISABELLA CAT6l1CA 1937-1940 
PDr Ian T. HamllJon IlraduzldD pDr Manuel RDdrlguez y RD'rllulz 
-Blrmll EdI~1e do Club. InlernaclDnal Alhlmbrl 

Preco 30.CO (Portes extra) 
PtdldDI .. DellgadD Btrll: BA RATA DA 5 MEV E 5 

A,lrllde 2&90 L1SBOA 2 

SELOS 
Grande voriedode de selos na
cionois e estrongeiros. Pec;:a os 
n/ codernos a escolho. Prec;:ario 
gratis de pacotes e material 

filatelico. 

RAMALHO GUERRA 
Rua da Assun <;:8o. 7-4.0 (elevador) 
Telef. 367841- LlSBOA-PORTUGAL 
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III - Aerofllatella 
A. Selos 

5. Dr. Antonio da Silva Gomes 
Colec~ao - tipo de selos de correio aereo, da Europa. 

B. Documentos 
6. Cap. F. Lemos da Silveira 

11 

Correio por Balao - Pioneiros da Polonia (periodo 1926 - 1939) 

7. Virgilio Simoes Netto 
Foto - Correio (4CAirgraph» ou c V ... - Mail.) 

Por ou tro lado, no que diz respeito a informa~ao, est a. d u pIa expo
si~ao - mostra, como 0 leitor por certo se apercebeu ern devido tempo, 
"foi propalada ern grande estilo, antes e durante a sua efectiva~ao, ern to
dos os jornais quotidianos de Lisboa, e na radio, propaganda intensa a 
que 0 publico, como e obvio, correspondeu muito lisonjeiramente. Isso 
bastara para que se compreenda a satisfa~ao corn que dedicamos uma 
palavra de gratidao, de novo, ao ilustre jornalista dr. Cesar Afonso, Pre
sidente da Direc~ao cessante da 4<Casa da Imprensa», pelo seu constante 
e prolifero concurso neste importante dominio. 

A exposi~l1o mereceu igualmente a Radio Televisao Portuguesa elo
giosas referencias, nomeadamente na edi~ao da noite (21 h.) da apreciada 
rubrica cTele-Jornah, de 6 de Janeiro. Durante a emissao, foi projectado 
e comentado urn excelente e elucidativo documentario, realizado na ves
pera, instantes antes da inaugurac;ao, que serviu primorosamente, e no 
momento nevralgico, a publicidade do certame, e contribuiu tambem rna
nifestamente para 0 facto de ter sido nota vel a afluencia con stante de 
visitantes ao salao nobre da 4CCasa da Imprensa». A R. T. P. manifestou 
assim, e mais uma vez, 0 seu interesse e apoio as iniciativas do nosso 
Clube. 0 que muito nos penhorou, e agradecemos reconhecidamente. 

Em LlSBOA, deve preferir 0 , 
HOTEL CONDESTAVEL 
Moderno, confortavel e 0 mais central 

PRECOS ACESsivEIS 
Restaurants - Bar - Snack Bar 

AUTO PARQUE PRIVATIVO 

Telefones 33922 - 370331 (IS linhas) - Avenida da Liberdade 
- Travessa do S aUtre - Pra<;a da Alegria 
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ESPECIAL-VENTE SpaCIALE 
SALE-SONDERANGEBOT 

VENDA 
SPECIAL 

(Somente para s6clos-Seulement pour membres-Only for members 
Nur fur MltgUeder) 

Sobrescritos primeiro die - Enveloppes premier jour- First day covers- Ersttegbriefe 

N.os Yvert 
AUSTRIA 

(I) 841 - Congresso Internacional Musica Cat6lica 

BELGICA 

(2) 96r/63 - Flores/Castelos 

CHECOSLOV AQUIA 

(3) 578,81 - Festival Internacional Musica 
(4) 612/13 - Conferencia social·democrata 
(5) 6I4/I5-Poeta Jan Kollar . . _ . . 
(6) 616/17 - Explorador Dr. Emil Holub 
(7) 624/26 - Semana Mundial Juventude 
(8) 627/28 - Violinista O. Sevcik 
(9) 629/30 - Escritor e pedagogo Com6nius 
(10) 631/32 - Dia Internacional anti· fascista 
(II) 640/42-Escultor J. V. Myslbek . . . . . . 
(12) 675 (par) - EXPQsicra:o Fil. Nacional de Bratislava. 
(13) 684/85 - Museus •.... . 
(14) 686/88 - Aniversario do golpe de Estado 
(IS) 689/93 - Escritores e poetas . 
(16) 694/95 - Escritor B. Vaclavek . . 
(17) 696/97 - Dia Internacional das mulheres 
(18) 698 (par) - Morte de Estaline • . . 
(19) 699/700 - Morte do Presidente Gottwald 
(20) 70I/04-Primeiro de Maio 
(21) 705 -Congresso social·democrata 
(22) 706 - Ciclismo . ... 
(23) 707/09 - Barragem, altos fornos e fabric a 
(24) 7IO/II - Agricultura . 
(25) 723/24- Jornalista J. Fucik . 
(26) 725/26 - Mineiros (sohrescrito csnsurado) 
(27) 727/29-Desportos . . 
(28) 730/32-Dia do Exercito . . . . 
(29) 734/36- Castelo, universidade e canal 
(30) 768/70 - Musicos 

Pre~o 

35$00 

Pre~o flxo, mals porte- Prix ferme, plus port-Net price, plus postage 
Nettoprels, und Porto .,., 

Pedidos ao CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
Avenida Almirante Reis. 70, 3. 0 , Oto. - LIS BOA 
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Hovos selos portugueses 
Emissio Comemorativa 

do Centenario 
do «Dlario de NoUeias» 

Reprodu"eo autorizadu pel os C. T. T. 

o .Diario de Noticias', fundado por Tomaz 
Quintino Antunes, proprietario da Tipografia 
Universal, e por Eduardo Coelho, jornalista, 
publicou 0 seu primeiro numero em 29 de De-
2embro de 1864. Apresentava-se como '0 pri
meiro diario saido dos prelos portuguescs em 
-condi~oes economicas e literlirias proprias para 
levar quotidianamcnte as camadas infimas da 
nossa sociedade 0 cco dos acontecimentos do 
Mundo, numa multiplicidade de pequenos e sin
gelos artigos escritos em estilo comezinho, dita
.dos pela voz da moral e da justi~a. e todos ten
dentes a incutir no animo do povo os inslintos 
.do bem •. Ao indicar a fndole e a missao da nova 
folha, os fund adores afirmavam seu convenci
mento no servi~o que prestavam a educa~iio do 
!povo. criando um diario destinado a . interessar a 
todad as classes. ser acessivel a todas as bolsas e 
compreensivel a todas as inteligencias, e aero ao 
mesmo tempo. uma compila~ao cuidadosa de to
.das I<S noticias do dia. de todos os paises e de 
,todas as especi alidades». 

Verdadeiramente. , com 0 .Dlario de Noti
-ciae. surgia. hli um seculo. a transforma~io pro
profunda e decisiva da Imprensa portuguesa. JIi 
lIe disse que se estava entao pouco mais adian
tado em Portugal do que em Fran~a no tempo da 
Restaura~ao, no tempo do jornalismo e8sencial
mente doutrinario. quando eram tio grandes os 

artigos como pequenas as tiragens e ainda nlio 
tinha aparecido. com Girardin, a tendencla d. 
hteratura e das noticias come~arem a preponde
rar nos periodicol, cedendo a politi ca. pouco a 
pouco. lugar a reportagem e a cronica. 

o novo jornal acentuava a sua presen~a na 
vida portuguesa com factos que the concediam 
honras de pioneiro: jornal a 10 reis; venda avul
sa nas ruas; servi~o de in{orma~oes ou de Teppr
tagem; desenvolvimento da pubhcidade. Estas 
circunstincial fundamentais punham 0 jornal aD 
alcance dos menos abastados; fazlam com que a 
ninguem passasse despercebido; tornavam viva
mente atraente e compreensivel a sua leitura; 0 

anuncio transformou em quase necessidade a sua 
consulta como intermedilirio poderoso dos nego
cios e fomentador de maior comunica~iio entre 
os interesses dlls populat;oes. 

Ainda este jornal. em cujas oficinas {uncio
nou a primeira maquina de compor de jornais 
portugueses. niio havia atingido meio scculo de 
existancia quando um notavel historiador do 
n0880 jornalismo proclamava que devia atribuir
-se a excelente orienta~ao por ele seguida. ao 
lacto de corresponder a umll necessidade e ao 
seu empenho de ser util, a ..realidade de se ter 
lan~ado e radicado com inteiro axito 0 jornal para 
o povo - 0 .Diirio de Notfcias. - 'mantendo 
a linha de conduta audaciosamente tra~ada pelo 
seu benemerito fundador. gozando de geral es
tima, exercendo activa influancia e apresentando. 
enflm. todos os melhoramentos do jornalismo 
moderno·. 

Nao e inutil lembrar que Ohveira Martins 
ao referir algum dia 0 trabalho e a bondade com 
as maDifesta~oes mais sas da nobreza do homem. 
as indicou como tra~os fundamentais da perSODa
lidade de Eduardo Coelho. E acrescentou: .Os 
trabalhadores bons siio por natureza modestos: 
foi-o de tambem; e se a sua lembran~a merece 
I!:uardar-se pelo que fez. como homem publico 
Hcad para sempre na memoria dos que 0 trata
ram e conheceram de perto a recorda~ao respei
tosa pelas bUas qualidades quase 88Dtamente 
candidas», 

LUIZ TEIXEIRA 
Escritor e Redactor do .Dilirio de Noticias. 

Os selos do da autoria do pintor Julio Gil. 
Tam as dimensoes de 34.5 X 25.4mm com

peendendo a serrilha, com 0 denteado 13,5. 
Os trabalhos de impressiio foram executadol. 

em off.set. pela CftSa da Moeda. 
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bros Ex.mOll Senhores Prof. Dr. Car
los Trincao, coronel F. Cardoso 
Salgado, e Dr. Rornano Caldeira 
Camara.. 

Depois de devidamante apracia
dos a.s 001ec90es expostas, forarn 
POI' unarurnidade atribuidos os se
guintes premios: 

Ta.ca Eduardo Cohen e Medalha 
de Prata do Clube Filatelico de Por
tugal - sr. JOSe Gonzalez Garoia. 

Medalha. de Prata do Clube Fila
talico de Portugal corn felicitacoes 
do Jury - sr. AbBio JOSe da Silva e 
Sousa. 

Medalhas de Prata do Clube Fila
t6lico de Portugal aos srs. : Ernesto 
Patricio Franco, Eurioo Carlos Este
ves Lags Cardoso, RolA.n.do Alvaro 
de Mendonca., Leandro Jorge Fortes 
Marques, Dr. A. J. de Vasconcelos 
-Carvalho, Dr. Joaquirn Manuel 
Beca Pires e Edmundo Nunes. 

o Juri resolveu ainda felicitar 
-0 Clube Filatelico de Portugal pelo 
.exito da exposica.o, onde se pode 
apreciar urn conjunto de raridade 
-:filatelica de Cabo Verde, Guine e 
.s. Tome e Principe. 

Lisboa, i de Dezembro de 1964 

o Juri 

Professor Dr. Carlos Trincao 
Coronel F. Cardoso Salgado 

Dr. Romano Caldeira Camara 

Jantar de Confraternlz;a~io 

Antes do jantar, prooedeu-se ao 
descerramento do retrato de JOSe 
-Gonzalez Garcia , tendo nesse mo
xnento 0 sr. dr. Vasoonoelos Carva
lho pronunciado algumas palavras 
alusivas ao acto. A fotog't'afia pas
-sara a figural' na Sala Nobre do 
nosso Clube. juntarnente oorn. a de 
-outrss filatelistas eminHntes. 

Apesar de se tel' procurado 
rnudar de ambiente, oontactando 
oom as gerenoias de outros locrus, 
s6 foi possivel realizarmos 0 jantar 
,do «Dia do Selo> na conhecida Pas
telaria M~ques, da Rua Garrett. 

Corn a presidencia do sr. Eng.o 
Me..nuel Graca, distinto DirectoI' dos 
Servicoe Industriais dos C.T.T., que, 
<lorno sempre, aoornpanha os actos 

ligados a. Filatelia, e ladeado pelo 
Prof. Dr, Carlos Trinoao, JOSe Gon
zalez Garcia e POI' dezenas de 
filatelistas, teve lugar 0 jantar de 
Confraternizaoao, durante 0 qual 
usaram da palavra 0 sr. dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho-, Prof. Dr. 
Carlos Trlnoao, Cor. Cardoso Sal· 
gado e mais varios oradores. 

Como hah'itualmente, prooe
deu-se ao leilao de algumas espe
cies filatelioss, oferecidas pOI' Artur 
Real, Henrique Mantero, JOSe Gon
zalez Garcia, J. E ll, Casa. A. Molder, 
a.n6nimos e outros, sendo arrema
tadas POI' varios filatelistas presen
tes, entr e eles: Coronel F. Cardoso 
Salgado, Artur Real, Arn.erioo M. 
Poreira, Eng,O Santos Beirao. ;rose 
Conzalez Garcia, Eng.o Manuel Gra
ca, Ant6nio Simoes, Miguel Spiguel, 
Gas a A. MOlder, eta. 

Eram perto das vinte e quatro 
horae, quando terrninou mais esta 
inolvidavel jornada de. filatelia por
tuguesa. 

Eston sempre comprador de 
boas series de colec~oes 

da 
Alemanha, S. Marino, M6naco, Va
ticano, A.ustria, Holanda, Luxem

burgo, Fran~a, Sui~a, Belgica. 

Interessam-me tamhem 
seri.es tematicas de Portugal e UI
tramar, novas e usadas, e valores 
isolados esgotados na Ag@ncia; 
stocks, restos de colec~i5es, etc. 

Tambem selos de Portugal e UI
tramar, a peso e centos, 

com ou sem papel. 

A. SIM6ES 
Qinta da Alagoa, lote 3.2.° Esq.D 

CARCAVELOS • Portugal 
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Premios de 2.000 Libras (5.600 d61ares) 
para os melhores artigos sobre selos 

, 

da Arabia 
o primeiro premio sera concedido 

pelo melhor artigo ou serie de arti
gos, que sejam publicados em jornal 
filatelico estrangeiro (ou numa sec· 
~ao filatelica de urn jornal ou revista), 
acerca dos selos da penfnsula da Ara
bia. 

Se for publicada uma serie de ar
tigos, estes poderao versar sobre 0 
conjunto dos pafses arabicos, hist6-
ria, flora ou fauna, ou sobre quais
quer dos factores hist6ricos ou cultu
rais, que podem ser associados com 
,algum dos pafses da area, ou ainda 
ace rca de quaisquer temas que te
nham aparecido em selos da Arabia. 
o concurso sera para artigos escrl
tos ou publicados entre 1 de janeiro 
de 1965 e 1 de junho de 1966. Nao 
seraq considerados artigos que te
nham side publicados antes de 31 de 
Dezembro de 1964. Os artigos nao 
necessitam de ser sobre os selos de 
Ajman. Esta contribuic;ao para os fi
latellstas e editores estrangeiros nao 
se destina a encorajar 0 interesse 
pelos selos de Ajman, mas para en
corajar 0 interesse no conhecimento 
do mundo anibico. 

Detalhes do Concurso 

o primeiro premio sera de 500 
Libras esterlinas, (1.400 d6Iares). Este 
sera 0 premio maior para 0 melhor 
,comentario construtivo sobre a area, 
e para a compreensao dos estrangei-

ros sopre os gran des progressos do 
mundo arabico. 

Urn segundo premio de 500 Libras 
esterlinas (1.400 d6Iares), sera con
cedido pelo melhor albUm de selos, 
consagrado aos selos emltidos pelos 
pafses da penfnsula arabica, devendo 
esse album ser apresentado dentro do 
prazo desta competic;ao. Se nenhum 
for c1assificado durante este perfodo, 
o premlo conservar-se-a aberto para 
o perfodo seguinte. 

Serao tambem atribufdos cinco 
premios adicionais, cada urn no mon
tante de 100 Libras esterlinas (280 
d6lares), e dez no montante de 50 Li
bras esterlinas (140 d6Iares). 

o juri escolhido para esta compe
tic;ao sera anunciado brevemente, e 
sera constituido por personagens de 
projecc;ao internacional. 

Esta previsto que quaisquer ou· 
tros Correios da area arabica podem 
considerar atribuic;oes semelhantes 
ou premios para editores e jornalis· 
tas estrangeiros. Os premios conce· 
didos por outros, nao os desqualifi
cam em atenc;ao aos de Ajman. 

Sugere-se que os editores e jor
nalistas enviem os seus artigos regu
larmente para os Correios de Ajman, 
ou os retenham para os enviar numa 
vez s6. Assim, poderao ser conve
nientemente apresentados ao juri. 

o grande premio de 500 Libras, 
(1.400 d6Iares), podera ser atribufdo 
conjuntamente com outros premios 
secundarios atribufdos a artigos con-
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forme sera detalhadamente explicado 
no prospecto que saini brevemente. 

Os Correios de Ajman projectam 
fazer este concurso anualmente. Con
tudo, os periodos exactos ern que es
tes se efectuarao sao deixados a dis
cre<;ao do J liri. 

* * * 
Corn este Concurso, os Correios 

de Ajman nao estao interessados em 
encorajarem a venda, a filatelistas es
trangeiros, de selos de Ajman. Estao 
apenas interessados em encorajar os 
estrangeiros a tomar conhecimento da 
cultura, historia e progresso do mun
do arabe. 

Os Correios de Ajman deligen
ciarao oferecer ao povo de Ajman 
selos da melhor quaJidade e do malor 
interesse pictorico, para uso nas rna
las de Ajman. Mas os Correios de 
Ajman nao podem interessar-se corn 

rendimentos vindos de filatelistas es
trangeiros, e nao produzirao selos 
destinados a venda a coleccionado
res de selos fora do reino de Ajman. 

Pelo contrario, os Correios de 
Ajman apenas desejam encorajar os 
filatelistas nos seus proprios paises a 
concorrerem a este premio regular 
pelos melhores artigos ern jornais, ou 
revlstas estrangeiros, como acima fol 
descrito. 

Serious Exchange Wanted 
I offer complete sets of cosmos, 
sports, flora-fauna, from America, 
Africa. Asia. I would like to get same 
sets from Poland, Czechoslovakia, 
Portugal and Provinces. All letters 

will be ansvered. 
Quantity and quality exchange. 

P. DREXLER-P. D. BOX l03-EAST DRAH8E N. J.-USA 

Qualquer selo que necessite ..• 

Qualquer sobrescrito que Ihe falte ... 

