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Rev;sta mensa I, enviada a todos os socios do' Clube Filatllieo de Porttlgal
Dispensade de Censure

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILlADO NA FEDERA<;:AO PORTUGUESA DE FJLATELIA (F. P. F.)

Especializada em callfado vu\canizado,

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

e todos os artigos de borracha em geral

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 79-3 o_Dt.° APAln ADO 2869 -

CORRESPOND~NCIA :

EXPEDIENTE -

Ter~as

L1SBOA - Telef. 54936
LISBOA - PORTUGAL

e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e sdbados, das 16 as 20 horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTlZA<;:AO

Contimnt, (exceplo Lisboa), flhas e Provincias Ultramarinar:
Efedivos • • • • • • • •
Juniores • • • • • • . •

60$00 par ana
30$00 por ano

Brasil • . • . .
L1SBOA -

Efectivos • • • • • ••

.
ou equlvalente em moeda local

artigo. de alta qualidade

Cr. 50000, par ano
10$00, por mas; juniores • • • • ••

« Itipolito»

•

2$50, por mes

PAGAMENTO ADiANTADO, POR CHEQUE, VALE. D1NHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO.
SAO s6clos JUNlORES OS MENORES DE III ANOS

FOGO ES - LANTERN AS - PULVERIZADORES - C.\LDElRAS DE DESTILAC;,AO - PRENSAS «MARMOi'·JIER»,
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU -Rolando dos Reis Angelo Po~tal 143 - Macau.

Caixa

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenlr0 de
Gouveia - Caixa Postel 456.

s. TOME - Joila Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. - Calle
18, N° 7' 37 - Apartado A~reo n.O 859,
Santa Marta
U. S. A.- Manuel L' Gouveia - 49tl, 15 th
Avenue, GL. 5'2[44, Sacramento, 20, Ca·
Iif6rnia.

Casa Hipolito, Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53

P 0 R TUG A L
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Ich tausche Literatur iiber Handpuppentheater oder Material mit ibm verkniipft gegen neue Briefmarken mit demselben Wert.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F. P. - Av. Liberdade, 22
-Lisboa.
LAMARTINE MUNDIM RIBEmO, Rua
Dr. Waldemar Lorens, 113 - Monte Carmelo (Minas Gerais) Brasil. - Troco selos
com colegas de qualquer Pais. Dou selos
do Brasil em quantidades de 200 a 500,
usa dos, por selos us ados da sl,la N.a~ao ou
de paises vizinhos. Escrevam-me. Resposta garantida. Corresponde-me em ingles, frances, espanhol, portugues, alemao
e esperanto.
Cedem-se postais, com vinheta e carimbo comemorativo, da «I Exposi~ao Filatelica Nacional Polar» (Civitanova Marche, 24-5-5), data da chegada ao P610
Norte do dirigivel «!talia», do Coen. Nobile.

Dr. A. ZAPPALA, Capitaneria Porto, Venezia, ITALIA.

ANO XIX
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N,0'168-169

Envieme 25/50 sellos commemorativos
de vuestro pais de poder ser novedades
1965 usadas. Remito en cambio Espana y
Colonias. Isabel Portillo - Perez Galdos,
5 p 26, Valencia 7 - Espanha.
I look for books or other materia}
concerning handpuppets and I give new
stamps, with an equivalent value, in exchange.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F. P. - Av. Liberdade, 22
-Lisboa.

\.

C.ONICA DC

Pretendo adquirir, por compra ou troca,
os sobrescritos do C. F. P. n.o· I, 2, 3, 4,
5, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 90, 97, 98 e
100. Envio de pre~os para Jose de Melo
Saiao - Largo do Po~o do Concelho, 3-1.0 ,
Esq. - Settlbal.

•

Urn destes dias, urn s6cio do Clube
Filatelico do Brasil ofereceu a outro doisblocos (souvenir sheets) de M6naco, por
120 d6lares.
o prego solicitado causou estupefac~ao
as pessoas presentes, e, naturalmente, chamou a aten~Ao geral.
Como se podia explicar que fosse solicitado a alta quantia de 120 d6lares por
dois blocos, recentemente emitidos por
M6naco, cujo valor facial era de Frs. 0,50
cada urn?
Os protestos foram gerals.
o ofertante do.s blocos nAo se impressionou. Com toda a calma, tirou do bolso
urna pagina de urna das mais importantes
revistas da America do Norte, e mostrou
aos presentes 0 seguinte ant'incio:

KENNEDY
MONACO

IMPERF & SOUVENIR SHEET
The blue chip of your

KENNEDY COLLECTION

Souvenir sheet (2000 exist) S 69,50
Imperforate
(2000 exiat) S 44,50

Por _ _ __ __ _......
OliGO FR&VV&BOL.

Vice-President. do Club. Filott!lico do Brasil

Na parte de cima do ant'incio; havia
o cliche do bloco emitido por M6naco,
cujo valor facial e de Frs. 0,50.
Leram?
Emissoes de 2.000 pe~as; e 0 total solicitado pelos selos sem denteado e pelos
blocos foi de 114 d6lares ...
Onde vamos parar? Nada menos do
que 600 vezes 0 seu valor facial ...
Este e 0 facto. Agora 0 meu comentflrio .
o que a filatelia pode esperar com 0
constante agravamento deste comercio de
exploragao do coleccionador de selos?
Se hoje temos emissoes de 2 000, amanha vamos ter de 1 000 exemplares, e, naturalmente, se as explorados pagam 0
pre~o solicitado, a audacia dos exploradares aurnentara. Hoje e urn pais a
explorar, amanhii vamos ter la, 20 ou
tpais. Como se ve, 0 assunto e multo
importante para a filatelia em geral.
N6s, elementos de sociedades filatelicas, estamos abertamente lutando contra
esta exploracAo e esta lamentavel situa-
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!;aO, altamente prejudicial para a filatelia
em geral.
Estamo-nos mobilizando de toda a maneira, estamo-nos defendendo e atacando,
estamo - nos esc1arecendo e divulgando.
Mas ... e isto bastante?
NAO. Ha necessidade de mais. A audacia e a falta de vergonha e pud~r dos
que exploram os coleccionadores nao tern
limite, aumenta cada vez mais, assim, a
reaC!;aO tambem tern que aumentar.
Como?
Chamando os negociantes de selos para
se reunirem a n6s, no comb ate contra
esies individuos e paises que exercem
tao repugnantes actividades, porque, se a
causa piorar, ela se tornara uma calamidade para a filatelia elJl geral.
Podem ter a certeza de que 0 coleccionador, ao perceber que esta sendo explorado, se revoltara, e a maioria abandonara 0 coleccionismo de selos.
Quem sera 0 maior prejudicado?
Incontestavelmente, 0 negociante de
selos.
A grande maioria, quase a sua totali!lade, compoe-se de elementos honestos,
que fazem suas transac!;oes. com toda a
sinceridade, leal dade, lranqueza e Usura.
Entao porque cooperam, aceitando esta
c1asse de selos e blocos com a sua compra e venda?
Tem a palavra os negociantes de selos.

F. Castel-Branco &Filho
LIMITAOA

Apartado n.o 44

Telatone 22020

VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicBs de todo
o Mundo. Selos clao5icos de Portugal
e Ultramar

A

FILATELICA
COLEC~OES
Cal~ada da Carma, 2~-S/L E
LIS BOA - Telefone 35207

SELOS PARA

Zumstein, Michel: 50-200 YFr. Correspondence: Allemand, Russian, Anglais, Fran!;ais. R;vszard Romanowicz, ul. Wojska
Polskiego 51/3.8 , Koszalin-1, Pol6nia.
Com pro variedades e erros de Portugal
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. Joao XXI, 68-5. o-Esq. - Lisboa - Telefone 778838.
Com pro todos selos Sui!;a e Liechteinstein, novos e usados. P. Schmid - Rua
Actor Tasso, 1- Lisboa.

••

Vendo uma colec!;'ao de selos de Portugal e Ultramar, ja um pouco adiantada,
e algumas series e selos novos, avulso.
Fernando A. _J. Fernandes - Rua Bartolomeu Dias, 5 - Faro.

no mundo in/eiro
mals de 400 agAnclas de turlsmo

WAGONS-LITS / / COOK
organiza(:llo, mundial de viagens,
alem de possuir
carruagens camas,
carru agells-res tau ran tes
e carruagens-pulmans
emi/em aos mesmos pre(:os das
Companhias Transpor/adoras,
bilhetes de camhzho de ferro,
de avilla, de bat·co,
em todas as classes.
I=ORN~C~M 10DOS OS
VI<;OS lURrSlICOS:
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viagens c.d rorfait»
(tudo incllddo)
indlviduais e em grupos,
itinerdrios para viagens de
automovel,
pere{:[rina(:oes, cruzeiros,
hoteis. ba{:[nl;ens,
seguros, cambios, conf!ressos
e se encarregam igualmente
da sua viagem de negocios.

WAGONS-LITS / / COOK
em Portugal:
Lhbol, Porto, Colmbrl, elplnho, Funchal,
Luanda a LouranGo Marque.

•

Carta

a

Compro e venda selos aos melhores
pre<;05. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Compro, troco e vendo selos novos e
usados. Preciso correspondentes Ultramar
Portuglles. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 43-2-Dt. - LISBOA-4.
Selos com erros, novos e usa dos, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta.> a Secretaria, ao n.D 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.o 22.

Compro, troco e venda selos c1assicos,
toda.3 as series novas e usadas de tematica3 universais. Procuro selos de pacotes.
Venda aIbuns e material filatelico. A. Borges Brito - BARREIRO - Portugal Tel. 2272329.

Vendo selos de Portugal e Ultramar,
cern desconto de 50 % 20 %, e estrangeiros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.D-Esq. - Lisboa - Telefone 842083.

Willi Kern - Caixa P03tal 9. - Porto
Alegre - Brasil. Troca selos brasileiros
por portugueses, com principiantes.

Je cherche correspondant pour echange
de nouvelles emissions, cosmos, flore,
faune, sports - base Yvert. Corresp. fran!;ai3 et allemand. I Ionescu. Str. Isvor 141
- Bucarest - Roumanie.

Vendem-se, melhor oferta, 4 albuns colec!;oes de temas. Detalhes a A. Borges
Brito - Barreiro - Portugal - Telefone
2272329.

S~R

novos de Portugal e Ultramar.
Secretaria, ao n.D 22.