Qualquer material filatelico que Ihe interesse ..• 

Qualquer informa~ao que deseje ••. 

Para tudo sobre ,lIatelia, consulte-nos I 
Gostosamente atenderemos suas noticlas e ordens. 

Filatelia 

Seraio W. de Sousa Silnoes 
Telefone 22657 CALDAS DA RAINHA 
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X DIA DO SELO 
Preoedido de utna intense. pro

paganda ern que foram distribui
das milhares de oiroulares, e de 
efioiente divulgacao nos jornais, 
realizaram-se nO passado dia 1 de 
Dezembro ern diversos locais de 
Portugal, as oelebraco es do X Dia 
do Selo. 

Err,. or6nica num pr6ximo nu.
£nero deste Boletitn, procurarernos 
dar aos noesos leitores ume pa.lide. 
ideia de tudo a que se pe.ssou fora 
da capital. dado que neste nu.mero 
referiremos apenas as aconteoi
mentos de Lisboa. 

Asslrn.. pela ordem crono16gica, 
e depois de inforrn.armos que a 
Clube FilateUco de Portugal foi a 
Delegado da Federacao Portuguese. 
de FilateUa, e que. dentro das suas 
possibilidades, desarn.penhou-&e a 
melhor que poude da sua rn.issao, 
corn.ecarernos pela exposicao 00-

rn.emorati va, que, a exern.plo dos 
anos anteriores. foi dedicado. a ai
guma.s provincias ultramarinas. 

Exposi~io 

A exposicao foi inaugurada. pe
les17 horas, no dia 1.0 de Dezetnbro, 
no Salao Nobre da Casa das Beiras, 
Largo de S. Domingos, ern Lisboa. 

Ao acto inaugural assistirarn. 
diversas individualidades oficiais, 
dirigentes filate.lioos e muitos ooleo
cionadores. 

Na exposicEio podiam a.dmirar. 
-se as ooleccoes de Eurioo Carlos 
Esteves Laga Cardoso, selos de 
Cabo Verde; Ernesto Patricio 
Franco, provas. variedades, arras 
e sobrescritos de 1.0 dia; Leandro 
J"orge Fortes Marques, selos novos 
de 1948 a 1964; Rolando Alvaro de 
Mendonca, se.ries complatas; Ed
mundO Nunes, postais ma.ximos, 
sobrescritos d~ :LOS voos e comemo
rativos; Dr. A. J". de Vasooncelos 
Carvalho, seleccao de erros e pro
vas da Guine e Cabo Verde. 

Como fol feita uma selecCBo 
previa. de algumas ooleccoes, re
soltou uma melhoria cOllsidera.-

POt Jose Rodrigo Dias Ferreiret 
vel na. apresentacao e qualidade 
do material exposto. Sa bern que 
algurnas coleccoes sa repetiam, 0 

que 13 natural. nurn. oertame deste 
tipo, as visitantes puderam admi
rar exern.plares de excepoional 
beleza, s6 possivel dada a indispen
sa.vel e calorosa colaboracao do 
grande oOlecciona.dor Jose Gonza
lez Garcia (L. F. E.), que apresentou 
a magn£fico conjunto, parte das. 
suas coleccoes de Cabo Verde 6-

S. Tome e PrinCipe, onde foi possi
vel admirer uma participacao de 
urn s6 coleccionador como ate hoje 
nunca se tinha. visto. Tudo a que 
ha. de rn.ais raro e maravilhoso es
tava nas suas coleccoes. Impossi
vel ern. qualquer parte reunir-se 
urn tao grande e exoepoional grupo 
de j6ias da filateUa portuguesa. 

AbBio da Silva e Sousa - urn 
novo coleocionn.dor do Barreiro, 
norn.e a fixar pa.ra a futuro - expOs. 
parte da sua coleocao de Cabo. 
Verde, que recebeu tarn bern. mui
tas feUoitacoes dos visitantes. 

o dr. J"oaquim Baca Pires, ape
slil.r de convalesoents, nao quiz. 
deixar de participar, remetendo. 
algumas pa.ginas do seu album de 
S. Tome e Principe, que estava a 
montar na altura ern qu~ foi vitirna 
de grave desastre automobtHstico. 

Quanto aos restantes coleccio
nadores que embelezaram a expo
sicao, tambern. queremos manifes
tar-lhes os agra.decin'lentos do s. 
filatelistas, palo seu alto espirito de 
oolaboracao, sempre muito agra
da.vel e interessante. 

Para finalizar estas breves con
sideracoas, sobre a que foi a expo
sicao, pa.ssern.os a pala.vra. ao Juri, 
tra.nscrevendo a acta respectiva.~ 

Acta 
No dia :1..0 Dezembro de 1964. 

reuniu a Juri da ExposiCao Filate
lioa comemorativa do iO.o Dia do. 
Selo, no Salao Nobre da Casa daB 
Beiras, Largo de S. Domingos, 11-2.', 
tendo comparecido todos as mem-
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",,~\PAGAMOS BONS PRE<;;OS 
POR 

StRIBS - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTBS - AO QUILO 
• PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar 

quantidades mw pequenas de BeloB em Beries, de pre~o medio e mais 
eJevado. 

Como somos a maior casa filatBica da America, estamos constantemente 
a comprar grandes quantidades de Belos de todas as parteB do Mundo. 
Actualmente, estamos particuJarmente interessados em comprar: 
• SELOS EM StRIBS : De valor baixo e medio. Completas ou incompletas, 

novas ou wadas. 
• SELOS ISOLADOS: Variedades boratas e atractivas. 
• PACOTES: Feitos cuidadosamente, com selos pedeitos. 
• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE cSTOCKS:. de todD. 

os generos. 
• MISTURA (AO QUILO) Bobre papel. 

Queira mandar-1los a sua lista dB ofertas., que tnerecera a nossa 
pronta e cuidadosa atenfiio. 

GRATIS, A PEDIDO I A nossa nova IIsla de comprasl 

cO~ melhores pre~os par SeiDl dOl Estadol Unidol C CanedO 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

£H. E. HARRIS & C.o' 
BOSTON 17, Mass. u. s. A. Telegramaa: HARRISCO BOSTON 

5 E LOS -- ALB U N 5 
CataJogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pJetas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de precros gratis. 

CASA FUNDADA EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 

RUA BERNARDO LIMA, 27-TELEFONE 49723 

LISBOA.I 

• 
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A MOSSA CAPA 

o dasenho comum do proximo salo «Europa 65» 
Sernpre na. vanguarda - a.ntes 

de qualquer oongenere portu
guesa, e praticamente ao m e smo 
tempo das mais bem informadas 
revistas de alern.-fronteiras-temos 
hoje 0 prazer de revelar aos nos sos 
leitores, fieis e cada yez em maior 
uumero, a composicao do artista. 
island~s Hoerdur Karlsson, apro
vada oomo desenho comurn. do 
pr6ximo selo _Europa 65-. 

A esoolha realizou-s e por o ca
siao de uma reuniao espe cial que 
teve em Lisboa, no passado dia 15 
de Fevereiro, a. Comissao ,Correios» 
da C. E. p. T. - reuniEio que, tendo 
por cenario a Administraeao-Geral 
dos C. T. T., foi iniciada pelo Eng. 
Couto dos santos, Correio-Mor. pre
sidente da C. E. p. T. e os trabalhos 
oonduzidos pelo Eng. Duarte Ca
lheiros, administrador-adjunto 
presidente da Comissao _Correios». 
Estiveram presentes delegados 
das Adrninistracoes dos s"'guintes 
paises: Alemanlia, Belgioa, Finlan
dis, Franca, Gracia, :Holanda, Ir
landa, Italia, M6naco, Noruega, Por
tugal, Suica e Turquia. 

Foi adoptada urna criacao pro
posta. pela Administracao da Islan
dia, de Hoerdur Karlsson, intitu
lad a cO fruto da oooperacao,» 
representando um ramo de tres 
folhas e um fruto, que sirnboliza a 
oolaboracao d a s Adrninistracoes 
Postais agrupada.s no quadro da 
C. E. P.T. 

o dia. de emissao do selo -Eu
ropa 65» foi fixado pa.ra segunda
-feiJa, 27 de Setembro pr6ximo, dei
xando-se toda.via liberdade as 
Adrninistrago es que 0 desejern de 
lazer uma anteoipacao no saba
do, 25. Por motivo de circunstan
oias essenciais, muito excepcionais, 
a Adrninistracao dos Correios da. 
Suiea foi autorizada. a. emitir 0 seu 
selo «Europa 65. ja em 14 de Setem
bro. 

AgradecemoR ao Eng. Manuel 
Barata Caglia.rdini Grace., director 
dos Servicos Industriais doe. C. T. T. 
e grande amigo deste Clube, a ama
vel oed~ncia da maqueta que ilus
tra a nossa oapa. 

EDGAR MOHRMANN 

E com 0 maior pesar que registamos 0 

falecimento do grande comerciante de se
los Edgar MohrmannJ nosso prezado amigo, 
e cuja importante firma, com sede em 
Hamburgo, realizou alguns dos mais nota
veis leiloes filatelicos mundiais. S6cio, 
des de 1950, do .. Clube Filatelico de Portn
ga!», proposto por outro grande e saudoso 
comerciante de selos lisboeta, ]. Ell,
Edgar Mohrmann era figura bastante co
nhecida dos filatelistas portugueses, por 
ter estado entre n6s com muita frequencia. 
Faleceu, recentemente, nos Estados Uni
dos da America, onde se encontrava em 
viagem de neg6cios. 

, 
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aARATA DAB NEVES 
SELOS PARA COLEC~6ES 

Apartado 2690 - Rua da Trlndade, 5-1. 0 Dto. - LIS BOA 2 - Portugal 
,. 

POSTAIS MAxlMOS DE PORTUGAL 

Mosteiro da Batalha - Colorido 
Castelos de Portugal - Co\. de 5 postais 
Banco de Portugal 
Costumes Portugueses (2.- Emissilo) - Col. de 5 postais 
Congresso de Hist6ria de "rte 
Nossa Senhora de Fatima - 1.° Dia - Colorides 

• »» -. • - Nilo coloridos 
• • • » - Carimbo de Fatima 

S. jolla de Deus - 1. 0 Dia ». . » - Carimbo de Montemor 
Guerra junqueiro - 1. 0 Dia - com $50 au 1$00 

• » -.. - com serie 
Congresso Nac/onal de Pesca - 1. 0 Dia - com $50 au 1$00 

» .». -» • - com serie 
Encerramento do Ana Santo - Co\. de 4 postsis 

• ».. - Papa 1'10 XII - Colorido - com 1$00 
• » »- Postal Aleg6rico - com $20 
» .» »» - com $50 au 1$00 
» .»» » » - com serie 

Emissllo COCHES - 1.0 Dis - Col. de 4 postsis 
• • -.. - com $10 au $20 

3.0 Aniversario da NATO -1952 - \.0 Dia - com aerie 
.. » ..» -.. -.. .. - - com ISOO 

Campeonato do Mundo de H6quei em Patins - 1.0 Dia - com serie 
.. » .. .. ... .. - com JSOO 

Prof. Gomes Teixeira - 1.0 Dis - com serie 
•• • - com 1$00 

Obras Publicss _1.0 Dis - Col. de 4 postais 
• • • - Ponte Marechal Carmona - com 1$00 

S. Francisco Xavier - 1. 0 Dia - com 1$00 
Emissllo D. Dinls _1.0 Dia - cor laran/a 

• • • - cor preta e carimbo de Leiria 
• - cor verde e carimbo do Porto 

S. Martinho de Dume -I.' Dia - com 1$00 
Guilherme Gomes Fernandes (Bombeiro: - Col. 2 jiostais 
•• • - com 1$00 
• •• - com 2$30 

Autom6vel Clube de Portugal - \.0 Dia - com 1$00 
Princesa Sta. joana - Colorido -1.0 Dis - Lisboa·Aveiro - com 1$00 
Cent. do Selo Postal Portugu~s (D. Maria) _1.0 Dia - Ed. Museu 

- Carimbo Exp. 
." •• -C. F. P. 

_1.0 Dia - C. P. P. 
_)'0 Dia e Exp. - COlorido 

• •• • • •• - Aleg6ricos 
Aniversario da Secreta ria da Fazenda - 1.0 Dis - com 1$00 
Campanha de Educac;i!o Popular - 1.0 Dia - Colorido - com 1$00 

Emdll 
35$00 

150$00 
15$00 

120500 
15$00 
25$00 
20$00 
20$00 
12$50 
12$50 
12$50 
22$50 
12S50 
22$50 
60$00 
20$00 
6$50 
8$50 

15$00 
35$00 
8$M 

350$00 
70$00 
70$00 
30$00 
20$00 
12$50 
45$00 
12$50 
12$50 
7$50 
7$50 
6$00 
12$50 
27$5~ 
12$50 
17$50 
12$50 
2liSOO 
15$00 
15$00 
12S50 
12$50 
2.~$00 
10$00 
12$50 
12$50 

''''!II 70, 
300. 

. 30, 
240, 
30, 
50, 
40, 
40. 
26, 
25, 
25, 
45, 
211, 
45, 

120, 
40, 
13, 
17, 
30, 
70. 
17. 

700, 
140, 
140, 
50, 
40, 
25, 
90, 
25, 
25, 
15, 
15, 
12, 
25, 
55, 
25. 
35, 
25. 
50, 
30, 
30' 
25, 
25, 
50, 
20, 
25. 
25, 

Pedldos a: I oeleg8do' 8eral para Porlugal e lodo 0 Ullramar Porluguh, do C1uba Inler-
BAR AT A D AS N EVE S naclonal ALHAMBRA - Granada - Espanha 

A t d "6 0 Quota Anuat 75$00 
par a 0 - 9 Com direito a receber quinzenalmente a rev/sta .Alhambra. 

Rua da Trlndlde, 5-1.0 DID. - II S 8 0 A (Pepa fo/heloa de propaganda) 

• 
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lIais dois numeros do prestigioso ell 
Collezionista. - os n.DS 21/64 (I de Novem
bro) e 23/64 (I de Dezembro) - deram a 
estampa eloquentes artigos, profusamente 
ilustrados, de cRastaban. - publicista que 
se tem debruc;ado com devotada aplicac;ao, 
digna de todo 0 elogio, sobre 0 campo do 
correia por dirigfvel. Materias agoras ver
sadas: ~ La posta agrea con dirigibili ing/esi», 
e« Viaggio del dirigibUe GRAff' ZEPPELIN 
L. Z . I:J7 a Chicago (I9JJ) ». 

.Le Monde des Philatelistes-, n.O 1.'i8 
(Dezembro). publicou mais um fasc[culo do 
expressivo estudo cLa Poste par Pigeon., 
pelo Dr. Jacques Fromaigeat, membra da 
Academia de Filatelia. 

Do n.o 282 (Dezembro) do reputado 
-The Aero Field-, destacamos 0 trabalho 
ePan-American Airways., compilado e 
admiravelmente anotado pelo operoso N. C. 
Baldwin, incluindo 85 ilustrac;oes que valo
rizam 0 texto, e uma desenvolvida reporta
gem do 4. 0 Congresso da F. I. S. A., da au
toria do nosso prezado amigo John C. W. 
Field. Como e costume, no ultimo numero 
do ano, publica,-se . 0 suplemento - desta 
vez, 0 12.0 - de -British Air Mails, I946-
-I9JI», catalogo e suplementos de consulta 
imprescindfvel para as que se dedicam a 
coleccionac;ao de documentos daquele Pais. 

POR AVIAO 

PA R AVION 
Noticias do ar 

o ilustre Ministro das Comunicac;oes, 
sr. eng.o Carlos Ribeiro, na conferencia de 
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uma boa informac;ao, a tempo e horas, Con
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Em Tandil, perto de Buenos Aires, rea
lizou-se, de 6 a 18 de Janeiro, 0 14. 0 Cam
peonato Nacional de Voo a Vela, que serviu 
para apuramento dos pilotos que represen
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pormenores caracterfsticos, 0 seu eficaz e 
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nossa modalidade - que nos merece uma 
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o distinto director da -British European 
Airways» em Portugal, sr. J. P. Michell, 
dirigiu em amavel oficio de 21 de Janeiro, 
ao Presidente do nosso Clube - e Direc
tor desta revista - a solicitacrao de trans
mitir ao autor desta rubrica . .. . os me/hores 
agradecimentos pc/as re/erencias que, de hrJ 
muito, vern /asendo aos voos inaugurais da
que/a Companhia, 1Ja sempre bem compi/ada 
e interessante -Pdgi,Ja da Aero/itateUa. do 
Boletim .... 

Palavras que nos sensibilizaram, e que 
nos apraz reproduzir, com a expressao do 
nosso reconhecimento. Mas a verdade e 
que as referencias que com frequencia 
temos po dido fazer sao devidas a eficacia 
do departamento filatelico da B E. A., bri
lhantemente dirigido pelo nosso prezado 
amigo e cons6cio J. E. Borrego, - que de
via servir de exemplo contagioso as outras 
Companhias representadas no nosso Pais, e 
ate a portuguesa. 
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cado durante a ultima cSemana da Asa> 
(16 a 23 de Outubroj. Muito interessante a 
organizac;ao anual, com inexcedlvel pontua
lidade, desta cSemana. - com ampl'! e ge
nero sa contribuic;ao filatelica (exposic;ao, 
carimbo especial, etc.) - que demonstra a 
venerac;ao do Governo brasileiro pelos seus 
her6is, com uma projecc;ao de interesse 
publico notavel e revelante. 

o n.O 33 (Setembro-Outnbro) de ·Air 
Mail News-, orgao oficial da nossa conge
nere B. A. M. S., pUblicon dois artigos de 
palpitante interesse: cLombardi's Rome
-Mog-adiscio flights, I9'JO and I934., por P. 
H. Herdman, e «The emergency air mail 
V. S. A. -israel in I948-, por Siegfried 
Adler. 

o n.O 20 (Novembro) de 6ptimo mensa
rio .Story Posb indica-nos ter sido esta im
portante firma de Bruxelas encarregada de 
vender, a retalho, a maior biblioteca filate
Hca particular do Mundo. Uma boa oportu
nidade para os bibli6filos e estndiosos ten
tarem lldquirir as obras que Ihe fac;am falta. 

Do n.O 9/64 (Novembro) do 6rgao oficial 
da nossa congenere .De Vliegende Hollan-

den - cDe Aero-Philatelist. - destacamos 
um estudo inedito, preciso e claro, sobre 
os carimbos cO. A. T .• (Onward Air 
Transmission), de que e autor 0 nosso caro 
amigo K. Viehoff. 