Philatelists! I want exchange with Portugal, new african countries, Suisse, Austria, Spain, England etc. I collect only
full sets mint: Flora, fauna, cosmos, sport.
r can send: Czechoslovakia, Russia, Poland,
Roumanie, etc. I answer everybody. Write
Engliah, Czech, French, German to adress:
Jan Polivka, nam. c. 8, C. Krumlov, Czechoslovakia.
Enviem 25/100 bons selos de Portugal e
Ultramar.
Dou 25/100 selos de Italia,
Fran!;a ou Alemanha. Bertazzoni V. Gemita 10 - Bologna -.ITALIA.
DESEO canje sellos nuevos en series
completas. Doy igual condiciones Brasil.
Cat. Yvert. ENNIO SANTOS, Caixa Postal n.D 2124 - Belo Horizonte - Minas BRASIL.
Canjiroes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos

+

A erojilatelistas - Com pro pequenas e
grandes quantidades de aerogramas militarea, comprovadamente circulados (com
carimbo), expedidos de ou para todas as
nossas Provincias Ultramarinas. Resposta
a Secretaria do Clube, ao n.D 80.
Aerojilatelistas - Encomendetn desde ja
os sobrescritos que serao transportado!! no
pr6ximo "xvn Giro Aereo di Sicilia».
Ainda em stock algumas pe!;as dos Circuitos Aereos anteriores. De interesse tambern para os tematicos de Avia!;ao e de
Desportos. Circolo Esperantista di Palermo, Via Tripoli 15, Palermo, ITALIA.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou com pro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.
Je VOllS envoie des timbres neufs de
meme valeur que les livres sur les marionnettes a gaine ou Ie materiel qui y a
trait que je desir,e rais recevoir en echange.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F. P. - Av. Liberdade, 22
-Lisboa.
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ANUNCIOS ECONOMICOS
I wish compl. mint sets all countries,
sports, flora, fauna, and cosm6s. Base cat.
Yvert, Zumstein or for acc. I give Russia.
Bovt Boris, Kharkovz, Poste Restante USSR.
ANToNIO GOMES PAULO - Rua Ant6nio Jose de Almeida, n.O 226-c/v. Esq.-,
Coimbra. Portugal. - Compra e troca.VENDE COM GRANDES DESCONTOS.
SelOl antigos e modernos, isolados e em
Serie3 completas, novos e usados de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Tenho selos
de 4 angolares Fauna em quadras.
Exchange stamps. World-wide. Mint in
quantity. Basis stamps for stamps, face
value, Yvert and Zumstein. English, Russian. - Bovt Boris, Kharkov-3, Poste Restante - USSR.
Vendo ou troco, urna colec!;lio de Ghana,
Somlilia e Burundi, uma tematica «Lions
Clubs», e selos de Borboletas. Ensaios de
cor e provas de Fran!;a e Comunidade,
Portugal e Ultramar. Preciso sobretaxas
locais da lndia Port., e anteriores, selos
soltos e postais max. tema «Cristo», serie3 e variedades da Irlanda. FELIX DA
COSTA ILHA - ALCOENTRE.
Send me all your new issues, only
mint complete of Portugal and Overseas
countries, Belgien and Colonies, English
Colonies, France, Holland, Switzerland,
Austria, Africa. I shall give any issues of
1956-1960 and 19.f!0-1965 Russia. Exchange
basis Yvert, Zumstein or face value plus
postage. Answer everybody. Air mail regi3tered postage. - Bovt Boris - Kharkov-3,
Poste Restante - USSR.
Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
Russia
stamps. I
countries. Restante -

Calling: Exchange large - size
wish mint Portuguese Overseas
Bovt Boris, Kharkov-3, Poste
USSR.

Joaquim T. da Silva, Loutulim, Goa
-lndia. Deseja trocar selos usados de
Portugal e Ultramar Portugub e Imperio
Brit&nico. Correspond~ncia em Portugues
e lng1~s.

FILATELlSTAS!
Deseo Portugal y Ultramar, comemoralivos, Espaiia, Francia y Colonias, Belgica,
Suiza e !talia. Bovt Boris, Kharkov-3,
Poste Restante - USSR.
J6venes checas, estudiantes, desean 50tener correspondencia con j6venes de todo
el mundo, especialmente de Hispano-Amenca.
Deseamos mtercambiar sellos en especial de los juegos olimpicos en series completa3 nuevas, insignias de metal, discos
de gram6fono, tarjetas postales y otros
divers os objetos.
Corresponderemos en ingles, frances,
aleman, espanol y esperanto. Respuesta
asegurada. Miss L. KUBASKOV A, Srazna 8
JIHLAVA.-Miss L. MATULOVA, P. O.
Box 119, JIHLAVA. - Miss L. KNIZOV A,
Vojanova 25, JIHLAVA. - Miss J. VINCENTOVA, Dobronin 112/A sidliste osr.,
JIHLAVA.
Je desire echanger des timbres avec
deJ collectionneurs avances du Portugal
et Outremer portugai3. - Vojislav Dzepina
- Boskoviceva 17 - Zagreb 1- Jusgoslavia.
Vendo selos usados (1886 a 1959) da
India Portuguesa. Tenho para entrega
imediata 10 (dez) mil selos. Pre!;o de
ocasiao. Theotonio Menezes - Caixa Postal 315 - Santos - SP. Brasil, America do
Sul.
Compro urna cap a de mola oculta, ja
usada, para foThas mod. S. F. n.O 2.
Respos ta a sede do Clube ao n.O 35.
DESEJO trocar selos novos e us ados
com amigos de todo 0 mundo e, principalmente, de paises de idiomas portugues
e espanhol. Respondo sempre. Correspcnd~ncia em frances, ingles, espanhol,
alemlio e italiano. lng. T. Oradeanu, Casuta postala 3.705, Bucarest 22, Romenia.
Je cherche des timbres motifs de tout
Ie monde: Flora, Fauna, Astrofilatelia,'
Religiosos, Sport I Portugal e Ultramar,
Africa, Europe Ocid. Je donne en echange
louts les timbres de la RUssia, Po16nia e
Europa Oriental: motifs cosmonautica;
"port, flora, fauna etc. Catalogues: Yvert;
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2 CRONICAS do