No n.O 232 (Novembro) de cLa Liaison 
Aerophilatelique., 6rgao oficial da nossa 
congenere S. A. B., alem duma completa 
reportagem do 4.0 Congresso da F. 1. S. A., 
foi publicada a primeira parte de cDavia
lion postale a I'intirieur de la France Conti
nmtale-, por M. Dnges, fnncionario supe
rior dos P. T. T., obra que apresenta um 
somat6rio notavel de elementos e refer~n
cias, do maior in teresse para os especialistas. 

o popular cL' Echo de la Timbrologie. 
inseriu, nos seus n.os 1331 (Novembro) e 
1332 (Dezembro), mais dois fasciculos de 
.Histoire ae LA BRET A G N E, adrostat du 
Siege., por Paul Maincent, Presidente da 
Academia de Aerofilatelia - a que fizem08 
larga e merecida referencia em numeros 
anteriores:-, alem da bem informada cera
nique de la Paste Adrienne., da autoria do 
nosso qnerido amigo e cons6cio Frank 
Mnller. 

CASA A. MOLDER 
Rua 1.° de Dezembro, 101·3.0 Telef. 321514 L1SBOA - 2 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
A NOSSA GRANDE ESPECIALIDADE 

* 
SELOS DE TODO 0 MUNDO PARA TODOS OS TEMAS 

* 
ExposiCao permanenle de selos em 15 vitrinas, 
no alrio do res.do-c~ao e no 3.0 andar (elevador) 

EXECUC;:AO RApIDA DE PEDJDOS POR CORRESPONDeNCIA 

COMPRA - VENDA 
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Expansao muito 
notavel da TAP 

Com uma antecedencia e uma clareza 
dignas de louvor, e que deixaram a mais 
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e rasgados empreendimentos com que a 
Companhia nacional, ja com obra notavel 
realizada, vai alargar gradual~ente 0 seu 
campo de acc;ao. 
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mou ter a T. A. P. encomendado para as 
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----- Pelo -------..... 

Cap. F. Lemos da Silveira 

cipais em territ6rio nacional. 0 ultimo dos 
quais - Beira - se espera esteja concluldo 
quando da data de entrega do primeiro da
queles quadri-reactores. 
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- A abertura de novas linhas para Bru
xelas e para Joanesburgo. 

- 0 inicio da operac;ao de servic;os a 
jacto para 0 Brasil, inicialmente utilizando 
avioes fretados a .Panain. Os .Boeing, 
encomendados farao a carreira do Brasil, 
mas com uma taxa de nlvel normal interna
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o Eng.o Vas Pinto, i!ust,e presidente do Conselho de Adminslra(:iIo, 
anuncia a compra de nOfJOS avio,s, , a inaugura(:iIo 

de novas carreiras pela T. A . P. 

Esperamos apenas que a Companhia 
nacional desta vez nao olvide nem menos
preze a indiscutivel vantagem de todos es
tes importantes voos inaugurais serem real
"ados com os respectivos carimbos come
morativos - 0 que, infelizmente, nao tem 
sido invariavelmente observado no passado. 

Tais marcas postais constituem propa
ganda, gratuita e da melhor. Sao a unica 
forma dos passos mais notaveis do seu 
program a, ja prestigiado por uma folha de 
serviC;os modelares, ficarem para sempre 
bem patentes nas colecc;i5es dos aerofilate
listas e marcofilistas, portugueses e estran
geiros. E ser conhecida do grande publico, 

na sua verda de ira medida, a grandeza dos 
nov os empreendimentos. 

Para tanto, basta solicitar dos Servic;os 
Industriais dos C. T. T., com a 9,evida ante
cipac;ao, os aludidos carimbos - podendo 
cada pedido ser acompanhado tie sugestoes 
para os desenhos a empregar. Parece ser 
a altura de rever e abandonar 0 insignifi
cante e enfadonho carimbo conhecido em 
giria aerofilatelica pela - bola de rtlguebb, 
e arranjar algo de mail! atractivo, de maio
res proporC(oes, com a necessaria categoria, 
segundo os processos correntes em Aerofi
latelia. Que reuna todos os predicados 
para agradar. 

APONT AMENTOS SOBRE SELOS DA INDIA PORTUOUESA 
Por JOAO AUGUSTO MARINHO 

Pre;oo 80tOO (Partes Extra) 

EDICAO DO CLUBE FILATELICO DE ANGOLA 

Pedid08 ao representante s 

BARATA 
Apartado 2690 

DAS NEVES 
LlSBOA·2 - Portugal 

• 
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POR AVIAO 

PA R A.VION 
Guarda-j6ias 

o 57.0 leilao do comerciante Franc;ois 
Brych (Monte-Carlo, 4 de Dezembro) inclui 
217 lotes de selos de correia aereo escolhi
dos, de diversos paises, alem de 216 de zep
pelins, e 34 de catapultados. 

No catalogo do 178.0 leilao da firma 
Heinrich KOhler (Wiesbaden, 8 e 9 de De
zembro) anotamos 70 lotes de expl~ndidos 
selos e documentos aerofilatelicos, de ca
racter mundial. 

No recente leilao de M. Jamet (Paris, 8 
a 10 de Dezembro) foram a prac;a valiosos 
selos de correio aereo de Franc;a, tudo 
pec;as de luxo, assim como algumas provas 
e ensaios. 

o 14.0 leilao do reputado negociante 
A. Brun (Paris, 10 de Dezembro) incluiu 97 
lotes de belos documentos: «ballons montes-, 
«meetings,., linhas Mermoz e Nogues, e 
acidentados. 

Do luxuoso catAlogo do 204.0 leilao Willy 
Balasse (Bruxelas, 16 a 19 de Dezembro), 
destacamos numerosos e bons selos de cor
reio aereo, de variados paises. 

Nos 58.0 e 59.0 leiloes da Rigby Postal 
History Auctions Ltd. (Bournemouth, 2 de 
Janeiro), firma especializada na venda de 
importante documentac;ao, assinalamos a 
presenc;a de notaveis documentos da nossa 
modalidade. 

o extenso catAlogo da 41. a hasta publica 
de Edouard Tabory (Monte-Carlo, 4 de Ja
neiro) apresenta, alem de selos de correia 
aereo, particularmente de M6naco, in
cluindo variedades, pro vas e ensaios, 57 
lotes de aerogram as de todo 0 Mundo. 

+POR AVIAO 

PA R AVION 

Giro 
das Exposi~oes 

Como e do conhecimento geral, reali
za-se em Viena, de t a 13 de J unho pr6ximo, 
a ExposiC;ao Fi atelica Internacional 
«WIP A·6S-. Trata-se de urn certame a to
dos os !itulob notAvel, de certo 0 mais im
portante do ana que conta, com 0 patrocinio 
da F. I. P. e da F. I. S.A. 

o apoio da Federac;ao Internacional das 
Sociedades Aerofilatelicas, acordado no 

decurso do seu 4.0 Congresso (Londres), e 
factor decisivo, e garantia para entusiastica 
adesao dos aerofilatelistas de todo 0 Mundo 
a esta Exposic;ao, dado que os seus legiti
mos inten~ses estarao devidamente acaute
lados. Como Comissario da F.r.S. A. -
que velara par3 que os conceit os aerofilate
licos em vigor sejam escrupulosamente 
respeitados - foi nomeado 0 belga eng.· 
L Braunstein, presidente da S. A. B., que 
fara igualmeute parte do juri especializado, 
juntamente com os alemaes H. Aisslinger e 
K. Dahmann, ambos da lista de jurados da 
nossa Federac;ao. Tudo se conjuga, por
tanto, para que a secc;ao «Correio Aereo ,. 
d,a • WIPA-6S~ tenha numerosa concorr~n
cia, plena de categoria e de beleza. 

Assegurada, tambem, grande aflu!ncia 
de aerofilatelistas a capital austrlaca, visto 
que, no 1'lmbito da «\VIPA-6S," ali se efec
tua, em 9 e 10 de J unho, 0 5.0 Congresso da 
F. I. S. A. A primeira jornada serA consa
grada aos trabalhos dos Grupos de Estndo 
e as cememorac;Oes do -Dia da Aerofilatelia-, 
para 0 qual haverA urn bonito carimbo es 
pecial. y 

Na segunda, realiza-se a Assembleia 
Geral. Todas est~s cerim6nias terao Ingar 
no magnificente «Osterreich - Haus,. (PaU
cio Palffy). 

Ronda de imprens8 

Reeebemos, e agradecemos, um exem
plar de «Histaria Postal Adrea do Brasil., 
estudo de sintese do ilustre filatelista e 
jornalista Carlos dos Santos Pinheiro, publi-
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ExposiCao permanenle de selos em 15 vitrinas, 
no alrio do res.do-c~ao e no 3.0 andar (elevador) 

EXECUC;:AO RApIDA DE PEDJDOS POR CORRESPONDeNCIA 

COMPRA - VENDA 

i 
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pAGINA 
DE 

AEROFILATELIA 
:~OR AVIAO 

rPA R AVION 

Expansao muito 
notavel da TAP 

Com uma antecedencia e uma clareza 
dignas de louvor, e que deixaram a mais 
agradavel das impressoes a que I e s que, 
como n6s, sempre se tem insurgido com, 
e protestado contra, as informac;oes tardias 
e obscuras sobre voos inaugurais - que 
nao se afiguram de modo algam liteis e 
iustas para os aerofilatelistas -, foram 
feitas publica mente, em recente reuniao 
dos Administradores da T.A.P. com os re
presentantes dos 6rgiios de InformaC;iio, 
revelac;oes sensacionais acerca dos valiosos 
e rasgados empreendimentos com que a 
Companhia nacional, ja com obra notavel 
realizada, vai alargar gradual~ente 0 seu 
campo de acc;ao. 

o sr. eng.o Vaz Pinto, dina.mico presi
dente do Conselho de AdministraC;iio, infor
mou ter a T. A. P. encomendado para as 
suas rotas de longo curso - Ultramar e 
Brasil - dois avioes • Boeing 707 - 320 B., 
o jacto de mais extenso raio de ac«ao dos 
actualmente fabricados, que deveriio ser 
entregues, 0 primeiro em Dezembro de 
Ig6S, e 0 segundo em Junho de 1966. Cerca 
de tres anos ap6s 0 anuncio da aquisic;ao 
dos avioes • Caravel a», completa-se assim 
o equipamento da T.A.P. em avioes a jacto, 
coincidente com a fase final de ampliac;ao 
de instala~oes da rede de aeroportos prin-

----- Pelo -------..... 

Cap. F. Lemos da Silveira 

cipais em territ6rio nacional. 0 ultimo dos 
quais - Beira - se espera esteja concluldo 
quando da data de entrega do primeiro da
queles quadri-reactores. 

A seguir, referiu com detalhe os projec
tos da T. A. P. para este ana e para 1966, 
que envolvem: 

- A inangura«ao da nova linha Lisboa-
-Faro, ou seja 0 s~gundo servic;o interno 
que a Companhia oferece ao Pais (0 Lisboa
-Porto foi inaugurado em 3 de Dezembro 
de 1945, como todos sabem). 

- A abertura de novas linhas para Bru
xelas e para Joanesburgo. 

- 0 inicio da operac;ao de servic;os a 
jacto para 0 Brasil, inicialmente utilizando 
avioes fretados a .Panain. Os .Boeing, 
encomendados farao a carreira do Brasil, 
mas com uma taxa de nlvel normal interna
cional, e 0 cVoo da Amizade. manter-se-a, 
se tal for considerado de interesse e neces
sario, em aparelhos convencionais e a pre
«os moderados. A.nova Hnha, a iniciar em 
Abril de 1965, precedera a introduc;ao dos 
novos avioes da T.A. P. na mesma rota, 
program ada para 17 de Junho de 1966, 
comemorando assim mais um aniversario 
da chegada ao Rio de Janeiro, em 19~~, de 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 
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aARATA DAB NEVES 
SELOS PARA COLEC~6ES 

Apartado 2690 - Rua da Trlndade, 5-1. 0 Dto. - LIS BOA 2 - Portugal 
,. 

POSTAIS MAxlMOS DE PORTUGAL 

Mosteiro da Batalha - Colorido 
Castelos de Portugal - Co\. de 5 postais 
Banco de Portugal 
Costumes Portugueses (2.- Emissilo) - Col. de 5 postais 
Congresso de Hist6ria de "rte 
Nossa Senhora de Fatima - 1.° Dia - Colorides 

• »» -. • - Nilo coloridos 
• • • » - Carimbo de Fatima 

S. jolla de Deus - 1. 0 Dia ». . » - Carimbo de Montemor 
Guerra junqueiro - 1. 0 Dia - com $50 au 1$00 

• » -.. - com serie 
Congresso Nac/onal de Pesca - 1. 0 Dia - com $50 au 1$00 

» .». -» • - com serie 
Encerramento do Ana Santo - Co\. de 4 postsis 

• ».. - Papa 1'10 XII - Colorido - com 1$00 
• » »- Postal Aleg6rico - com $20 
» .» »» - com $50 au 1$00 
» .»» » » - com serie 

Emissllo COCHES - 1.0 Dis - Col. de 4 postsis 
• • -.. - com $10 au $20 

3.0 Aniversario da NATO -1952 - \.0 Dia - com aerie 
.. » ..» -.. -.. .. - - com ISOO 

Campeonato do Mundo de H6quei em Patins - 1.0 Dia - com serie 
.. » .. .. ... .. - com JSOO 

Prof. Gomes Teixeira - 1.0 Dis - com serie 
•• • - com 1$00 

Obras Publicss _1.0 Dis - Col. de 4 postais 
• • • - Ponte Marechal Carmona - com 1$00 

S. Francisco Xavier - 1. 0 Dia - com 1$00 
Emissllo D. Dinls _1.0 Dia - cor laran/a 

• • • - cor preta e carimbo de Leiria 
• - cor verde e carimbo do Porto 

S. Martinho de Dume -I.' Dia - com 1$00 
Guilherme Gomes Fernandes (Bombeiro: - Col. 2 jiostais 
•• • - com 1$00 
• •• - com 2$30 

Autom6vel Clube de Portugal - \.0 Dia - com 1$00 
Princesa Sta. joana - Colorido -1.0 Dis - Lisboa·Aveiro - com 1$00 
Cent. do Selo Postal Portugu~s (D. Maria) _1.0 Dia - Ed. Museu 

- Carimbo Exp. 
." •• -C. F. P. 

_1.0 Dia - C. P. P. 
_)'0 Dia e Exp. - COlorido 

• •• • • •• - Aleg6ricos 
Aniversario da Secreta ria da Fazenda - 1.0 Dis - com 1$00 
Campanha de Educac;i!o Popular - 1.0 Dia - Colorido - com 1$00 

Emdll 
35$00 

150$00 
15$00 

120500 
15$00 
25$00 
20$00 
20$00 
12$50 
12$50 
12$50 
22$50 
12S50 
22$50 
60$00 
20$00 
6$50 
8$50 

15$00 
35$00 
8$M 

350$00 
70$00 
70$00 
30$00 
20$00 
12$50 
45$00 
12$50 
12$50 
7$50 
7$50 
6$00 
12$50 
27$5~ 
12$50 
17$50 
12$50 
2liSOO 
15$00 
15$00 
12S50 
12$50 
2.~$00 
10$00 
12$50 
12$50 

''''!II 70, 
300. 

. 30, 
240, 
30, 
50, 
40, 
40. 
26, 
25, 
25, 
45, 
211, 
45, 

120, 
40, 
13, 
17, 
30, 
70. 
17. 

700, 
140, 
140, 
50, 
40, 
25, 
90, 
25, 
25, 
15, 
15, 
12, 
25, 
55, 
25. 
35, 
25. 
50, 
30, 
30' 
25, 
25, 
50, 
20, 
25. 
25, 

Pedldos a: I oeleg8do' 8eral para Porlugal e lodo 0 Ullramar Porluguh, do C1uba Inler-
BAR AT A D AS N EVE S naclonal ALHAMBRA - Granada - Espanha 

A t d "6 0 Quota Anuat 75$00 
par a 0 - 9 Com direito a receber quinzenalmente a rev/sta .Alhambra. 

Rua da Trlndlde, 5-1.0 DID. - II S 8 0 A (Pepa fo/heloa de propaganda) 

• 
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lIais dois numeros do prestigioso ell 
Collezionista. - os n.DS 21/64 (I de Novem
bro) e 23/64 (I de Dezembro) - deram a 
estampa eloquentes artigos, profusamente 
ilustrados, de cRastaban. - publicista que 
se tem debruc;ado com devotada aplicac;ao, 
digna de todo 0 elogio, sobre 0 campo do 
correia por dirigfvel. Materias agoras ver
sadas: ~ La posta agrea con dirigibili ing/esi», 
e« Viaggio del dirigibUe GRAff' ZEPPELIN 
L. Z . I:J7 a Chicago (I9JJ) ». 

.Le Monde des Philatelistes-, n.O 1.'i8 
(Dezembro). publicou mais um fasc[culo do 
expressivo estudo cLa Poste par Pigeon., 
pelo Dr. Jacques Fromaigeat, membra da 
Academia de Filatelia. 

Do n.o 282 (Dezembro) do reputado 
-The Aero Field-, destacamos 0 trabalho 
ePan-American Airways., compilado e 
admiravelmente anotado pelo operoso N. C. 
Baldwin, incluindo 85 ilustrac;oes que valo
rizam 0 texto, e uma desenvolvida reporta
gem do 4. 0 Congresso da F. I. S. A., da au
toria do nosso prezado amigo John C. W. 
Field. Como e costume, no ultimo numero 
do ano, publica,-se . 0 suplemento - desta 
vez, 0 12.0 - de -British Air Mails, I946-
-I9JI», catalogo e suplementos de consulta 
imprescindfvel para as que se dedicam a 
coleccionac;ao de documentos daquele Pais. 

POR AVIAO 

PA R AVION 
Noticias do ar 

o ilustre Ministro das Comunicac;oes, 
sr. eng.o Carlos Ribeiro, na conferencia de 
Imprensa concedida no Palacio Foz, em 17 
de Novembro de 1964, aJem de assuntos 
relacionados com a rede telef6nica, escla
receu que ap6s a inaugurac;ao do aero porto 
de Faro - prevista para Abril pr6ximo -, 
se estabelecera uma carreira regular com 
Lisboa, inicialmente bi ou trissemanal. 

Em telegrama da France Presse, de 
Joannesburg, publicaram os nossos quoti
dianos do primeiro de Janeiro passado a 
noticia d.e qlle, segundo informac;ao do re
presentante da T. A. P. naquela cidade, a 
linha Johannesburg-Lisboa sera inaugurada 
em Abril pr6ximo, com um voo semanal. 
Como a .South African Airways., a T.A.P. 
atilizara quadrireactores que s6 farao escala 

em Luanda, partin do daf directamente para 
Lisboa, sem sobrevoar a Africa, devido as 
circunstfmcias que todos conhecem. 

A escala em Johannesburg foi concedida 
a Companhia portuguesa em troca do di
reito de aterragem em Lisboa, dado aos 
aparelhos da S. A. A. que operam desde 0 

ana passado para a Europa, contornando a 
Africa, depois da escala em Luanda. 

Confirmando 0 nosso comentdrio de /undo 
de hoje, estas duas noticias complementa
res levam-nos a regis tar, de novo e com 
bastante agrado, 0 espfrito de compreensao 
que comec;a a manifestar-se por parte das 
entidades responsaveis, no que se refere a 
uma boa informac;ao, a tempo e horas, Con
soante sempre tem sido nosso vivo desejo. 

Em Tandil, perto de Buenos Aires, rea
lizou-se, de 6 a 18 de Janeiro, 0 14. 0 Cam
peonato Nacional de Voo a Vela, que serviu 
para apuramento dos pilotos que represen
tarao a Argentina no pr6ximo Campeonato 
Mundial. Foi utilizado um belo carimbo 
comemorativo, durante a competicrao, e no 
dia 19 0 vencedor realizou um VGlO Tandil
Mar del Plata, com trans porte de correio. 
Mais uma vez, os aerofilatelistas, argentinos 
souberam pOr em evidencia, com todos os 
pormenores caracterfsticos, 0 seu eficaz e 
interessante trabalho de propaganda da 
nossa modalidade - que nos merece uma 
referencia de muHo aprec;o. 

o distinto director da -British European 
Airways» em Portugal, sr. J. P. Michell, 
dirigiu em amavel oficio de 21 de Janeiro, 
ao Presidente do nosso Clube - e Direc
tor desta revista - a solicitacrao de trans
mitir ao autor desta rubrica . .. . os me/hores 
agradecimentos pc/as re/erencias que, de hrJ 
muito, vern /asendo aos voos inaugurais da
que/a Companhia, 1Ja sempre bem compi/ada 
e interessante -Pdgi,Ja da Aero/itateUa. do 
Boletim .... 

Palavras que nos sensibilizaram, e que 
nos apraz reproduzir, com a expressao do 
nosso reconhecimento. Mas a verdade e 
que as referencias que com frequencia 
temos po dido fazer sao devidas a eficacia 
do departamento filatelico da B E. A., bri
lhantemente dirigido pelo nosso prezado 
amigo e cons6cio J. E. Borrego, - que de
via servir de exemplo contagioso as outras 
Companhias representadas no nosso Pais, e 
ate a portuguesa. 
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",,~\PAGAMOS BONS PRE<;;OS 
POR 

StRIBS - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTBS - AO QUILO 
• PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar 

quantidades mw pequenas de BeloB em Beries, de pre~o medio e mais 
eJevado. 

Como somos a maior casa filatBica da America, estamos constantemente 
a comprar grandes quantidades de Belos de todas as parteB do Mundo. 
Actualmente, estamos particuJarmente interessados em comprar: 
• SELOS EM StRIBS : De valor baixo e medio. Completas ou incompletas, 

novas ou wadas. 
• SELOS ISOLADOS: Variedades boratas e atractivas. 
• PACOTES: Feitos cuidadosamente, com selos pedeitos. 
• GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE cSTOCKS:. de todD. 

os generos. 
• MISTURA (AO QUILO) Bobre papel. 

Queira mandar-1los a sua lista dB ofertas., que tnerecera a nossa 
pronta e cuidadosa atenfiio. 

GRATIS, A PEDIDO I A nossa nova IIsla de comprasl 

cO~ melhores pre~os par SeiDl dOl Estadol Unidol C CanedO 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

£H. E. HARRIS & C.o' 
BOSTON 17, Mass. u. s. A. Telegramaa: HARRISCO BOSTON 

5 E LOS -- ALB U N 5 
CataJogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pJetas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de precros gratis. 

CASA FUNDADA EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 

RUA BERNARDO LIMA, 27-TELEFONE 49723 

LISBOA.I 

• 
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A MOSSA CAPA 

o dasenho comum do proximo salo «Europa 65» 
Sernpre na. vanguarda - a.ntes 

de qualquer oongenere portu
guesa, e praticamente ao m e smo 
tempo das mais bem informadas 
revistas de alern.-fronteiras-temos 
hoje 0 prazer de revelar aos nos sos 
leitores, fieis e cada yez em maior 
uumero, a composicao do artista. 
island~s Hoerdur Karlsson, apro
vada oomo desenho comurn. do 
pr6ximo selo _Europa 65-. 

A esoolha realizou-s e por o ca
siao de uma reuniao espe cial que 
teve em Lisboa, no passado dia 15 
de Fevereiro, a. Comissao ,Correios» 
da C. E. p. T. - reuniEio que, tendo 
por cenario a Administraeao-Geral 
dos C. T. T., foi iniciada pelo Eng. 
Couto dos santos, Correio-Mor. pre
sidente da C. E. p. T. e os trabalhos 
oonduzidos pelo Eng. Duarte Ca
lheiros, administrador-adjunto 
presidente da Comissao _Correios». 
Estiveram presentes delegados 
das Adrninistracoes dos s"'guintes 
paises: Alemanlia, Belgioa, Finlan
dis, Franca, Gracia, :Holanda, Ir
landa, Italia, M6naco, Noruega, Por
tugal, Suica e Turquia. 

Foi adoptada urna criacao pro
posta. pela Administracao da Islan
dia, de Hoerdur Karlsson, intitu
lad a cO fruto da oooperacao,» 
representando um ramo de tres 
folhas e um fruto, que sirnboliza a 
oolaboracao d a s Adrninistracoes 
Postais agrupada.s no quadro da 
C. E. P.T. 

o dia. de emissao do selo -Eu
ropa 65» foi fixado pa.ra segunda
-feiJa, 27 de Setembro pr6ximo, dei
xando-se toda.via liberdade as 
Adrninistrago es que 0 desejern de 
lazer uma anteoipacao no saba
do, 25. Por motivo de circunstan
oias essenciais, muito excepcionais, 
a Adrninistracao dos Correios da. 
Suiea foi autorizada. a. emitir 0 seu 
selo «Europa 65. ja em 14 de Setem
bro. 

AgradecemoR ao Eng. Manuel 
Barata Caglia.rdini Grace., director 
dos Servicos Industriais doe. C. T. T. 
e grande amigo deste Clube, a ama
vel oed~ncia da maqueta que ilus
tra a nossa oapa. 

EDGAR MOHRMANN 

E com 0 maior pesar que registamos 0 

falecimento do grande comerciante de se
los Edgar MohrmannJ nosso prezado amigo, 
e cuja importante firma, com sede em 
Hamburgo, realizou alguns dos mais nota
veis leiloes filatelicos mundiais. S6cio, 
des de 1950, do .. Clube Filatelico de Portn
ga!», proposto por outro grande e saudoso 
comerciante de selos lisboeta, ]. Ell,
Edgar Mohrmann era figura bastante co
nhecida dos filatelistas portugueses, por 
ter estado entre n6s com muita frequencia. 
Faleceu, recentemente, nos Estados Uni
dos da America, onde se encontrava em 
viagem de neg6cios. 

, 
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forme sera detalhadamente explicado 
no prospecto que saini brevemente. 

Os Correios de Ajman projectam 
fazer este concurso anualmente. Con
tudo, os periodos exactos ern que es
tes se efectuarao sao deixados a dis
cre<;ao do J liri. 

* * * 
Corn este Concurso, os Correios 

de Ajman nao estao interessados em 
encorajarem a venda, a filatelistas es
trangeiros, de selos de Ajman. Estao 
apenas interessados em encorajar os 
estrangeiros a tomar conhecimento da 
cultura, historia e progresso do mun
do arabe. 

Os Correios de Ajman deligen
ciarao oferecer ao povo de Ajman 
selos da melhor quaJidade e do malor 
interesse pictorico, para uso nas rna
las de Ajman. Mas os Correios de 
Ajman nao podem interessar-se corn 

rendimentos vindos de filatelistas es
trangeiros, e nao produzirao selos 
destinados a venda a coleccionado
res de selos fora do reino de Ajman. 

Pelo contrario, os Correios de 
Ajman apenas desejam encorajar os 
filatelistas nos seus proprios paises a 
concorrerem a este premio regular 
pelos melhores artigos ern jornais, ou 
revlstas estrangeiros, como acima fol 
descrito. 

Serious Exchange Wanted 
I offer complete sets of cosmos, 
sports, flora-fauna, from America, 
Africa. Asia. I would like to get same 
sets from Poland, Czechoslovakia, 
Portugal and Provinces. All letters 

will be ansvered. 
Quantity and quality exchange. 

P. DREXLER-P. D. BOX l03-EAST DRAH8E N. J.-USA 

Qualquer selo que necessite ..• 

Qualquer sobrescrito que Ihe falte ... 

Qualquer material filatelico que Ihe interesse ..• 

Qualquer informa~ao que deseje ••. 

Para tudo sobre ,lIatelia, consulte-nos I 
Gostosamente atenderemos suas noticlas e ordens. 

Filatelia 

Seraio W. de Sousa Silnoes 
Telefone 22657 CALDAS DA RAINHA 

BOLETIM DO CLUBE FILAnLlCO DE PORTUGAL 23 

X DIA DO SELO 
Preoedido de utna intense. pro

paganda ern que foram distribui
das milhares de oiroulares, e de 
efioiente divulgacao nos jornais, 
realizaram-se nO passado dia 1 de 
Dezembro ern diversos locais de 
Portugal, as oelebraco es do X Dia 
do Selo. 

Err,. or6nica num pr6ximo nu.
£nero deste Boletitn, procurarernos 
dar aos noesos leitores ume pa.lide. 
ideia de tudo a que se pe.ssou fora 
da capital. dado que neste nu.mero 
referiremos apenas as aconteoi
mentos de Lisboa. 

Asslrn.. pela ordem crono16gica, 
e depois de inforrn.armos que a 
Clube FilateUco de Portugal foi a 
Delegado da Federacao Portuguese. 
de FilateUa, e que. dentro das suas 
possibilidades, desarn.penhou-&e a 
melhor que poude da sua rn.issao, 
corn.ecarernos pela exposicao 00-

rn.emorati va, que, a exern.plo dos 
anos anteriores. foi dedicado. a ai
guma.s provincias ultramarinas. 

Exposi~io 

A exposicao foi inaugurada. pe
les17 horas, no dia 1.0 de Dezetnbro, 
no Salao Nobre da Casa das Beiras, 
Largo de S. Domingos, ern Lisboa. 

Ao acto inaugural assistirarn. 
diversas individualidades oficiais, 
dirigentes filate.lioos e muitos ooleo
cionadores. 

Na exposicEio podiam a.dmirar. 
-se as ooleccoes de Eurioo Carlos 
Esteves Laga Cardoso, selos de 
Cabo Verde; Ernesto Patricio 
Franco, provas. variedades, arras 
e sobrescritos de 1.0 dia; Leandro 
J"orge Fortes Marques, selos novos 
de 1948 a 1964; Rolando Alvaro de 
Mendonca, se.ries complatas; Ed
mundO Nunes, postais ma.ximos, 
sobrescritos d~ :LOS voos e comemo
rativos; Dr. A. J". de Vasooncelos 
Carvalho, seleccao de erros e pro
vas da Guine e Cabo Verde. 

Como fol feita uma selecCBo 
previa. de algumas ooleccoes, re
soltou uma melhoria cOllsidera.-

POt Jose Rodrigo Dias Ferreiret 
vel na. apresentacao e qualidade 
do material exposto. Sa bern que 
algurnas coleccoes sa repetiam, 0 

que 13 natural. nurn. oertame deste 
tipo, as visitantes puderam admi
rar exern.plares de excepoional 
beleza, s6 possivel dada a indispen
sa.vel e calorosa colaboracao do 
grande oOlecciona.dor Jose Gonza
lez Garcia (L. F. E.), que apresentou 
a magn£fico conjunto, parte das. 
suas coleccoes de Cabo Verde 6-

S. Tome e PrinCipe, onde foi possi
vel admirer uma participacao de 
urn s6 coleccionador como ate hoje 
nunca se tinha. visto. Tudo a que 
ha. de rn.ais raro e maravilhoso es
tava nas suas coleccoes. Impossi
vel ern. qualquer parte reunir-se 
urn tao grande e exoepoional grupo 
de j6ias da filateUa portuguesa. 

AbBio da Silva e Sousa - urn 
novo coleocionn.dor do Barreiro, 
norn.e a fixar pa.ra a futuro - expOs. 
parte da sua coleocao de Cabo. 
Verde, que recebeu tarn bern. mui
tas feUoitacoes dos visitantes. 

o dr. J"oaquim Baca Pires, ape
slil.r de convalesoents, nao quiz. 
deixar de participar, remetendo. 
algumas pa.ginas do seu album de 
S. Tome e Principe, que estava a 
montar na altura ern qu~ foi vitirna 
de grave desastre automobtHstico. 

Quanto aos restantes coleccio
nadores que embelezaram a expo
sicao, tambern. queremos manifes
tar-lhes os agra.decin'lentos do s. 
filatelistas, palo seu alto espirito de 
oolaboracao, sempre muito agra
da.vel e interessante. 

Para finalizar estas breves con
sideracoas, sobre a que foi a expo
sicao, pa.ssern.os a pala.vra. ao Juri, 
tra.nscrevendo a acta respectiva.~ 

Acta 
No dia :1..0 Dezembro de 1964. 

reuniu a Juri da ExposiCao Filate
lioa comemorativa do iO.o Dia do. 
Selo, no Salao Nobre da Casa daB 
Beiras, Largo de S. Domingos, 11-2.', 
tendo comparecido todos as mem-
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bros Ex.mOll Senhores Prof. Dr. Car
los Trincao, coronel F. Cardoso 
Salgado, e Dr. Rornano Caldeira 
Camara.. 

Depois de devidamante apracia
dos a.s 001ec90es expostas, forarn 
POI' unarurnidade atribuidos os se
guintes premios: 

Ta.ca Eduardo Cohen e Medalha 
de Prata do Clube Filatelico de Por
tugal - sr. JOSe Gonzalez Garoia. 

Medalha. de Prata do Clube Fila
talico de Portugal corn felicitacoes 
do Jury - sr. AbBio JOSe da Silva e 
Sousa. 

Medalhas de Prata do Clube Fila
t6lico de Portugal aos srs. : Ernesto 
Patricio Franco, Eurioo Carlos Este
ves Lags Cardoso, RolA.n.do Alvaro 
de Mendonca., Leandro Jorge Fortes 
Marques, Dr. A. J. de Vasconcelos 
-Carvalho, Dr. Joaquirn Manuel 
Beca Pires e Edmundo Nunes. 

o Juri resolveu ainda felicitar 
-0 Clube Filatelico de Portugal pelo 
.exito da exposica.o, onde se pode 
apreciar urn conjunto de raridade 
-:filatelica de Cabo Verde, Guine e 
.s. Tome e Principe. 

Lisboa, i de Dezembro de 1964 

o Juri 

Professor Dr. Carlos Trincao 
Coronel F. Cardoso Salgado 

Dr. Romano Caldeira Camara 

Jantar de Confraternlz;a~io 

Antes do jantar, prooedeu-se ao 
descerramento do retrato de JOSe 
-Gonzalez Garcia , tendo nesse mo
xnento 0 sr. dr. Vasoonoelos Carva
lho pronunciado algumas palavras 
alusivas ao acto. A fotog't'afia pas
-sara a figural' na Sala Nobre do 
nosso Clube. juntarnente oorn. a de 
-outrss filatelistas eminHntes. 

Apesar de se tel' procurado 
rnudar de ambiente, oontactando 
oom as gerenoias de outros locrus, 
s6 foi possivel realizarmos 0 jantar 
,do «Dia do Selo> na conhecida Pas
telaria M~ques, da Rua Garrett. 

Corn a presidencia do sr. Eng.o 
Me..nuel Graca, distinto DirectoI' dos 
Servicoe Industriais dos C.T.T., que, 
<lorno sempre, aoornpanha os actos 

ligados a. Filatelia, e ladeado pelo 
Prof. Dr, Carlos Trinoao, JOSe Gon
zalez Garcia e POI' dezenas de 
filatelistas, teve lugar 0 jantar de 
Confraternizaoao, durante 0 qual 
usaram da palavra 0 sr. dr. A. J. 
de Vasconcelos Carvalho-, Prof. Dr. 
Carlos Trlnoao, Cor. Cardoso Sal· 
gado e mais varios oradores. 

Como hah'itualmente, prooe
deu-se ao leilao de algumas espe
cies filatelioss, oferecidas pOI' Artur 
Real, Henrique Mantero, JOSe Gon
zalez Garcia, J. E ll, Casa. A. Molder, 
a.n6nimos e outros, sendo arrema
tadas POI' varios filatelistas presen
tes, entr e eles: Coronel F. Cardoso 
Salgado, Artur Real, Arn.erioo M. 
Poreira, Eng,O Santos Beirao. ;rose 
Conzalez Garcia, Eng.o Manuel Gra
ca, Ant6nio Simoes, Miguel Spiguel, 
Gas a A. MOlder, eta. 

Eram perto das vinte e quatro 
horae, quando terrninou mais esta 
inolvidavel jornada de. filatelia por
tuguesa. 

Eston sempre comprador de 
boas series de colec~oes 

da 
Alemanha, S. Marino, M6naco, Va
ticano, A.ustria, Holanda, Luxem

burgo, Fran~a, Sui~a, Belgica. 

Interessam-me tamhem 
seri.es tematicas de Portugal e UI
tramar, novas e usadas, e valores 
isolados esgotados na Ag@ncia; 
stocks, restos de colec~i5es, etc. 

Tambem selos de Portugal e UI
tramar, a peso e centos, 

com ou sem papel. 

A. SIM6ES 
Qinta da Alagoa, lote 3.2.° Esq.D 

CARCAVELOS • Portugal 
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Premios de 2.000 Libras (5.600 d61ares) 
para os melhores artigos sobre selos 

, 

da Arabia 
o primeiro premio sera concedido 

pelo melhor artigo ou serie de arti
gos, que sejam publicados em jornal 
filatelico estrangeiro (ou numa sec· 
~ao filatelica de urn jornal ou revista), 
acerca dos selos da penfnsula da Ara
bia. 