•

i)iario
Os juris das Exposiv6es Fllat611cas
Porque tudo lhes serve para criticarem
e dizerem mal, para criarem 6dios e fazerem divisoes, que tanto estlio prejudicando e desprestigiando a Filatelia portuguesa, - de tudo se servem para, mentirosa e maldosamente, nos atacarem, e
uma das acusa!;oes mais frequentes e a
de que n6s fazemos parte de quase todos
os juris das Exposi!;eies Filatelicas ...
Ora e sabido que ha meses, no Funchal, como no fim desta seman a, em
Coimbra, fomos convidados e instados
para fazermos parte dos jUris respectivos.
E mais, ate: Fomos convidados para presidente desses juris, e, aceitando 0 convite
para fazermos parte, indicamos Jose Gonzalez Garcia para presidente da primeira,
e supomos que presidente da segunda
sera 0 Prof. Dr. Braga da Cruz, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Somos n6s quem, em regra, como
presidente do Clube Filatelico de Portugal, ou pessoalmente, indica os restantes
membros dos juris?.. E verdade, mas,
evidentemente, sempre porque nos solicitam tal, numa atitude de plena objectividade das entidades organizadoras das
exposi!;oes, e de inteira confian!;a, e 6bvio,
nas nossas objectividade e seriedade.
E quais tern sido, connosco, os membros dos jUris das ultimas vinte ou trinta
exposi~oes?
Uma ou duas vezes, 0 eminente Prof. Dr. Carlos Trinclio, e nlio
mais, porque entendemos que, membro
de quase todos os juris das exposi!;oes
internacionais, nlio pode andar a desperdic;ar-se nas meramente locais. Inumeras
vezes, como em Arganil, Barreiro e Funchal, aquele tambem eminente Jose Gonzalez Garcia. E, destes juris de tres membros, . sempre alguns dos seguintes: Coronel Francisco Cardoso Salgado, Cap. F. Lemos da Silveira, Jose Rodrigo Dias Ferreira, Dr. Jorge Vieira, Dr. Ant6nio de
Almeida Figueiredo, Dr. Romano Caldeira

Camara, Eng.o Monteiro de Almeida e mais
algurn que, de momento, nos nao ocorre.
Nlio serlio estes dez nomes, em jUris
de tr~s membros, nfunero suficientemente
iargo e variado? A resposta parece-nos
tao indiscutivel, como indiscuUve~ e a sua
diversidade de ideias, e a sua seriedade de
julgamento.
Havera mais dois ou tr~s filatelistas
portugueses dignos de serem membros destes juris? Somos os primeiros a responder
que sim, e poderiamos, ate, apontar aqui
os seus nomes.
Mas nao se esque!;am os critic os te6ricos de que, na pratica, n6s, constantemente
pedidos, solicitados e instados, muitas vezes com urgencia, quando nao para respondermos no pr6prio momento, temos que
vencer, sempre, urn destes problemas: Urn
filatelista de Lisboa que se en contra ausente; outro, da provincia, que nao quer
ou nlio pode vir a Lisboa; outro que, poden do ser expositor, nao deve ser membra do juri; outro que, convidado, nlio
aceita, e ainda outro que, desejando ser
ccnvidado, nlio tern compet~ncia para
se-lo ...
o problema e vasto, e dara pano
para muitas man gas . .. Pelo que, estando
esta cr6nica com tamanho muito alem do
normal - prometemos voltar a ele, logo
que nos seja possivel ...

v.

C.

o patrocinio

do «Clube FllatelicD
de Portugal,. as exposioiles
fllatellcas portuguesas

Com certa surpresa nos sa, recebemos
segunda carta, interrogando-nos sobre 0
que e 0 patrocinio do «Clube Filatelico de
Portugal» as exposi~oes filatelicas portuguesas, e sobre os dois ecos que, a tal

4

respeito, aqui escrevemos em dois dos
wtimos domingos.
~ quanto a esta segunda parte que
a nossa surpresa e maior. Porque fomos
de uma clareza que nao permite duas interpreta!;oes;
"Clube Filatelico de Portugal» da 0 seu patrocinio, efectivo e muito
valioso, como veremos adiante, a todas as
exposi!;oes filatelicas cujos organizadores
lho solicitem, com a (mica condi!;ao de
que tal patrocinio, em regulamentos, catalogos e demais publicidade, seja indicado
ao cimo de quaisquer outras entidades filatelicas, excepto, claro, a Federa!;ao Portuguesa de Filatelia. E isto e tao claro e
tao 16gieo, que ate desnecessitava de ser
escrito ...
E em que consiste 0 patrocinio do
"Clube Filatelico de Portugal» as exposi!;oes filatelicas portuguesas?
A pratica de quase todos os dias, durante cerca de quinze anos, e em exposi!;oes filatelicas que somam ja muitas dezenas, demonstra que tal patrocinio e,
efectivamente, muito valioso, pois que,
alem do moral, se des dobra em mwtiplos
aspectos do material.
Na verdade, 0 «Clube Filatelico de
Portugal;. oferece exemplares de regulamentos de exposi!;oes filatelicas anteriores,
a fim de as entidades organizadoras escolherem, ou os adoptarem ao seu.
Oferece, facultativ~nte, listas de nomes para expositores da Classe de Honra
e para membros do jUri, a fim de aquelas

°
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entidades organizadoras escolherem os que
entenderem, e sem que nunea
clube
imponha nome algum, claro.
Mas 0 «Clube Filatelico de Portugal»
faz muito mais. Patrocina tais exposi!;oes
junto dos C. T. T. Empresta-Ihes as estantes para a montagem das participa!;oes.
Faz, no seu boletim, na Imprensa e na
Radio, a propaganda respectiva. Assiste,
pelo menos por intermedio do seu presidente, as respectivas inaugura!;oes. E garante a publica!;ao, nas paginas daquele
seu boletim, da respectiva reportagem, literaria c grafica, com qualquer mlmero
de gravuras que os respectivos organizadores the enviem.
Podfamos apontar outros aspectos substanciais do patrocinio do «Clube Filatelico
de Portugal». Mas basta que, para terminar, digamos qu~ 0 'Patrocinio do «Clube
Filatelico de Portugal», excepto para as
exposi!;oes que tern grandes ta!;as de
prata, oferecidas pelo presidente do clube,
e as quais custaram ou custam milhares
de escudos (exposi!;oes do Benfica e do
Funchal), - envolve 0 oferecimento de duas
medalhas, a outorgar aos do is primeiros
premiados, simultimeamente com as da
organiza!;ao; uma, de vermeil, do clube,
outra, de prata, do seu presidente.
Que isto leiam e saibam to dos, e que
nao haja mais duvidas sobre 0 patrocinio
do «Clube Filatelico de Portugal» as exposi!;oes filatelicas portuguesas.
V. C.

°

1

3663 - Julio Almeida - Rua Barao de Siio
Felix, 44 c/2 - Rio de Janeiro - (M)
Po, T. C. N. U. 60.
4661 - Claudio Roberto Guessi - R. CorOiDc!
Mi'itiio, 463 - Caixa Postal, 27M.litiio - Tanabi - S. Paulo - (M)
Fr. Ln. 60. N. U. 6. do SuI 90.
4662 - Nelson Felicio - Rua Coronel Mi'itiio,
682 - Mi'iliio - T.anabl - S. Paulo(M) Fr, Ln, 60. N. U. 6. do Sul. 90.

CANADA

4072 - Delkar Napoleao Mala - 209, Augwt.ll
Av. - Toronto 23 - Ontar.o - (M)
Po, 1m, Es, It, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 17. 91. 94.
HUNGRIA

4384 - Major Jen6 - Egre=ey ut 95 - Budapest XIV - At Fr. 1m. 60. N. 2.
N. 3. N. 18. 90. 96.

ESPANHA

POLlJNIA

4755 - Dr. Nanuel Aoibal Pereira FemdOdez
- Curros Enriquez, 18-2.· - Orease
- T. 60. 1. 19. 21.
Desportos.
Fal1llla. 90.
4756 - M. BorrelParera - EdisOiD 14-1-1Barcelona (5).
4759 - Vicente Cerveron Ch'lllra - Calle Doutor Gomez Ferrer, 5 - Mislata - Vali!mcia - (M) Es, Po, In, Fr, Al~
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 65. FDC.
J'offre, I offler, lch biete, ofr.ezco
60. N. U. 65. FDC. 19. 20. 60.
N. U. 21. 90. 93. 94. Unific.ado,
Lama, 80.

4155 - Romanowiez Ryszard - ut Wojeka
Polek ege, 51-3.' - Koszalin, 1 - Po,
It, .PI, Al, Es, T. 60. 10 Oc.d. Berlim\',
Sarre, Austria, V'!!-ticam.o, Luxemburgo
Tematico3 de desproto3, fauna, flora,
Europa, religiosos 4. 90. 96.
4188 - Zawadzvi Marek - Skrytka PocztOW8,
203 - Kielce - T, N, 1m, PI, 64, 66,
90, All is/lUel of Angola, Moc;amhique
aIIld Spanish colonies. Sport, flora,
faUilla _ 11111 countries. I reply all
letters. Member: ATA 12781.
4247 - J6zef Serdecki -St<lw.ackiego 18 m 15
-Poznan.

,~\PAGAMOS
",

BONS PRECOS

POR
SERIES ISf)L~DOS MISTUR>\S PAcons AO QUILO
'" PARA 0 NOSSO NEG6cIO DE RErALHO, lambem des.jamos comprar
quantldades nlals pequenas de belos om berles, de pre~o media e mal~
el.vado.
Como somas a malar casa flIahlllca dB America, eslamos consfanlomenle
a enmprar grandes quanlldades de selos de loddS as parIes do mundo,
Aeluolmenle, e.lomos parllculHrmenfe Inleressados em camprar:
• SELOS EM ~ERIES: De valor bdlxo e medlo. Complelas au Ineomplefu,
DOVOS ou usadu.
• S~,LOS ISf)L-I.DOS: Varlededes barafas 0 afraellvu.
• PACOTES: FeH"a culdadosamonle, com selos perleifos.
• GRANDES QUANTlDADES E RESTOS DE .STOCKS-, de tad as
os generos.
• MISTURA (AO QUILO) sobre popel.