Se for publicada uma serie de ar
tigos, estes poderao versar sobre 0 
conjunto dos pafses arabicos, hist6-
ria, flora ou fauna, ou sobre quais
quer dos factores hist6ricos ou cultu
rais, que podem ser associados com 
,algum dos pafses da area, ou ainda 
ace rca de quaisquer temas que te
nham aparecido em selos da Arabia. 
o concurso sera para artigos escrl
tos ou publicados entre 1 de janeiro 
de 1965 e 1 de junho de 1966. Nao 
seraq considerados artigos que te
nham side publicados antes de 31 de 
Dezembro de 1964. Os artigos nao 
necessitam de ser sobre os selos de 
Ajman. Esta contribuic;ao para os fi
latellstas e editores estrangeiros nao 
se destina a encorajar 0 interesse 
pelos selos de Ajman, mas para en
corajar 0 interesse no conhecimento 
do mundo anibico. 

Detalhes do Concurso 

o primeiro premio sera de 500 
Libras esterlinas, (1.400 d6Iares). Este 
sera 0 premio maior para 0 melhor 
,comentario construtivo sobre a area, 
e para a compreensao dos estrangei-

ros sopre os gran des progressos do 
mundo arabico. 

Urn segundo premio de 500 Libras 
esterlinas (1.400 d6Iares), sera con
cedido pelo melhor albUm de selos, 
consagrado aos selos emltidos pelos 
pafses da penfnsula arabica, devendo 
esse album ser apresentado dentro do 
prazo desta competic;ao. Se nenhum 
for c1assificado durante este perfodo, 
o premlo conservar-se-a aberto para 
o perfodo seguinte. 

Serao tambem atribufdos cinco 
premios adicionais, cada urn no mon
tante de 100 Libras esterlinas (280 
d6lares), e dez no montante de 50 Li
bras esterlinas (140 d6Iares). 

o juri escolhido para esta compe
tic;ao sera anunciado brevemente, e 
sera constituido por personagens de 
projecc;ao internacional. 

Esta previsto que quaisquer ou· 
tros Correios da area arabica podem 
considerar atribuic;oes semelhantes 
ou premios para editores e jornalis· 
tas estrangeiros. Os premios conce· 
didos por outros, nao os desqualifi
cam em atenc;ao aos de Ajman. 

Sugere-se que os editores e jor
nalistas enviem os seus artigos regu
larmente para os Correios de Ajman, 
ou os retenham para os enviar numa 
vez s6. Assim, poderao ser conve
nientemente apresentados ao juri. 

o grande premio de 500 Libras, 
(1.400 d6Iares), podera ser atribufdo 
conjuntamente com outros premios 
secundarios atribufdos a artigos con-
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ESPECIAL-VENTE SpaCIALE 
SALE-SONDERANGEBOT 

VENDA 
SPECIAL 

(Somente para s6clos-Seulement pour membres-Only for members 
Nur fur MltgUeder) 

Sobrescritos primeiro die - Enveloppes premier jour- First day covers- Ersttegbriefe 

N.os Yvert 
AUSTRIA 

(I) 841 - Congresso Internacional Musica Cat6lica 

BELGICA 

(2) 96r/63 - Flores/Castelos 

CHECOSLOV AQUIA 

(3) 578,81 - Festival Internacional Musica 
(4) 612/13 - Conferencia social·democrata 
(5) 6I4/I5-Poeta Jan Kollar . . _ . . 
(6) 616/17 - Explorador Dr. Emil Holub 
(7) 624/26 - Semana Mundial Juventude 
(8) 627/28 - Violinista O. Sevcik 
(9) 629/30 - Escritor e pedagogo Com6nius 
(10) 631/32 - Dia Internacional anti· fascista 
(II) 640/42-Escultor J. V. Myslbek . . . . . . 
(12) 675 (par) - EXPQsicra:o Fil. Nacional de Bratislava. 
(13) 684/85 - Museus •.... . 
(14) 686/88 - Aniversario do golpe de Estado 
(IS) 689/93 - Escritores e poetas . 
(16) 694/95 - Escritor B. Vaclavek . . 
(17) 696/97 - Dia Internacional das mulheres 
(18) 698 (par) - Morte de Estaline • . . 
(19) 699/700 - Morte do Presidente Gottwald 
(20) 70I/04-Primeiro de Maio 
(21) 705 -Congresso social·democrata 
(22) 706 - Ciclismo . ... 
(23) 707/09 - Barragem, altos fornos e fabric a 
(24) 7IO/II - Agricultura . 
(25) 723/24- Jornalista J. Fucik . 
(26) 725/26 - Mineiros (sohrescrito csnsurado) 
(27) 727/29-Desportos . . 
(28) 730/32-Dia do Exercito . . . . 
(29) 734/36- Castelo, universidade e canal 
(30) 768/70 - Musicos 

Pre~o 

35$00 

Pre~o flxo, mals porte- Prix ferme, plus port-Net price, plus postage 
Nettoprels, und Porto .,., 

Pedidos ao CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
Avenida Almirante Reis. 70, 3. 0 , Oto. - LIS BOA 
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Hovos selos portugueses 
Emissio Comemorativa 

do Centenario 
do «Dlario de NoUeias» 

Reprodu"eo autorizadu pel os C. T. T. 

o .Diario de Noticias', fundado por Tomaz 
Quintino Antunes, proprietario da Tipografia 
Universal, e por Eduardo Coelho, jornalista, 
publicou 0 seu primeiro numero em 29 de De-
2embro de 1864. Apresentava-se como '0 pri
meiro diario saido dos prelos portuguescs em 
-condi~oes economicas e literlirias proprias para 
levar quotidianamcnte as camadas infimas da 
nossa sociedade 0 cco dos acontecimentos do 
Mundo, numa multiplicidade de pequenos e sin
gelos artigos escritos em estilo comezinho, dita
.dos pela voz da moral e da justi~a. e todos ten
dentes a incutir no animo do povo os inslintos 
.do bem •. Ao indicar a fndole e a missao da nova 
folha, os fund adores afirmavam seu convenci
mento no servi~o que prestavam a educa~iio do 
!povo. criando um diario destinado a . interessar a 
todad as classes. ser acessivel a todas as bolsas e 
compreensivel a todas as inteligencias, e aero ao 
mesmo tempo. uma compila~ao cuidadosa de to
.das I<S noticias do dia. de todos os paises e de 
,todas as especi alidades». 

Verdadeiramente. , com 0 .Dlario de Noti
-ciae. surgia. hli um seculo. a transforma~io pro
profunda e decisiva da Imprensa portuguesa. JIi 
lIe disse que se estava entao pouco mais adian
tado em Portugal do que em Fran~a no tempo da 
Restaura~ao, no tempo do jornalismo e8sencial
mente doutrinario. quando eram tio grandes os 

artigos como pequenas as tiragens e ainda nlio 
tinha aparecido. com Girardin, a tendencla d. 
hteratura e das noticias come~arem a preponde
rar nos periodicol, cedendo a politi ca. pouco a 
pouco. lugar a reportagem e a cronica. 

o novo jornal acentuava a sua presen~a na 
vida portuguesa com factos que the concediam 
honras de pioneiro: jornal a 10 reis; venda avul
sa nas ruas; servi~o de in{orma~oes ou de Teppr
tagem; desenvolvimento da pubhcidade. Estas 
circunstincial fundamentais punham 0 jornal aD 
alcance dos menos abastados; fazlam com que a 
ninguem passasse despercebido; tornavam viva
mente atraente e compreensivel a sua leitura; 0 

anuncio transformou em quase necessidade a sua 
consulta como intermedilirio poderoso dos nego
cios e fomentador de maior comunica~iio entre 
os interesses dlls populat;oes. 

Ainda este jornal. em cujas oficinas {uncio
nou a primeira maquina de compor de jornais 
portugueses. niio havia atingido meio scculo de 
existancia quando um notavel historiador do 
n0880 jornalismo proclamava que devia atribuir
-se a excelente orienta~ao por ele seguida. ao 
lacto de corresponder a umll necessidade e ao 
seu empenho de ser util, a ..realidade de se ter 
lan~ado e radicado com inteiro axito 0 jornal para 
o povo - 0 .Diirio de Notfcias. - 'mantendo 
a linha de conduta audaciosamente tra~ada pelo 
seu benemerito fundador. gozando de geral es
tima, exercendo activa influancia e apresentando. 
enflm. todos os melhoramentos do jornalismo 
moderno·. 

Nao e inutil lembrar que Ohveira Martins 
ao referir algum dia 0 trabalho e a bondade com 
as maDifesta~oes mais sas da nobreza do homem. 
as indicou como tra~os fundamentais da perSODa
lidade de Eduardo Coelho. E acrescentou: .Os 
trabalhadores bons siio por natureza modestos: 
foi-o de tambem; e se a sua lembran~a merece 
I!:uardar-se pelo que fez. como homem publico 
Hcad para sempre na memoria dos que 0 trata
ram e conheceram de perto a recorda~ao respei
tosa pelas bUas qualidades quase 88Dtamente 
candidas», 

LUIZ TEIXEIRA 
Escritor e Redactor do .Dilirio de Noticias. 

Os selos do da autoria do pintor Julio Gil. 
Tam as dimensoes de 34.5 X 25.4mm com

peendendo a serrilha, com 0 denteado 13,5. 
Os trabalhos de impressiio foram executadol. 

em off.set. pela CftSa da Moeda. 
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o plano de em issio e 0 seguinte : 

1 $00 tiragem de 9 000 000 
5$00» » 1 000 000 

Foi marcada a data de 28 de Dezembro de 
1964 para 0 J.O dia de c i rcula~io da nova 
emissao. 

Emissio Comemoratlva 
do I Congresso Naciona. 

do Trinsito 

Reprodu~50 eutorizada palos c. T. T. 

o I Gongresso Nacional do lriinsito. pro
movido pelo Automovel Clube de Portugal. rea
liza-se em Lisboa. de 15 a 19 de Feverelro de 
1965, e sera dedicado ao estudo de um iml'or
tante problema de caracter nacional. cuja gravi
dade se acentua dia a dia. 

Atraves desta iniciativa, pretende 0 Auto
movel Clube de Portugal que seja ana(,sada cons
trutivamente toda a problematica que 0 sector do 
transito envolve, e se adoptem as med,das mais 
eficazes, adequados e urp;enles para a sua 80Iu~ao. 

A realiza~ao do Congresso Ira. segura mente. 
dar evidencia il realidade do transito no nosso 
Pai8. e alertar a consciencia de todos os portu
gueses para tio momentoso assunto. 

Os lemas sob aprecia~iio no derurso do Con
gres90 expressam significativamente 0 ambito da 
iniciativa, e conferem.lhe um interesse que sera 
baae segura para 0 seu eXlto . Assim. estudar
-se-io em pormenor todos os aspect08 ligados a 
legisla~io e administra~iio. a circula~iio. estacio
namento e sinaliza~iio e it preven~iio e seguran~a 
rodoviaria, designad!lmente os seguintes: neces
sidade de actualiza~iio e uniformiza~lio da legis
la~iio em vigor, simplifica~ao e aperfei~oamento 
dll organiza~iio administrativa e tecnica doa ser
vi~os de transito. revisiio da organiza~iio judiciliria 
e processo. obrigatoriedade do seguro de respon
sabilidade civil; circula~i!o de veiculos. peaes e 
animais nas estradas enos centros urbanoa: 
passagens de nivel, cruzamentoa e entroncamen-

tos: estacionamento e sinaliza~iio: ensino escolar 
das regras do transito, remodela~iio da aprendi
zagem de condu~iio de veiculos e do sistema de 
exames: educa~io civica dos condutores e dos 
peaes; organiza~iio de socorros medicos hospita
lares, revisiio periodica das condic;aes de ,egu
ran~a dos veiculos. e cria~ito de um organismo 
especial de preven~iio rodoviaria. 

E' perfeitamente Justificada a expectativa 
com que se aguarda 0 inicio da reuniao, e c de 
esperar que 4 presen~a das mais altas individua
lidades nas Com issaes de Honra e Organizadora 
seja uma garantla para a (ulula aplica~iio das 
conclusaes resultantes do I Congrcsso Nacionaf 
do l'rcillsito. 

Jose Maria de Paiva Raposo 

Secretario·Geral do ACP e do Congresso 

Os selos. cujo desenbo e da autoria do 
pintor Paulo Guilherme. lem as dimensaes de 
34.5 X ::'5.4mm corupreendcndo a serrilha, com 0 

denteado 13.5. 
Os trabalho8 de impressiio foram executados. 

em off.set. pela C aBO da Moeda. 
o plano de emissno e 0 seguinte : 

1$00 tiragem de 9000000 
3$30 • • 1 000 000 
3$50 • 1 500 000 

Foi marcada a data de 15 de Fevereiro de 
1965 para 0 1.0 dia de clTcula~iio ds nOVA 
emissiio. 

LA EMISIOH ESPAAolA DE ISABELLA CAT6l1CA 1937-1940 
PDr Ian T. HamllJon IlraduzldD pDr Manuel RDdrlguez y RD'rllulz 
-Blrmll EdI~1e do Club. InlernaclDnal Alhlmbrl 

Preco 30.CO (Portes extra) 
PtdldDI .. DellgadD Btrll: BA RATA DA 5 MEV E 5 

A,lrllde 2&90 L1SBOA 2 

SELOS 
Grande voriedode de selos na
cionois e estrongeiros. Pec;:a os 
n/ codernos a escolho. Prec;:ario 
gratis de pacotes e material 

filatelico. 

RAMALHO GUERRA 
Rua da Assun <;:8o. 7-4.0 (elevador) 
Telef. 367841- LlSBOA-PORTUGAL 
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III - Aerofllatella 
A. Selos 

5. Dr. Antonio da Silva Gomes 
Colec~ao - tipo de selos de correio aereo, da Europa. 

B. Documentos 
6. Cap. F. Lemos da Silveira 

11 

Correio por Balao - Pioneiros da Polonia (periodo 1926 - 1939) 

7. Virgilio Simoes Netto 
Foto - Correio (4CAirgraph» ou c V ... - Mail.) 

Por ou tro lado, no que diz respeito a informa~ao, est a. d u pIa expo
si~ao - mostra, como 0 leitor por certo se apercebeu ern devido tempo, 
"foi propalada ern grande estilo, antes e durante a sua efectiva~ao, ern to
dos os jornais quotidianos de Lisboa, e na radio, propaganda intensa a 
que 0 publico, como e obvio, correspondeu muito lisonjeiramente. Isso 
bastara para que se compreenda a satisfa~ao corn que dedicamos uma 
palavra de gratidao, de novo, ao ilustre jornalista dr. Cesar Afonso, Pre
sidente da Direc~ao cessante da 4<Casa da Imprensa», pelo seu constante 
e prolifero concurso neste importante dominio. 

A exposi~l1o mereceu igualmente a Radio Televisao Portuguesa elo
giosas referencias, nomeadamente na edi~ao da noite (21 h.) da apreciada 
rubrica cTele-Jornah, de 6 de Janeiro. Durante a emissao, foi projectado 
e comentado urn excelente e elucidativo documentario, realizado na ves
pera, instantes antes da inaugurac;ao, que serviu primorosamente, e no 
momento nevralgico, a publicidade do certame, e contribuiu tambem rna
nifestamente para 0 facto de ter sido nota vel a afluencia con stante de 
visitantes ao salao nobre da 4CCasa da Imprensa». A R. T. P. manifestou 
assim, e mais uma vez, 0 seu interesse e apoio as iniciativas do nosso 
Clube. 0 que muito nos penhorou, e agradecemos reconhecidamente. 

Em LlSBOA, deve preferir 0 , 
HOTEL CONDESTAVEL 
Moderno, confortavel e 0 mais central 

PRECOS ACESsivEIS 
Restaurants - Bar - Snack Bar 

AUTO PARQUE PRIVATIVO 

Telefones 33922 - 370331 (IS linhas) - Avenida da Liberdade 
- Travessa do S aUtre - Pra<;a da Alegria 
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No aclo inaugural, 0 nosso Presidente dr. Vasconcelos Ca1'fJalho moslra 
aos drs. Raul Rego e Cesar Afonso, actual e antecessor Presidentlls da 
Casa da Imprensa, uma selecfao de Correio por Ba/ao do cap. Lemos da 
Silveira, que, jd com Ir;s medalhas de prata em lnlernacional, foi exposla 

em Lisboa pela primBira ves. 

II - Classlco 

2. Jose Gonzdl~z Garcia (L. F. E.) 
Portugal - D. Luis I. Emissllo especializada de fita curva. 

3. Jose Hipolito 
Portugal. 

4· Professor dr. Carlos Trincao (L. F. E. e R. D. P.) 

Iraque - Selecc;:llo feita com 0 intuito de demonstrar alguns as
pectos da colecc;:llo especializada deste pais. Prefilatelia, varieda
des de sobrecargas, ere-entries. e aerofilatelia. 
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LIST! DE SOCIOS 
DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
LlSTA DEL SOCl- MIGLIEDERLISlE - MEMBERS LISlE - LISlE DE MEMBRES 

ALTERACOES - REINGRESSOS - N01l'OS SOCIOS 
PORTUGAL 

4673 - Eng.' Carlos Mira da Silva - Rua 
Nossa Senhora de Fatima, 361, res do 
do chao - Porto. 

046704 - Fernando Gomes d'Andrade - Rua da 
Alameda, 11-2..' Esq .. - Lisboa (M) 
Po. Fr. Es. In. It. T. C. V. N. U. 
60. 3. 90. 94. 

4677 - Pedro Fortunato ChampIon - Prace
ta...Fialho de Almeida, 3, 2.'-E. Ama
dora. (M) T .. C. N. V. 60. 1. 2. 94. 

4e78 - Armando Luis Frazao BordaJo e Sa 
- Rua Claudio Nunes, 42-1.' - Lis
boa. (P) T. 60. 93. 

4679 - Jose Manuel Mendes Marques - Seia 
(M) Fr. T. C. N. U. Escutismo, 
interessando-me raridades, provas, er
ros, etc. (novos) 1. RAU. Brun 93. 

4680 - Ant6nio Aires Pereira - Rua de Brito 
e Cunha, 326-1.' - Matosinhos 
Porto . . (M) 1. 2. (A) Desportos Po. 
Fr. In. Es. T. C. N. Desportos, fauna 
fauna e flora. N. U. 1. 2. 90. 93. 

4681- Raul Marcelino Guima.rii.es Seixas 
Pr~ da Republica, 48 - Porto. (M) 
Po. Es. Fr •. In. N. U. 60. 1. 2. 93. 

4682 - Ant6nio de Jesus de Oliveira Paulo 
- Av. Ant6nio Maria Baptista, n.' 11 
- Santarem. (M) T. C. N. U. 60. 1. 
2. 3. 94. 

4683 - Americo da Silva Costa PascoaJ 
Rua do Espirito Santo - Aldeia do 
CarvalhO-- CovilM . . (P) Po. Fr. In. 
Es .. T. N. U. 60. 1. 2. 94. 