.........
Q!leira mandar·nJs a sua Usta de o/ertas, 9ue merecerd a nossa
....... pronta e cuidadosa at'n;iio.
GRATIS. A PEDIDO I A no ... nova lIat. d. comp, .. 1
.Os melhores

VENDA

AO MAIO!? E

pre~os

por sel09 dos ESlades Unldos

0

Canadb

MAH CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO

£H. E. HARRIS & c.~,
BOSTON 17, Mass, U S. A.
RUA VIT O R C O RDON. 1.· ,\ -

LI S BO A

TI!L. 32301/8

Telegramas: HARRISCO BOSTON
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4292 - J05e MaJIluel Trlnciio de OliveiraRua Aleixo Ribeiro, 8-2."-Esq. - Amadora - (P) Po, Fr, WI Es, T. C. v.
N. U. 60. 1. 2. 93.
4361 - Abilio Joaquim Silva ,e Sousa - Ay.elIlida Alfredo da Silva, 19 - Barreiro
- Po, Es, Fr, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 10. 15. 21. 31. Tematicd
de flores 90. 93. 94. Tor r[1I15.
4413 - Dr. Alex,andre Sobral Torr[J3 -lSenhora da Hora - T. C. N. U. 60. 93.
4598 - Rui Martins da Silva - Avenada AImirante Gago Coutinho, lote 67Lisboa - (M) Po, Fr, I'll, T. C. N. U.
60. 1. 2. Desport.so, Fauna. Flor;a.
Espa~ 90. 92. 93. 94.
4647 - Jose Baptista Barata - Rua Jorge Colatte, 17-3."-Dt." - Lisboa - (P/M) Po,
Fr, Ln, T. 60. 1. 2. Japiio. Fr,an98
90. 94.
4738 - Luis Fernando Fialho do! AnjosRua da Atalaia·, 24-1." - Lisboa (P) Po, Fr, Ln, AI, Es, Compreende
AI, T. C. N. U. 60. 1 2. 3'. em
64. 90. 94.
4750 - Luis Monteiro - Rua da Firmeza,
406_2. 0 - Porto.
4754 - Ant6mo Ricardo Guerra Vie:ira - Run
Ivens, 49-l."-Esq. - L 8b03 2 - (M)
Po, Fr, N. 60. Selos cCeres» de
Portugal elpecializado(, e Portugal isotadOl e -em. quadMs - ColecC;iio gerdL
93. 94.
4757 - Jose Manuel Rego Brush)! LopelCasa dos Arcos - E3toril - (P) T. C.
V. N. U. 60. 3. 21 Peixes. 90.
4758 - Rui JOle Neto 16idoro - Rua Alexandre Herculano, 51-3." - Lisboa 2(M) Po, Fr, Es, Ln, T. C. V. N. U.
60. Fau'lla, JOgOB Olimpicos, FDC'S
(Brasoes, Congres;os, Dia do 8elo,
Cosmos) Variedades de carimbos circulares metaIicOB. 90.
4760 - Raul Martins de Calaza,ruI DuarteAv. FAtados Uillidos da America, 107-3."-Dt." - Lisboa L (M) Po, T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 93.

5

Natt0e!! UniwlI3 e in.oV05 estados independente!!. (POl' mancolista). 90. 94.
4231 - J03e Bernardino de Lima Pereira_
Caixa Postal 137 - Nova Lisboa(M) Po, Fr, Es, Compreande Sf, T. C.
V. N. U. 60. 10. 2. 34. UPU. De5portos. FaUJllll,Flora. 90. 94.
4512 - Joiio de DeuB Carvalho da CostaCaixa Postal, 472 - Sa da BaIIldeira
- (M) Po, 60. 1. 2. 93. 94.

MADEIRA
124 - Dr. Jose da Cunha Tavares da S:tva
- Caixa Postal, 275 - Ftmchal- Fr,
In, Po, T. C. V. N. U. 60.
2979 - Carlos Luis Camoes de GouveiaOurivesaria Camoe5 - Rua Latino
Coelho, 56 - Caixa Postal, 470Funchal +- (M) Po, Fr, FA, In, T. C.
N. U. 60. 3. 90. 94.

MOt;AMBIQUE
203 - Jooee Joaquim Pores - Caixa POI!Ital,
921- L. Marques - T. C. V. N. U.
1. 2. 3.
651 - L. M. de Noronhn - Rua Cidnde de
Moc;ambique, 27 - 29 - Cam P03tal,
156 - Nampula.
1612 - Gabriel Tavares de PiIIlho - Avenidll
5 de Outubro - Pr~dio Fiat - 2.· nndar - L. Marques - (M) Po, Fr, Ln,
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90.
4591 - Manuel AugUllto Soares MendesAvenida Fernandes Tom oe, 48L. Marques - (P) Po, Fr, T. C. N. U.
60. Tematica GeraL
Em especial:
passaro3 e flroes.
S. TOM£ E PRINCIPE
2234 - Jose da Purificattiio Baptista BispoCaixa POltal :n." 109 - S. Tome(M) Po, Fr, Es, T. C. V. N. U.
60. 3. 90. 93. 94.

ANGOLA
BRASIL
2757 - Arma:ndo Mano Delgado - Caixa Postal Ill.· 1358 - Lobito - (M) Po, Fr,
. FA, T. C. N. U. 60. 1. 2. A. E. F.
Austria, 75." U. P. U. C. Helga. 15raeL 10. 13. 19. 24. 90. 93.
3658 - Anibal Lopes Chaves - Cailta PO'Jtal
Ill." 2688 - Luanda - (M) Po, Fr, Es,
T. C. V. N. U. 60. Ghana, Israel,
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873 - Arquitecto Ant6nio Gama de PaulaAv. N." S." de Copacabana, 1049apt.° 403 - R.o de Janeiro - D, F.
- (A) Po, Fr, I'll, Es, It, T. C. V~
N. U. 1. 2. 15. 16. 30. Succia, Gibraltar, Irlanda, Malta, Liechte'ldtein.
90. 94.

•
o

atraso· deste boletim

tII .. " ...... .,·Il .. c'o .. n~Il" c'o .. nO" .. O_ d'r .. eCo ..
e .. h .. re dll r .... II"~iio, por .. na Illdo ... , I,nr
o,,'re>, 0(' .. n'UII"08 o'raNO" dn tipoarllnll,
nlla" JI".flnell"O" por m"Ch'o
leha, pRra
"'naolll, .. e nmlto" clOl!! " .... " "hapr .. aO ...... '
obrlllll .. nh,-iio .. 0, n pllrtir "0 hillu .. ro IInt .. rlor, m .... Dr
tlp"rr .. llrlo .... Drllall p"ra
e.ta de '1'110 No,·" d", Fllmlllleiio.
Claro q .. e .. "ta h,"dlln~" Impllt'ou "m
o'rll"o IIlnda h,nlllr, do qUill p .... ""0,,
d""""'pa 00" no.eo .. p .. ezlldoe u".oeilldo.
e leU or .. ".
('om A prOml'''''A de q ..... eOln 0 hO""O
l' .. rol·~o ..... om II 11011 , 'Oh'''''l' .... no,·o tlpoar"rlll, multo "m IIrl" ·" ... CIl r",'I"CII r .. !omnra plc'n,a lIel .. a .... II..... E nuo IIp .. nllll
eom Il "xr .. ll'IaCe C'olnborn~i\o de ,,('mpre,
mn". tllhabrhl, ('0111 0 er .. N('('n'", .. "INh el
IIlunelllo dON "nll1leloN. , (IUe 'dbm('n'" aAran"C'ln,
mnlal'e toul »......Il perrellaa
e.lnbilldnde.

"0

"0

om

c'"

Literatura filalelioa
Esta aberlo concurso para

alribui~ao do
premio annal de 100 d6lares, destinado ao
mdhor arligo sobre c Pol6nla., escrito em
Ingles ou em polaco. A data limite e de
30 de Outubro p •. f, e 08 originais devem
ser submetidos a Bprecia-rao da conhecida
firma W. Kolakowski Co., P. O. Box 394,
Great Neck, N. Y. IIO~2, E. U. A.

o

Mar e as EmbarpaQoes

lII(,hl qu ... por .. nqu"o'o. pON .. amo" e1lzl'r
alao hlllill de t'00(,1· .. 10. NllPC'III0N (I"e. Oil
proximo ano. lie r<·"lIzllI·a, C'1lI E"pllulaa,
UUlla "rand .. "XI>ONI~iio .. obre 1I'IllllN DUII·i"mOil, acerc .. d .. 'IUIlI 10DloI'I ('UONUUlldoN,
e 00 quol deeerio tera Iu"u .. de de",t .. que

Por
llN8 ... OlTTROIil

II nO""11 uanlorleolcc('looadorA da ""peclaI ....a.. c.
'
8 .... "erel'''mo'' .lOto, d .. "de JD, e pnrn
(III". al .. h.pndllna .. n'r, 0 .. uO""O" Il'mDU,,08
.. e pr"pnr .. D. rm Irhaa liio .... ac·NI h'o e Inlcrc" .... nt ..... p .. lo d .. plo motho do d .... I .. qlle
(I"e 0" hAl'I·a .... ore" porl"a"e" .. " th'rr .. Ul
no .......... brlm .. n.o do Mundo, qllrr pelo.,
bl'liNHimo" N,·Io .. que .. r'·C'hllU'l'ule po .. ".IImON .. obr .. 0 illll('o t .. nall .... Da Ir .. tll"o
p .. I .. N nON_ON (;. T. T., I·AutO ,do eootlut'ute
('01110 do ultromor.

«The Airpost Journal.
Recebemos mais um nzimero duta 'XClI",te revista, Drgi10 oficial do "A m,,,;can Air
Mail Society" - 0 mats poderosa ag"cmiari10 airofila/eUca do MUlldo - p",cisamm/,
o n" 42£, refermte a JUl1ho. E gostdmos dtJ
11ICOllt"a1", 1Ia jJdg;lIa 288, l1a aprdCiada c"on;ca .Slt1l alld read by the ed;/or., um lar/?o
aflontamel1/o sabre 0 cBoltUm do Clube Filatelico de Portugal-, , a sua 1"ub,,;ca regular
.Pdgi1lr1 de A iro/ilat,lia., para a qual aquela
tntjdade, levando em conta 0 seu grand, i1lteress" procura, nos E. U. A., um tradutor
para a Iblgua illgltJsa Gostdmos, t rtg;stdmos, POl' v,rificar, mats uma VtS, qu, 0
01/51;0 I acrdo destf .Boilltim. em pfol duma
Filatelia portugu,sa coda VtS melkor, mais
co"hecida - molivo do sua ex;st;ncia, e uma
v,.dadtl ;ndesml1,tivel II ;nc01ltrovlrsa, conv,n;mtllmmte aprdC/ada tI cOlls;dernda, com
gral/de frtquincia, qutJr pelo seu publiCI) naciollal, quer Ptllos orga1lismos tlstra1lgeiros
dl malor r,putardo. 10m tais estimulos, 0
nosso "Bo/elim» continuard a des,mpmhar
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cabalm'nl' 0 StU allo misl,r, vmdo-sll, simultan,am,nl" comp,nsado da sua drdua tar'fa.

o

eminente Prof. Doutor
Carlos Trinc80

(Jolaborador permaaeate desta rel'ld.,
Indnblt.l'elmente dOli mal. lIastrell e mals
querldoll, 0 emlueate Pror. Doutor (Jarlos
Trlnciio, qne alnda aOIl ultlmoll numeroll
mnlto .. bonrou coni dolll notlil'elll elltudoll
rllatellcolI, l'alorl.:a 0 prellente numero,
eomo e Jil lieu e nOllllo bablto, com "allollill111010 artl"o lIobre 0 c'''IPA-05., reportacem ext·rllordlnarla do .rande aeoDteelmenlo de Vlena, que no proximo numero
completaremoll com dolll arU"os de ontro
dOli nOllll08 mals lIulltres col aborad ore II,
o (Jap. .... Lemoll da SIIl'elra, conrorme
adlante yol lndlcado.
Aaradeclmentoll aOIl nOlllloll cola bora·
dorell, - e parabeDII aOIl aOlllloll leUorell.