4684 - Amilcar de Jesus Faustino - Morta.
gua - (M) Po. T. V. N. U. 60. 1. 
2.. 94. . 

4688 - Nuno Manuel Soares da Rocha - Av. 
5 de Outubro, 201 res do chao. d.
Lisboa-T. C. V. N. U. 00. 1. 2 .. 
3. 90. 94. 

4689 - Dr. Ant6nio Mariano da Silva Fer
reira Marques - Av. Luis de Bivar. 

52 - Lisboa - T. C. V. N. U. 60. 
1.. 2. Tematicas, aves e flores. 93. 

4695 - Jose Carlos Oliveira de Sa Frias
Rua de Sevilha, 2-T - Serpa (P) Po. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 

4696 - Jose Manuel Rodrigues Bragan~ Par
reira - Rua S. Salvador da Baia, 5 
- Almada. (M) Po. Fr. In. Ea. T. 
C. V.' N. 60. 1. Laos, Fauna 90. 

4697 - Carlos Manuel da Silva Brites - Rua. 
Afonso Domingues. 7-2.'-d.o - Lisbo& 
(M) Fr. In. T. C. V. N ..- 60. 1. Z. 
90. 94 .. 

4698 - Victor Manuel do Carmo Correia.-1 
Rua Infantaria 16. n.O 88, 4.0-d.-_ 
Lisboa-3 (M) Fr. In .. T. C. N. 60. 1. 
2. «A Conquista do Espar;o», aBarcosJI, 
90. 93. Lollini. -

4699 - Fernando Jose Quintela Vieira Campos 
- Av. Elias Garcia. 62-3.0-d.o - Lia
boa. (M) AI. Fr. In. T. C. V. N. U. 
60. 1., 2. 93. 

4700 - Romeu Real Bordado da Silva - Rna 
Alberto de Oliveira. 31, res do chao, 
d.o (Alvalade) - Lisboa - T. C. V. 
U. 60. 18 .. Isabel II, Jorge VI. 90. 

4702 - Virgilio Sirn5es Netto - Av. Madrid, 
26_ ric - Lisboa. 

4703 - Eng.o Joao Manuel Lopes Torrado de. 
Silva - Rua Rodrigo da Fonseca, 89-
2.° Esq. - Lisboa. 

A (ORES 

4701 - Gustavo Luis da Silva Mendonc;a. 
Rua Manuel da. Ponte. 25 - Ponta 
Delgada, S. Miguel - Ac;ores - (M) 
Fr. T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94 .. 

BRASIL 

4672 - Josy Colini Arcega - Caixa Postal 
2055 - Curitiba - Parana. 
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4685 - Lamartine Mundin Ribeiro - Rua Dr. 
Waldemar Lorens, 113, Monte Carmela 
- Minas Gerais - Po. T. 60. 1. 2. 
3. 63. 

4686 - Marco Ant6nio R. Alves - Rua Prin
cesa Isabel, n .O 290 - Caratinga
Minas Gerais (M) Po. Fr. AI. Es. In . 
T .. 60. 68 . 72. 

4687 - Wilson Arias Zucchini - Rua Agosti
nho Gomes, 1569 - Sao Paulo - Po. 
T.60. 

4690 - Dr. Mario L . Erbolato - Caixa Pos
ial 256 - Campinas Estado de Sao 
Paulo - Po. In. 60. 63. 1. 2. 19. 20. 
90. 

4691 - Marco Ant6nio Fleury - Alameda Lo
rena, l471 - Sao Paulo. Po. Fr. In. 
T .. U. 60. 20. 18. 90. 

ESPANHA 

4694 - J os-e Miralles Brillas - Calle Mas 
n.O 5-3.°-2." (Hospitalet Llogregat) _ 
Barcelona - Fr. Es. T. 60. 3 . 90. 

CHECOSLOV AQUIA 

4671 - Jar Danicek - Prumyslova 42 Jablo
nee n . N. - Fr. AI. T. 60. 3. 68. 1. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERIOA 

4675 - Tom Perkins - 900 K elln Street, Ri
chmond - In. T . 60. 1. 17. 

4693 - Thomas B. QuinR - 2927 Regent 
Street - Berkeley - Calif. 94705. In. 
C. 60. 1,. 2. Especialista em Ceres 
e fiscais. 93 . 94. 

4704 - Pierson Ostrow - P.O.; Box; 57, 
BJlrlington, Vt. 05402 - In. deal in 
Portugal, Greece, Italy. 91. 92 . Sas
sone. 93. 94. 

FRANC;A 

4676 - Henry Gatty - 128, Ave, Marichel 
Ledlerc - Cholet (M et L) Po. Es. 
In. 60. r. 5. Tematicas: flora, fauna, 
catedrais, virgens e crianc;as. 69. 

POLONIA 

4692 - Prof. Sloboda Robert - rup Piastovs
ka. 31 - Pruduik. Fr. T. 60. 1. 2. 
19. 20. Dol. Pol6nia, Austria, 28. 90. 
91. 96. 

ESCRITORIO FILATELICO 

C. SANTANA 
UMA ORGANIZAQAo 
PORTUGUESA TAO 
EFICIENTE COMO AS 
MELHORES DA EUROPA 
NO SERVIQO DE ABONO 
A NOVIDADES MAS ... 

A PRE<;OS MAIS BAIXOS 

CondlQoes especlals para asslnantes 
SOLI CITE IMPRESSO 

REMESSAS PELO CORREIO 
PARA QUALQUER PONTO 

TODOS OS PAfsES E TEMAS 
LISTAS MENSAIS GRATUITAS 

R. Gen. Vicente Freitas, 22-r/c-Tel. 214232 
ALGES-PORTUGAL 

DESPORTOS E ESCUTISMO 
Acaba de sair dos prelos 

uma obra con5iderada fundamental 
para os coleccionadores destes temas 

CAnLCGt1E DE POCHE 
spon 

CLIMPIQt1ES ! SCCt1'l'ISMC 
par serles 
1965 -1966 

Nas c6modas dimensoes de UXI3 cm. 
60 paginas com todas as espC":cies dos 
citados temas, incluindo n.08 Yvert, 
descric;ao, tiragens e prec;os em curso 

actualmente no mercado. 

Prec;o: 5 francos 

'edldos a I 

Henri Trachtenberg 
8. P. 49 - IVRY (Seine) 

fRANC;A 
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'f Ex~osicao Filatelica Nacional ~a Tematica 
~e Escritores e Jornalistas" 

(5 a 10 de -Janeiro) 

Como habitualmente, 0 nosso Presidente dedicou a esta exposic;:~o, 
que 0 Clube FHatelico de Portugal em boa hora promoveu, pondo nela 
as mais legitimas esperanc;:as, tres extensas cronicas na sua utH e cons
trutiva secc;:lio filatelica do «Diario de Lisboa». 

Atraves de duas dessas narrativas, transcritas noutro local deste 
.Boletim,. e que (i) leitor deve consultar, fica-se completamente elucidado, 
e de forma substancial, no que se refere a classe de corupetic;:lio, incluindo 
a acta do juri respectivo. 

Os ultimos aspectos que falta referir, portanto, reIacionam-se com 
as dois atractivos marcantes e elementos valorizadores que, salvo melhor 
opinilio, contribuiram decisivamente para 0 grande interesse da inicia
tiva e para a extraordinaria amplitude que ela tomou. 
. A par do certame tematico, esteve patente urn valioso ",Sallio de 

Filateliaa, de pura divulgaC;:1io, nlio competivo, em que figuraram belas e 
ricas participac;:oes das diferentes modalidades tradicionais (Prefilatelia, 
Classico e Aerofilatelia) de alguns dos maiores filatelistas portugueses, 
que, numa clara e significativa demonstraC;:1io de que nlio se encontram 
atacados pela medalhite aguda. que grassa no nosso Pais, se dignaram cor
responder imediata e incondicionalmente ao nosso convite para tomar 
parte nesta meritoria cruzada de valorizac;:lI.o e prestigio da Filatelia 
nacional. 

Com os nossos melhores agradecimentos pela preciosa colaborac;:ao 
desta autentica constelac;:ao de estrelas, arquivamos as nomes dos que, 
par merito proprio, e alguns deles apresentando excelente material que, 
sendo exibido pela primeira vez em mostras portuguesas, tinha 0 sab~r 
de novidade, atrairam a .Casa da Imprensa a urn numero de visitantes 
Terdadeiramente excepcional, logicamente interessados: 

I - PrefUetelle 
I. Cap. Sidonia Bessa Paes 

Franc;:a. Selecc;:ao de cartas prefilatelicas e com marcas postais 
(I572 - 1848). 
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Venda especial 

A venda dos duplicados da colec~iio do 
Clube em boa hora iniciada no ana II a1t
sacto; dado que mereceu da massa associativ,a 
tnorme interesse e procura - que se tradustu 
na aquisi~iio de mais de 900/0 dos lotes, niio 
s6 por nossos cons6cios de Lisboa, mas tam
bem da provincia e uitramarl e ate do estran
geiro - vai prosseguir, em ritmo certo e 
enquanto houver material disponivel, neste 
novo ana de I965. 

Continuamos, portanto, a o/erecer aos 
nossos /iliados um privilegio que nenhuma 
agremia~iio congenere esta em cond{~{jes de 
possibilitar: a de adquirir, a pre~os ao al
cance de qualquer bolsa, pe~as /ilatelicas de 
todo 0 Mundo indisP81tsaveis para melhorar 
e embelesar colec~{jes em acertado desenvolvi
mento. 

Os lotes deste numero siio quasi todos da 
Checoslovdquia, pais com carimbos bem estu
dados e sobrescritos lindamente ilustrados, e 
interessam aos mais diversos temas. 

Como habitualmente, basta um simples 
postal a solicitar os lotes em que tenham 
empenho, ou passar pela nossa sede, aos 
sdbados a tarde. 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiros. Novidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1.0

' 

dia. Todo 0 material filatelico 

BASTOS & CAMPOS, L.DA 
R. MARIA ANDRADE, 55 

Telet. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

f. [a~tel-Bran[o a filbo.l~a. 
Apartado 0.0 44 - Telefooe 22020 

VIANA DO CASTElO 

Grande sortido de series tematicBs 
de todo 0 Mundo. Selos classicos 

de Portugal e Ultramar. 

Selos • postals 
retirados da circula~ao 

o Ministro das Comunica<;oes determi
nou que sejam retirados da circula<;ao os 
selos postais das seguintes emissoes: V 
Centeuario da Morte do Infante D. Henri
que, Conferencia Internacional de Escu
tismo r96r, Campanha Mundial contra a 
Fome, Europa, X Aniversario da TAP e IV 
Centenario da Publica<;ao em Goa dos 
cCol6quios dos Simples e Drogas», de Gar
cia de Orta. 

Os selos indicados deixam de ter vali
dade a partir de r de Julho do corrente ano. 
e podem ser trocados por outros que este
jam em vigor, desde que nao se verifique 
qualquer dos impedimentos cominados no 
§ 2.0 do artigo 40.0 do Estatuto. 

As trocas poderao ser efectuadas nas 
esta<;oes dos C. T. T. do Terreiro do Pa<;o, 
em Lisboa, e da Batalha, no Porto, ou nas 
Tesourarias da Fazenda Publica das outras 
localidades, ate 21 de Outubro. 

ANGOLA 
Novo modele de selo de povoamento 

Reconhecendo-se a necessidade da 
adop<;ao de um novo modelo de selo de 
povoamento, mais consent~neo as exigen
cias impostas pela pratica e pelo interesse 
do publico, a Direc'(ao dos Servi<;os de Fa
zenda vai promover uma emissao, a exe
cutar pela Imprensa Nacional de Angola 
pelo sistema coff·set». 

Os novos selos terao as dimensoes de 
26,5 por 18,5 mm, tendo impressa (na parte 
superior) a legenda «Angola», na. parte es
querda a inscric;ao c Portugah, e Da parte 
inferior, 0 distico cpovoamento» e a indi
ca'(ao da taxa. 0 motive tinico para todos 
os selos e 0 mapa de Angola, sobre 0 qual 
estao desenhadas figuras representando a 
popula"ao e algumas actividades da vida 
da provincia. 

Cessara em 31 de Agosto do ana em 
curso a utiliza<;ao dos selos de povoamento, 
actualmente em circula,(ao. 
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Ma c ol i lia 
PORTUGAL 

CARIMBOS COMEMORA TIVOS 

Exposl~llo Fllateliea de Castanhelra de 
Pera - Castanheira de Pera - Poste de 
Correio - Escola Primaria Visconde de 
Nova Granada - 4 de Julho de 1964. 

IV Exposl~llo Filateliea do Concelho da 
Mala - Vila de Maia - Posto de Correio 
- Pra,(a do Municipio, II de Julho de 
1964. 

1.0 Voo TAP- Lisboa - Funehal -
Lisboa - Lisboa (Aeroporto). Funchal 
(Aeroporto) Santa Catarina (Posto de Cor
reio). 8 de Julho de 1964. Para os tres 
locais, carimbos identicos, mudando algu
mas legendas. 

VIII Festival de Folc1ore - Meadela -
Viana do Castelo - Viana do Castelo -
Esta'tio de Correio - 26 de J ulho de 1964. 

XIII Concurso Internaclonal de Forma
~ao Prof/ssional·- Lisboa 3 - Posto de 
Correio na Escola Industrial Marques de 
Pombal - Rua Casas de Trabalho - 3 de 
.(\gesto de 1964. 

XI1 Aeampamento Naeional do Corpo 
Naclonal de Escutas - Teixoso (Covilha) 
- Posto de Correio no Acampamento -
23 de Agosto de 1963 

Aeampamento Nadonal do Jublleu -
S. Ant6nio da Caparica - Esta"ao de 
Correio - 23 de Agosto de 1964. 

1.0 Exposl~llo FilabHlca da Comarea de 
Arganil - Arganil - Posto de Correio no 
Salao Nobre dos Pa'(os do Concelho-
6 de Setembro de 1964. 
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X Congresso de Fotogrametrla - Lis
boa - Posto de Correio na Feira Industrial 
de Lisboa - IS de Setembro de 1964. 

XIV Assemblela Geral do Agard
Lisboa - Posto de Correio - Faculdade 
de Direito - Cidade Universitaria _ 16 de 
Setembro de 1964. 

I.- Exposl~llo Filatelica Inter· Colectlvl
dades de Cultura e Recrelo - Lisboa -
Posto de Correio - Rua da Academia de 
S. Amar!>, 9 - 7 de Outubro de 1964. 

Credlto Predial Portugu@s - Lisboa -
CTF - 2 de Santa Justa - 24 de Outubro 
de 1964. Carimbos id~nticos no Porto, na CT 
FU de S. Bento e em Coimbra na C T F -I. 

SANCHO OSORIO 
REMESSAS A ESCOLHA 

Portugal e Ultra mar (centos de selos dl· 
ferentes. novos ou usados, para colec~lio) 

SERIES NOVAS 
Portugal e Ultrsmar (quando V. S. dele
jar, mllndarei tabela com pret;OB IIquidos) . 

SELOS USADOS EM PAGAMENTO 
(aceito qualquer quantidade ou genero. 
Serilo valorizados conforme tllbela que 
mandarei.) 

III da Madalena, 80-3. 0
- LIS BOA 2 - PORTU9AL 

ESTABELECIMENTOS 

H~DHlfiUf~ & H~DHlfiUf~ 
S. A. R. L. 

SEC<,:OES: 

ALFAIATARIA 
SAPATARIA 
LANIFfclOS 
ALGODCES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

Confeeqao Industrial eom a marea 

~a/ 
Botas de borraeha earn as mareas elelusl,a. 

S. JOHN 
A R P A 0 
BACALHAU 
F ABO R 

Descontos aos s6cios do Clube 
Filatelico de Portugais IS % em 
fazendas, confec~oes e obra feita, e 

10% em todo 0 cal'rado. 

58, Hua Nova do Carvalho, 76 
Hua de S. Paulo, 55 

Telel. 361170/8/9 L1SBOA 
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R. De Medls e J. Foucarl 

Nas reunioes mensais da nossa apre
ciada congenere Societe Aerophilatelique 
BlllglI, disputam-se duas competic;oes do 
maior interesse, dado que sao norteadas 
pelo mais nobre principio que deve gover
nar todas as modalidades filatelicas, em 
todas as epocas: manter e desenvolver 0 
gosto pelo estudo e pela pesquiza, sem 
desfalecimentos ou transig~ncias. 

Denominam-se cConcurso Mensah e 
cPec;a do M~s., e 0 somat6rio dos pontos 
obtidoa conduz ilL atribuic;iio, anualmente, 
dum valioso trofeu: 0 cChallenge •. 

Vem isto a prop6sito da posiC;ao desta
cada que, no certame de 1964, alcan~aram, 
entre a pleiade dos mais distintos aero fila
telistas belgas, dois dos nossos prezados 
cons6cios, e amigos dedicadissimos: Robert 
De Medts, que guarda 0 cChallenge., com 
nm total de 2.109 pontos, e Jean Foucart, 
classHicado em 2.° lugar, com 1972,8 pontos. 

£xito que conquistou jus ilL admirac;iio 
geral, e pelo qual aqui express amos publi
cos e sinceros parabens aos dois laureados 
- exemplos de inalteravel devo'riio pela 
causa aerofilatelica. 

Riidlo Televlslo Porluguesa 

Nlio podllmos jJerder 0 ensejo de feUcitar 
calorosamente a R. T. P., e manifestar-Ihe 0 
mais sincero aprefo, pela inspirada trans
misslio duma significatifJa II b,lm elaborada 
rUbrica filate/ica, pelas I7,4J horas dl do
mingo I de NOfJembro de I964, incluida no 
~xcelsnte programa cPassatempo InfanW •. 

Dirigida a jUfJsntude portuguesa, p,dra 
angular para 0 pr(lgresso e futuro da Fila
lelia, esta rUbrica t'fJe 0 condlio d, int,rpretar 
6scrupulosamente, e com a dlgnidad, r'que-

rida, os princi~ios /undamsntais - pelos 
quais sImpr, nos temos batido - 11m qu" sem 
demora II pllrsistentementl, defJlI processar-Be 
a propaganda fi/ate/ica, e precisammtl no 
meio mais propicio - a mocidade. 

Foi, 'fectifJammte, um bela programa
credor do maior aprefo II de muito respeito 
- 8 uma salida e importantll ach8ga a publi
cidade da Filatelia. Pelo que ntlo sera ocioso, 
a terminar, solicitar a TelefJislio - poderoso 
meio dll informaftIo - mais Isforfos I pro
gramas no smtido dll difJu/gar a nossa mo
dalidade, contribuindo para 0 aumento do 
numero de praticantes, e SIU apllrfeifoamlnto. 
Como e sua tradiftIo, I sem quaisquer for
malismos, 0 Clube Filatilico de Portugal 
c%pa a disposiftIo da R. T. P. toda a assill
Uncia t6cnica porosntura deslljaael. 

Calendiirlo de F. I. P. 

Na recente 33.a Assembleia Geral Anual 
da Federac;ao Internacional de Filatelia 
(F.I.P.), realizada na sala de confer~nclas 
do Ministerio dos P.T.T., em Paris (18 e 19 
de Junho de 1964), durante a .PHILATEC., 
foi confirm ado 0 patrocinio as duas Expo
si'roes Internaclonais marcadas para 0 ano 
corrente: -

cWIPA.6s. - Viena (4 a 13 de Junho) 
cBRAPEX-6s. -Rio de Janeiro) 20 a ~ 

de Outubro). 

Estio ja reservadas, com prioridade, as 
seguintes datas, para Exposi'roes Interna
clonais, cujo patrocinio deve ser concedido, 
de acordo com 0 Art." 2 do Estatuto, dois 
anos antes da sua efectiva'riio: 

Ig66 - Nova Iorque e Lisboa 
1967 - Holanda (cidade a designar) 
1968 - Tel-Aviv e Praga 
I¢9 - Bucareste. 



6 BOLETIM DO CLUBE FILATEUCO DE PORTIJGAL 

Ii. «1.11 Exposi~io Filateliea Ha
clonal da Temetlea de Eserlto

res e Jornallstas)) - 3 

PublicAmos aqui, no domingo passado, 
a acta do juri referente, como e 6bvio, a 
elasse de competierao. 

Importa salientar agora que tal classe 
de competierao, aparentemente pequena, 
com, apenas, quatro expositores, chegou, 
perfeitamente, para 0 fim em vista, que 
era 0 de fazer criar coleccionadores de 
uma tematica de que s6 existia um VirgI
lio Moura Santos, de Lourenero Marques. 

Os outros tres, com participaeroes mon
tadas de prop6sito, sao, manifestamente, 
principiantes, pela ordem decrescente da 
classificaerao daquele juri. Mas tem indis
cutivel interesse, e tanto para as tematicas, 
cujo Ambito vem alargar, como para a Fi
latelia em geral, alem do que, embora pri
marias, se apresentaram muito bern mon
tadas e legendadas, sobretudo a de Eurico 
Carlos Esteves Lage Cardoso, classificada 
em I.D lugar. 

Quanto a daquele Virgilio Moura San
tos, com maior desdobramento tematico, 
com mais e melhores selos, - seria uma 
boa colecerao tematica, se devidamente 
montada e legendada, condieroes hoje essen
ciais, para as quais continuamos chamando 
a atenerao dos interessados. 

Quanto a todos os quatro participantes, 
acrescentemos que eles tem agora todo um 
ana a sua frente, para, as suas coleceroes, 
acrescentarem mais selos, e, sobretudo, 
tiras e blocos, ensaios e provas, erros e 
sobrescritos com carimbos, em ordem a 
aumentarem e, principalmente, valoriza
rem extraordinariamente essas suas colec
~oes. 

Mas esta 'I.a Exposierao Filatelica Na
cional da Tematica de Escritores e Jorna
listas. teve, no .Salao de Filatelia» ou 
«Salao de Honra>, nao tematico e nao 
competitivo, um elemento notavelmente 
valorizador. 

Na verdade, por feliz iniciativa da en
tidade organizadora, .Clube Filatelico de 
Portugah, todos n6s tivemos a rara felici
dade de admirar na eCasa da Imprensa» : 
Cap. Sidonia Bessa Paes: Franera. Selecerao 
de cartas pre-filatelicas e com marcas pos
tais (IS7~-I8481. Joss Gonsales Garcia: 
Portugal. D. LuIs 1. Emissao especializada 
da fita curva. Joss Hipolito: Portugal. 
Prof. doutor Carlos Trillcao: Iraque. Se
lecerao feita com 0 intuito de demonstrar 
alguns aspectos da colecerao especializada 
deste pais. Pre·filatelia, variedades de so
brecargas, .re-entries» e aerofilatelia. Dr. 
Antonio da Silva Gomes: Coleceriio-tipo de 
selos de correio aereo da Europa. Cap F. 
Lemos da Silveira: Correio por balao Pio
neiros da Pol6nia (I926-I939) Virgilio Si
moes Neto: Foto-correio (<<Airgraph> ou 
eV ... Mail». 

Se a primeira parte, a de competierao, 
jnstificou, plenamente, esta exposierao, que 
com todo 0 interesse nos foi solicitada pelo 
anterior presidente da Direcerao da . Casa 
da Imprensa», 0 ilustre jornalista dr. Cesar 
Afonso, e muito acarinhada foi pelo actual, 
tambem ilustre jornalista dr Raul Rego, 
a verdade e que esta segunda parte, «Salao 
de Filatelia>, the deu a · categoria de pe
quena exposil;ao internacional, com belas 
e ricas participaeroes de alguns dos maio
res filatelistas portugu'!ses, a quem todos 
devemos agradecer a lierao de se dignarem 
participar em exposieroes desta natureza, 
assim contribuindo, notavelmente, para 0 

desenvolvimento e 0 prestigio da Filatelia 
portuguesa. V. C. 

CLUBe InT8RnACIonAL ALHAmBRA 
GRANADA- ESPANHA 

UNICO CLUBE COM ~EVISTA QUiNZENAL 
Quotas: :I. ano 7<\$00 

4. anos • 225$00 

Delegado Oeral para Portugal e Ultramar : 
BARATA DAS 
Apartado 2690 

NEVES 
LISBOA 
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" 
ANUNCIOS ECONOMICOS 

Canjir6es antigos, e candeeiros e candeias 
de azeite, desejo, pagando bern, em dinheiro, 
ou, 0 dobro do valor, em selos novos de Por
tugal e Ultramar. Carta a. Secretaria, ao n.O 22. 

Compro e vendo selos aos melhores prec;os. 
M. do Nascimento - Apartado n.O 112-
FARO. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte - Rua de 
Moc;ambique, 56-3.o-Hsq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Selos com erros, novos e usados, de Portu
gal e Ultramar, compro, pagando bern. Cartas 
a Secretaria, ao n. ° 22. 

Compro, troco e vendo selos novos e usa
dos. Preciso correspondentes Ultramar Portu· 
gu"8s. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 43-
-2.-Dt. - LISBOA-4. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Troco ou compro, pagando bern. Res
posta a. Secretaria do Clube, ao n.O 22. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troce, ou 
compro, pagando bern. Resposta a. Secretaria 
do Clube, ao n.O 22. 

Abofilatelistas - Compro pequenas e gran
des quantidades de aerogramas militares, com
provadamente circulados (com carimbo), ex
pedidos de o~ para todas as nossas Provincias 
Ultramarinas. Resposta a. Secretaria do Clube, 
ao n.O 80. 

Belgica. Troce contra 100-500 selos do 
vosso pais 0 mesmo numero e valor da Belgica. 
R. Delahaye 5, Place Van Cleemputte
Mont-St. Arnand. Belgica. 

Pour 300 timbres, votre choix, 5 a 10 du 
meme votre pays et colonies je donne 300 
timbres Belgique-Delneuville - 62, Rue Cesar 
Franck - Liege - Belgique. 

J e cherche des timbres motifs de tout Ie 
monde: Flora, Fauna, Astrofilatelia, Religioso, 
Sport / Portugal, Ultramar, Africa e Europa. 
Ocidental /. Je donne en echange touts les 
timbres de Russia, Pol6nia e Europa Oriental: 
motifs-cosmonautica, sport, flora, fauna, etc .. 

/50-200 Frs. Yvert / Catalogues Yvert 
1965, Zumstein, Michel. Correspondence: Alle
mand, Russian, Anglais, Franc;ais. Ryszard 
Romanowicz, ul. Wojska Polskiego 51/3a, 
lCoszalin-1, l'ol6nia. 

Se me remeterem 100 selos de Portugal, 
comemorativos, usados, ' receberao a mesma. 
quantidade de U. S. A. 

B. Zerden - 25 W64 :;T. New York 23, 
N. Y .. - U. S. A. 

Atenc<ao coleccionadores especializados de .Nle
manha Ocidentall Cedo rara variedade do 
bloco Yvert 294/301 apresentando, no selo 
superior direito, urn nitido t:;-ac;o branco sobre 
o nariz. Somente 8 pec;as conhecidas. Prec;o: 
300 marcos. 0 material pode ser visto na 
sede do Clube. Willi Banser, 1 BERLIN 37, 
Windsteiner Weg 4 c. - WEST GERMANY 

Desejo trocar selos, moedas, FDC, cartoes
-postais- e flfunulas, com amigos de todo 0. 

mundo. Correspondencia em portugues, fran
ciis, ingles, alemao e espanhol, Responde 
sempre. Marcus Ant6nio Rodrigues Alves
Rua Princesa Isabel, n.O 290 - Caratinga-

Minas Gerais .- BRASIL 

CAMBIO SERIES NUEVAS COMPLETAS 
DE TODO EL MUNDO. DOY ESPAAA E 
PROVINCIAS AFRICANAS. NICOLAS MI
RANDA - AMPARO, 88 - MADRID, 12-

ESPANA 

Desejo Portugal e Ultramar, selos usados, a. 
a partir de 1937, de preferl!ncia series com
pletas. Dou em troca Alemanha, selos usados, 
assim como novidades, incluindo Bedim e
DDR, por mahcolista. Base Yvert 1965. Fa
vor fazer remessa par via aerea, registadas. 
Respondo imediatamente. Paul Landwehr-

2842 Iohne i. O. - Schellohnerweg. 7 
DEUTSCHLAND 
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Cedo sobr~scriios transportados nos voos espe
dais que conduziram os aUeias para os «Cam
peonatos Nacionais Universitarios-1964», com 
-diferentes earimbos c.omemorativo3: Pisa-Ca
tania, Torino-Catania, Catania-Trevis'O e Ca
tania-Pisa. Cada pe .. a, 1 d6lar. Dr. A. Zap
pala, Capitaneria Porio, Venezia _ 1TALIA 

Pleare seud me 100 different stamps of lour 
~ountry and you'll receive the same quantity 
In portuguese - Jose Baptista Barata - Hua 

Jorge COI<I"O, 17, 3. n-D." - LISBOA 5 

INTERPHILA'66 
Publico~ilo de 334 paginos com 08 enderet;oa 
de comerciontes. coleccionodores e clubos 
de todo 0 mundo. Pret;o $2,50 

Verlag LUdwig HelWig 
AlEMANHA POSTFACH 238 34 OOnJOEN 

ACABA DE SA1R: «BOLETIM FILA'm
LICO, n." 9 - Consta de boas noticias para 
os colcecionadores de 5elos, e duma grande 
oferta de cerca de tres mil series de parses, 
compreendidos entre as letras A e 1. Publi
ca tambem lista eompleta de material fila
ielico indispensavel ao colcccionador. DIS-

TRIBUIC;AO GHATUITA, e a pcdido. 
SERGIO W. de SOUSA SIMOES 

CALDAS DA RAINHA 

Interessa-rne trocar selos do Brasil, novos ou 
usados, por sclos de Portugal e Ultramar, 
segundo rnancolista. Sebastiao Taueci, Caixa 
Postal 329, JUIZ DE FORA, Estado de 

Minas, BRASIL 

REIN ALDO AFONSO - R. da Vit6ria, 15 -
LEIRIA - C. F. P. - n. G 4638. Compro se
los comernorativos usados, aos eentos. Fa,.am 

ofertas ou pe,.am pre .. os 

HISTORIA DO SELO POSTAL PORTUOUES 
Pelu DR. ANT6NIO DE OLIVEIRA MARQUES 

La Parte _ Continente 1.853/1.910 - 60$00 } 
2.B» » 1910/1943 _ 60$00 (Partes Extra) 

Pedidos a: 

BARATA 
Apartado 2690 

DAS NEVES 
LISBOA·2 - Portugal 

AIR CONOITIONEO 

RUA VITOR CORDON. 14- A - LlseOA TEL. 3230 ge 
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2 CRONICAS 

i)iario 
A. «1, 8 Exposl~io Flletellee He
cione. de Temetlee de Eserito

res e Jornelistes» - 2 

As exposi<roes filatelicas, agora, sao 
tantas e tao aproximadas, que, ao contra rio 
do que prometemos no domingo passado, 
hemos de interromper as nossas refer~n
cias e comentarios a <2. a Exposi<rao File
tellca do Funchah, para nos determos um 
pouco perante a u.B Exposi<;ao FilaU:lica 
Nacional da Tematica de Escritores e Jor
nalistas" inaugurada em Lisboa, no pas
sado dia 5, na prestigiosa e prestimosa 
Casa da Imprensa. 

E, fazendo-o, come<;aremos por, em 
primeirissima mao, publicar na integra a 
acta do respectivo juri: 

eNo dia 22 de Dezembro de 1964, reu
niu-se na sede do Clube Filatelico de Por
tugal, entidade organizadora da exposi<;ao 
em epfgrafe, 0 juri constitufdo pelos Ex.mos 
srs, dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, 

, coronel Francisco Cardoso Salgado e capi
tao F. Lemos da Silveira, todos da direc
"ao do referido Clube, 0 qual, ne desem
penho das suas fun<;oes de comissao de 
admissao, e para cumprimento do art. 4.0 

do regulamento do citado certame, exami
nou as colec<;oes inscritas e resolveu, por 
unanimidade : 

1.0 - Admitir as participa<;oes dos srs. 
Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso, Ma
nuel Jose do Rosario Castanheira, Celes
tino Pires Ferreira e Virgilio Moura Santos. 

:<l . 0 - Rejeitar as restantes, por nao 
obedecerem ao motivo ou tema reclamado, 
ou por enfermarem de grandes imperfei
<roes. 

No dia 5 de Janeiro de 1965, pelas 
vinte e duas horas, reuniu-se de novo, 
agora no local da exposil(ao, salao nobre da 
Casa da Imprensa de Lisboa, 0 juri atras 
citado, que, depois de examinar detalhada
mente os meritos relativos das participa-

DO 

<;oes pre-seleccionadas e expostas, aprovou, 
por unanimidade, a classifical(ao seguinte: 

'I.o - Eurico Carlos Esteves Lage Car
doso - Medalha de prata. 

2.0 - Virgilio Moura Santos - Meda
Iha de prata. 

3.0 - Manuel Jose do Rosario Casta
nheira - Medalha de bronze. 

4.0 - Celestino Pires Ferreira - Me
dalha de bronze. 

Finalmente, 0 juri entende ser seu de
ver salientar e pOr em evid~ncia: 

1.0 - A presen<;a muito agradave1 de 
uma participac;ao ultramarina, a do distinto 
filatelista de Louren<;o Marques sr. Virgi
lio Moura Santos, facto que nao e frequente 
em exposi<;oes realizadas no continente, e 
merecedor, portanto, de uma palavra de 
incentivo. 

2.0 - A. ac<;ao din1l.mica, inteligente e 
eficaz do presidente da direc<;ao cess ante 
da Cas a da Imprensa, 0 ilustre jornalista 
sr. dr. Cesar Afonso, a quem se fica de
vendo, nao s6 a ideia da iniciativa, mas 
tambem parte substancial do grande ~xito 
alcan<;ado. 

3.0 - 0 precioso e indispensavel pa
trocinio da Administra<rao-Geral dos C.T.T., 
sem 0 qual nao seria possivel efectuar 
mais esta notavel jornada de propaganda 
da Filatelia, e da Casa da Imprensa de Lis
boa, prestigioso organismo mutualista e 
cultural dos jornalistas, que felicitamos 
pelo brilhante e bem sucedido evento, for
mulando votos pela sua repeti<rao peri6-
dica e evoluida, tanto mais que 0 sen salao 
nobre se presta admiravelmente para ex
posi<;oes filatelicas deste nivel, e a qual 
agradecemos reconhecidamente as aten
I(oes que nos foram prodigalizadas. 

Os jurados, dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, coronel Francisco Cardoso Sal
gado, capitao F. Lemos da Silveira •. 

Esta a acta referente a classe de com
peti<;ao. Falta a classe de honra. Faltam 0& 
nossos comentarios. 0 que tudo ficara para 
domingo pr6ximo. 

V.C. 
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Neste seio, v~-se tambem uma pixide de 
grandes dimensoes, (2.50m.), que sen'iu 
efectivamente durante as manifestacroes li
tlirgicas. Em baixo e em miniatura, a esta
tua do Cristo do Corcovado, e, ainda, no 
canto inferior esquerdo, as letras XP, dis
postas em Cruz, signo do Congresso. 

Um outr~ selo de 4.20 cr., emitido em 
I956, com a effgie do Cardeal Masela, come
mora a participacrao deste Principe da 
Igreja no Congresso Eucaristico do Rio de 
Janeiro, como Legado Pontiffcio. 

o povo brasileiro foi instruido, anterior
mente ao Congresso Eucaristico ae I955, do 
significado e valor moral da Eucaristia, em 
virtude de, em I933, se ter concretizado 0 
movimento eucaristico no Brasil, com a 
realizacrao do Primeiro Congresso Eucaris
tico Nacional, na Bahia, seguido do 2.0, no 
ana de 1936, em Belo Horizonte, do 3.0, 
dois anos depois, em Pernambuco, do 4.0, 
em I942, na cidade de Sao Paulo, e ainda 
do 5.0 , no ana de I9~8, em Porto Alegre. 

Para cada uma destas manifestacroes 
eucarfsticas nacionais, os Correios do Brasil 
emitiram selos especiais em comemoracrao. 

A Jose de Anchieta, da Companhia de 
Jesus, pioneiro entre os missionarios do 
Brasil, e do qual esta em curso, no Vaticano, 
o processo de beatificacrao, foi tambem 
prestada homenagem filatelica em 1954, 
com a emissao de um selo de 2.80 cr. 0 
mesmo acontecendo para com 0 fundador 
da Cidade de Sao Paulo, Manuel da N6-
brega. 

Alem destes, foram emitidos selos para 
comemorar, em 1950, 0 Ano Santo. 0 Ano 
Mariano foi tambem assinalado com a 
emissao de do is selos do valor de 2 cr. e 
2.50 cr., apresentando a engie de Nossa 
Senhora da Aparecida, Padroeira do Brasil, 
e de urn outro belo selo alusivo a Imacu
lada Conceicrao, que comemora 0 facto de 
a Virgem Maria ter side consagrada, em 
I646, por D. Joao IV, Rei de Portugal, pa
droeira do seu Estado com todas as posses
soes ultramarinas, que incluiam 0 Brasil, 
nessa altura. Esse Padroado ainda hoje se 
mantem. 

Em homenagem p6stuma ao Papa 
Joao XXIIl, foi posto em circulacrao pelo& 
Correios do Brasil, no dia 3 de Julho do 
ano pass ado, um selo de 20 cr. A effgie 
bondosa do Sumo Pontifice esta coberta 
com um birete, chapeu dos sacerdotes ca
t6iicos em vez da tiara papal, facto que 
deve ser atribuido a falta de espacro na 
parte superior do selo onde esta pqsta, no 
lade esquerdo, a inscricrao dn Memorianlt. 

Nao podemos acreditar que esta inscri
crio errada, c In Memorian,. em lugar de 
dn memoriam», seja devida a ignorAncia 
do latim elementar. Deve tratar-se de uma 
«gralha», realmente lamentavel. 

E significativo que, apesar da ilimitada 
tolerAncia religiosa existente no Brasil, 
alias confirmada filatelicamente pela circu
lacrao de selos comemorando aniversarios 
de diferentes seitas religiosas, tais como 
espfritas, positivistas, presbiterianas e ba
tistas, a devocrao do povo brasileiro a Igreja 
Cat6lica e dominante, como se depreende 
eloquentemente da maior parte das nume
rosas emissoes de selos com motivos reli
giosos, ou motivadas por manifestac;oes de 
caracter religioso, dos quais, alguns foram 
citados neste breve ensaio. 

Sendo os selos um espelho que reflecte 
a mentalidade de um pafs, podemos enca
rar com, absoluta confiancra a futura evolu
crao espiritual do Brasil, grande e admiravel 
pais, do qual tanto todos esperamos. 

SELOS 
DB PORTUGAL, ULTRAMAR 
B BSTRANGBIRO, CLASSICOS. 

SruuBS, ETC. 
para COMPRA OU VENDA 

consulte a casa 

H. SANTOS VIEGAS 
R. I.' Denmbro 45-3.'-USBOA 

Tel",. 3585Z 
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Uma forma pnltica de adquirir,ou vender, 
1. 0' dias, carimbos comemorativos, voos inau
gurais, e~c.: filiar-se no «THE COVER CLUB}). 
Cota anual de apenas 2/6 d. (10$00). Pedir 
literatura explicativa e boletim de inscri"ao 
na nossa Secretaria. Aten~iio ao novo ende
re((o do «THE COVER CLUB}): 6, Claremont 
Road, SEAFORD, Sussex, GRA-BRETANHA 

Dou envelopes Exp. edi"ao do C. F. P. em 
troca de selos novas au usados e ainda albuns 
do Cont., Angola e Mor;ambique (Eladio) e 
capas 8 1/2 cm. de lombada., J os-e Baptista 
Barata- Rua Jorge Cola"o, 17, 3. 0 -D.o 

LISBOA - 5 

Desejo correspondente para. trocar, base Yvert 
1965, selos de Franr;a, col6nias e ex-col6nias 
irancesas, e diversos paises, contra selos das 
provincias ultramarinas portuguesas, ern Afri
ca, antigos e modernos, especial mente da 
Guine e de Angola. DUBOIS PIERRE - Haut 
Commissariat au Plan - Boite Postal 732-

BANGUI - Republique Centraficaine 

VA TICANO - Posso fomecer novidades e se
ries completas novas e usadas e F. D. C. deste 
pais. Enviar carta com as series pretendidas 
indicando a numera..ao Yvert 1965 a Pedro 
Jose Waddington Peters - Av. Joao Cris6s-

tom9, 81-4.° - LISBOA - 1 

Please send 200 different stamps of Portugal, 
including high values (not Ultramar), and 
receive 200 different world stamps, values 
to 5/-. If exchange mutually pleasing, greater 
numbers including Ultramar can be exchang, 
or individual requirements. Please send air
mail, using large stamps on envelope, to: 
Jagger, 10, Hawkewood Avenue, WATER

LOOVILLE, Hants, England. 

Desire commemoratifs neufs du Portugal, Al
lemagne, Amerique et uses de Espagne, Ita
lie et Irlande. J e donne en echange Bresil 
meme conditions. Base Cat. Yvert. Nouveau
tes base valeur facial!' - Clovis B. Vieira.
Rua Lins Vasconcelos 124 casa 6 - Rio de 

Janeiro Z C 

DESEO canje sellas nuevos en series comple
tas. Doy igual condiciones Brasi!. Cat. Yvert. 
ENNIO SANTOS, Caixa Postal n.O 2124 

Bello Horizonte - Minas - BRA~IL 

VENDE·SE: Uma colec"ao quase completa de 
Aniversarios e Centenarios dos Servi"os Pos
tais e dos Correios. 82 series. 24 Bloeos, 
216 valores. Cota"ao Yvert 1965: 655 francos. 

Eduardo Doutel de Andrade - Mirandela 
PORTUGAL 

Vendo as seguintes series novas: 
Angola: 359/378 - 180$00; 392/403 - 41$00; 

406 - 5$00. 
S. Tome e P.: 355 - 30$00; 375 - 10$00. 
India: 438/446 - 21$00; 463/480 - 85$00; 

481/488 - 78$00. 
Macau: 385/387 - 9$00; 391/ 400 - 95$00; 

403/410 - 22$00. 
Timor: 300/307 - 68$00. 
VIRGiLIO PORTELA - R. Fanqueiros, 70 

LISBOA 2 

Desejo: postais, notas de banco e hist6ria. 
Ofere~: selos, postais, etc. Jar. Danicek 

Prumyslova 42 - Jablonec n. N. 
CHECOSLOVAQUIA 

Enviem 25/100 bons selos de Portugal e UI
tramar. Dou 25/100 selos de Italia, Franr;a. 

ou Alemanha. Bertazzoni V. Gemito 10 
Bologna - ITALIA . 

ESTUDO DAS REIMPRESSOES DE SELOS PORTUOUESES 
Pelo BRHJADEIRO JOSE DA CUNHA LAMAS 

Preco 50$00 (Portes Extra) 

Pedidos a: 

BARATA 
Apartado 2690 

DAS NEVES 
LISBOA-2j - Portugal 
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Domingos do Sacramento 

(Mercado Filatelico 
de Lisboa) 

Rtla do Cruci/ixo, 26 

Telefone 324891 

LlSBOA 2 Portugal 

• 
SELOS NACIONAIS 

E 
ESTRANGEIROS 

• 
ALBUNS 

E 
MATERIAL FILATELICO 

• 
Lista de ofertas em distribui~io 

j'offre des timbres a theme, des 
~ouveautes et enveloppe premier 
lour (F. D. C.) de la Republique Po
pulaire Roumaine (obliteres et non
-obliteres). 

Les themes qui m'interessent sont: 
la flore, la fauna, Ie sport, Ie cosmos, 
l' Olympiade de Tokio, l' Outremer 
portugais, les colonies anglaises, les 
pays africains, l'Amerique du Sud et 
l'Europe Ocidentale, des series seu
lement non obliteres, completes et 
surtout des nouveautes (I-IS series). 

j'accepte aussi des commer((ants. 
Proposition et accord prealable. 
Correspondance en franc;ais, an-

glais ou itallen. 

Margineanu Nicolae 

Str. Peceneaga 38 B 

Bucarest 

ROMANIA 

HENRIQUE MANTERO 
encontra-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO fILATILICO 
P,a~a da Alegria, 58-2.o-A 

Telejone 328176 
USBOA 

Selo. CIusicos * Modemoa * TemAticos 

COMPRA e VENDE 

CAS A FILATELICA 

J. ELL 
Novidades aos melhores pre~os 

Rua da Prata, 184-2.0 Esq. 
lISBOA 2 -Telet. 323580 

A. GRmA RelS 
(MR. CORK) 

'IImhr al Parlulum 
Chamber al Commarce 

WELCOMES YOU AT 

CASA DAS 
CORTI~AS 
(CORK HOUSE) 

METROPOLIS 
(MRS. CORK'S 

SOUVENIR SHOP) 
EXPORTERS 
RETAILERS 

4-D. 811 dl EmIIPoIll6cnlca,8-!O {,hanl 92 &I DB 
J.II 

LIS BON (PORTUGAL) IlIma: ISDUmS 

WONDERfUL COLLECTION OF 
CORI< SPECIALTIES 
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A 

, 
OR 
AU 

TERRA DE VERA CRUZ 
reHectida em alguns dos seus selos 

o Brasil e 0 pals mais cat6lico do 
Mundo. Isto justifica a frequencia das 
emissoes dos seus selos com motivos reli
giosos, e afirma a sua imutavel pertenc;a A 
fe crista, apesar dos esforc;os de varias 
propagandas su bversivas. 

A BOA-NOV A foi levada ao Brasil 
pelos oito frades franciscanos que, sob a 
chefia do padre Henrique de Coimbra, 
acompanharam Pedro Alvares Cabral na 
Bua via gem da descoberta desta Terra, em 
1500. Os descobridores tomaram posse da 
regiao em nome da' Coroa Lusitana, no
mean do-a entao de Terra de Vera Cruz. 
Um selo de 60 cr., emitido em 1951, por 
ocasiao do 4. 0 Congresso Internacional de 
Educac;ao Cat6lica, apresenta um desenho 
da primeira Santa Missa, celebrada no 
Continente on de se situa 0 Brasil, numa 
localidade ao sui da Bahia, chamada Porto 
Seguro, na presenc;a de ISO indigenas, se
gundo um quadro do pintor brasileiro Vi
t6rio Meirt:les. 

A monumental estatua do Cristo reden
tor, com a altura de 70m , erigida a uma 
altitude de 7oom, , no Monte Corcovado, 
gue domina a cidade milionaria do RIo de 
Janeiro, marca insistentemente a influencia 
decisiva da 19reja Cat6lica sobre os povos 
da America Laijna. Selos de 300 e 700 crs., 
emitidos em 193t, em mem6ria da visita ao 
Brasil do Cardt:al Eugenio Pacelli, eleito 
Papa em 1939, e ainda um outro, 2.50 crs., 
apresentam a estatua do Cristo do Monte 
Corcovado 

De homenagem ao 36.0 Congresso Eu
c:arlstico Internacional, que teve lugar no 

Pelo 

Embaixador Georges Argyropoulos 

Rio de janeiro, de 17 a 25 de julho de 1955, 
numa esplanada da Bala de Guanabara, 
podendo conter dois milhoes de participan
tes, foram emitidos pel os correios do Brasil, 
magnIficos selos comemorativos. 

o valor de 140 cr. apresenta a chamada 
Prac;a do Congresso, com 0 altar ali erigido, 
em forma de nau, tendo um mastro de 38m. 
de altura, com uma bandeira ic;ada, medindtt 
5oom. quadrados, ostentando 0 brasao papal, 
uma cruz feita com pau do Brasil de ISm. 
de altura, e, a servir de fun do, 0 Pao de 
Ac;ucar. 

o segundo selo desta serie comemora
tiva, de 2 PJO cr, proclamado 0 mais belo 
do ano, apresenta a efigie de Sao Pascoal, 
(1540 1592), de origem espanhola, eleva do 
em 1897, pelo Papa Leao XIII, a dignidade 
de padroeiro dos Congress os Eucarfsticos. 
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orientac;ao. Era urn aglomerado de 
selos, sem qualquer expressao. 

Das 200 colecc;c5es, somente duas 
merecer~m uma medalha de ouro, 
e dez a de vermeil. E preciso dizer 
alguma coisa mais? 

Nao vou fazer qualquer compa
rac;ao com as colecc;c5es tematicas 
que temos no Brasil, ou com aque
las que foram expostas na TEMEX 
61, realizada em Buenos Aires. Neo 
e motivo desta minha cr6nica dimi
nuir 0 adiantamento da c1asse tema
tica da Europa; a minha finalidade e 
outra, e a de que se deve evitar que 
as colecc;c5es fracas e fraquissimas, 
sejam inscritas, sejam aceites e 
sejam expostas. 

As colecc;c5es fracas existem as 
centenas em todos os paises do 
mundo, mas tudo devemos fazer 
para que elas nao tomem 0 lugar 
precioso de uma exposic;ao, preju
dicando a parte tecnica de colecc;c5es 
expostas. 

Urn dos grandes campec5es mun
diais, e dizem mesmo que 0 maior 
deles, se recusou a man dar 0 seu 
conjunto, e cancelou a sua inscric;ao 
na PHILATEC, porque nao the de
ram a quantidade de quadros que 
ele achou que tinha necessidade. 

A Comissao organizadora foi 
forc;ada a assim agir. E porque 7 
Porque mais de uma centena de 
quadros foram dados a colecc;c5es 
tematicas que absolutamente 
nenhum valor tinham, em qualquer 
sentido. 

Vou agora focalizar 0 ponto 
principal desta minha cr6nica. 

Este facto e este estado de 
coisas, foram natural mente aborda
dos em Paris. A Comissao Organiza
dora, isto e 0 sr. Berthelot, respon
deu que nenhuma culpa cabia aos 
organizadores da exposic;ao. Disse 

que, nas instruc;c5es enviadas aos 
Comissarios da exposic;ao, foi reco
mendado expressamente que verifi
cassem e examinassem as colecc;c5es 
antes de receberem e aceitarem as 
inscric;oes. A Comissao -divulgou 
expressamente 0 seu desejo de 
reunir urn numeroso conjunto de 
importantes colecc;c5es para dar urns 
demonstrac;ao de nivel alto de con
juntos e colecc;c5es de selos 

Isto nao foi tornado em conside
rac;ao por numerosos Comissarios, 
especialmente de alguns paises, que 
inscreveram rna is de 20 colecc;c5es, 
e TODAS elas do mais baixo nivel 
filatelico ou de orientac;ao. 

Assim, dou razao ao sr. Berthe
lot. De facto, a culpa e exclusiva de 
diversos Comissarios, e agora 
chama a atenc;ao a estes elementos. 
Cumpram com sinceridade 0 seu 
dever. Cumpram com lealdade a 
sua obrigac;ao. Sao obrigados aver 
e examinar os conjuntos, antes de 
aceitar a sua inscric;ao. Eu fac;o isto 
religiosamente. Rarissimo a colec
c;ao de urn brasileiro que tenha 
conquistado rnedalha de bronze. 
Fac;o absolute questao, sempre, para 
que a filatelia brasileira fac;a boa 
figura no exterior. Esta e a obriga
c;ao do Cornissario. Aquele que nao 
procede assirn, nao esta em condi
c;c5es de exercer 0 cargo. Nao deve 
aceitar, porque assirn concorre para 
que a filatelia de seu pais fac;a triste 
figura, e ainda prejudica 0 conjunto 
Mcnico de urna exposic;ao. 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLECC;:OES 
Calcada do Carmo, 25-S/L.E 

LISBOA - Telefone 35207 

Uma Grande Empresa I=ilalelica ao seu servi~o 
PILATELIA EUGENIO LLACH S. L. publica quinzenalmente urn as ofert.s

·catalogos de selos, que constituem urn esfor~o editorial sem procedentes no campo 
da palxao coleccionista. 

o seu envio e gratuito 

Pe~a-os por favor a: 
flLATELIA EUOENIO LLACH S. L. 
Plaza de Clttaluila 21 - BARCELONA - 2 

conSRuuns UOllns, l. DA 
Fabrlcanles e Exportadores 

de Conservas de Peixe 

SEDE EM LlSBOA : 
Rua do Salitre, 82·C. rIc. 

Telefs. 73 42 35 / 36 

----------- Fabricas em: ----------
MATOSINHOS 

Telef. 623 
SETOBAL 

Telefs. 22627 - 2 20 64 
OLHAO 
Telef.191 

MAIS RAPIDO 
MOVO PROCESSO DE LlGA~AO A GARRAFA 

1IIIII:IBlII 
E COM 

MAIS FACIL 
DUPLA SEGURANCA • 
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A SEVERA 
aUA ·DAS GJ. VEA~, 55.57' 

BAIRR.O ALTO LISBOA 

... '.f.f. 34006 
POR.TUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

., 

F ados e Guitarradas 

ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUlT.. OPEN ,ALL NIGHT 
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XLVIII 

o fracasso das lernalicas 
na ccPhilalec-Paris 1964" 

Vou alertar as comiss6es organi
zadoras sabre a participac;:ao de co
lecc;:6es tematicas em exposic;6es 
internacionais_ 

Na PHILATEC de Paris, a parU
.cipac;:ao dos tematicos foi para mim 
urn aut.entico fracasso, com que me 
surpreendi fortefJlente. 

Em Paris, houve mais de 200 
inscric;6es, e estas tomaram urn es
pac;o enorme da exposic;:ao, e tudo 
fazia acreditar que, em vi.sta da 
grande quantidade de colecc;:6es ex
postas, nos terfamos a oportunidade 
de ver muitas dezenas de magnifi
cas colecc;6es_ 

POR ,. j 
HUGO FRACCAROLI 

Vlce-Preslctepte do C1ube FlIllte1ic~, do BrllllI " 

A desilusao foi completa. b ma
ximo, havia uma dezena de boas 
colecc;:6es, 0 restante de muito 
pouco valor filatelico, 'e ae, orienta
c;:ao tematica bern inferior. Vi nume
rosos conjuntos que nao poderiam 
ser expostos nem em exposic;6'es 
regionais. Muitas dezenas de colec
c;6es nao l'eceberam nem 0 diplom!3 
de participac;ao. Muitas dezet'las 
de colecc;6es nao tinham Elualquer 
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CABO VERDE - J oao de DellS Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Con'o, 42 - Ci 
dade da Praia. 

MACAU - Rolando dos H.eis Angelo - C. P. 
143 - Macau . 

MADEIRA - Funchal - 1\L M. Louren~o de 
Gouveia - Caixa Postal , 456. 

S. TOME - Joao Paulo Rcgo Teix(' i,-, 
'i . Tome. 

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. - Cal 
le 18, N ." 7-37 - Apartado Aereo n." 859 
S~nta Marta. 

G. S. A. -Manuel L. Gouveia - 4911. 15 
Ih Avenue, GL. 5-2144, Sacramenlo. 20, 
California. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Enderei;Q telegraiico : LUSITANA Telefone n." 10 - VALENyA 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - V ALENGA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

cchip6lilo» 
arligos de alia qualidade 

FOGOES - LANTERNAS - PUL VERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI

LA<;:Ao - PRI::NSAS c MAIDlONIER • 
PRENSAS HlDRAuLICAS, I::TC., ETC. 

Cas a Hipolito, L.da 

TORRES VEDRAS TELEf. 3 e 53 PORTUGAL 
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«0 fruto de coopere~iio» 

Maqueta do artista isLand~s Hoerdur Karlsson, 
aprovada como desenho comum do pr6ximo seLo «Europa 65~ 
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