FederaQ80 Filatellca Cubana
Segundo nos inlorma esta entidade, todas as permutas com coleccionadores de
Cuba devem, de futuro, ser realizadas por
intermedio de:
FederaC;ao Filatellca Cubana
Prado,452
Habana (2) - Cuba

Propaganda vantajosa
ACldmdo a uma sug,slao do Gov,rno d,
Madrid, 0 Deparlamenlo dos Correios do
Iraqu, vai ,milir uma, s~ri, alusiva dinfluincia mu~ulmana na Hispdnia. Nos 'r'f'ridos silos figurarao suglStivas imagens dos
mais nottiv,is , ,vocador,s monum,ntos tirablS na Andalusia
Qu,r dis", qu, a clar;vidmt, Adm;n;stra~ao Postal do pais visinho, al,m d, conflCcionar s,los bllos , d, motivos b,m ,scolhidoB
- qu, ,stao a provocar um surto d, jusI;ficada simpatia - vai mais longe, , inl,r,ssa
oulros gov,rnos ,m maUria qu, r,v,rt, ,m
ulil , vantajosa propaganda das suas proprias coisas.
Inf,lismml" 0 nossa caso I d;f'rlnt,. Os
nossos rlsponsdvlis postais andaram noutra ,scola.
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Introduzindo 0 blsturi num
tumor •.•

LISTA DE S6CIOS

lnlrodus;ndo 0 hisluri num tumor que
Imd, a Sl p,rp,tuar (sic), foi recente e pro-

DO

fnsamente distribuido por todos os nucieos
de Ungua portuguesa um interessante trabalho do Dr. Heitor F enicio, tisiOlogo, coleccionador e publicista de Sao Paulo«Como organizei minha tematical>-em que
a autor, depois de afirmar que na sua terra
tudo ,sid ainda na ,slaca s,ro (sic) - como
por ca, salvo raras e honrosas excepc;oes
- demonstra que tal estado de coisas se
deve aos que I,;mam 1m ignorar as haas

r'gras , /asem , I1Isinam uma f ilalelia d,
cop a , cos;nha, pr;mtiria (sic).
Depois de insistir na obrigacrao de observar disciplinadamente a Regulamento da
F. I. P. em vigor, visto que Sl pr,llnd,mos

comp,lir ,m qualqu,r Clrtam, nac;ona/ ou
internacional , ntJc,ssdrio 11-10, assimild-lo ,
cumpri-Io (sic), a Dr. Heitor Fenlcio trans-

creve e comenta, mais uma vez, para aquelea que lie obstinam em pregar a llegaUdade, 0 citado Regnlamento dlntro do qual

o pr"lndlnt, a montar uma colecfilo d,
dad, d,v, ajuslar-s, (sic).

Vlt'-

Na biblioteca do Clube.exillte um exemplar deste trabalho, cuja finalidade constrntiva e de elogiar, e cuja consuita aconselhamos, especialmente aos que, tambem
entre nOs, telmam em considerar uma lalta
de personalidade a aubmissiio ao Regulamento, e partidarismo a procurar qae 811
recomendacroes dos responsaveis de eraveira internacional aejam seguidas. Aos
que se aferram ao prop6sito - enOs sabemos porqne - de que a temaHica portugnesa se mantenha indeflnidamente na estaca zero 1

Lisboa, encruzllhada dos
grandes
4compaabado de lIua ellpolla, ellteYe
em 1.llIboa, de •• 0 .1Ii de 111010, 0 emlaente Illatellsta e notal'el dlrl/Jente IlIal6lIeo norte-amerleono Bellr), M. Goodklnd.
Galardoado em .U03 eom a molor recompenlla das Americas, 0 .4Uredo .... Lleb&elnsleln Memorial Award., equlyolen&e 00
cRoll 01 DI"Unllulllbed "'bllatellstll. da
eRo},al Pbllatell .. Soclet,.., de Londrell, all
IIUBS yallollall colee~uell e os preetllflollos
elltudoll pnblleadoll tornBram_Do um dOli
• •• nd •• da "'lIatella Mundlal.
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lISTA DEL SOCl- MIGLIEDERLISlE - MEMBERS LISlE - LISlE DE MEMBRES

ALTERA~OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL

502 - General Ayelino Barbieri CardOdORua Filipe Folque, 34-4. "-Dt." - Lishoa 1 - Po, Fr, It, T_ C. V. N. U.
1. 2. 10. 15. 24.
738 - Alvaro Neves - Rua Rebelo da Silvoll,
79-A. - LiBhoa - (P) Po, Fr. Es.
T. N. U. 3. 90. 93. 94.
849 - Fernando Ribeiro 0s6rio AlVfl8 - Rua
Prof. Mendes Correia, 239, rIc - Porto
- (P) Po, T. N. U. 3.
1221 - Dr. Amt6nio Homem Pinto - Rua da
C()I]lstituic;no, 244-3."-Dt." - Porto Po, Es, Fr, Ln, C. T. V. 60. 1. 2. 5.
Temliticos. 90. 93. 94.
2086 - Dr. Armmdo Franchini Corregedor da
Fonseca - Rua Nova de S. Crispim,
11_3.° - Porto - (P/M) Po, Fr, In,
T. C. N. U. 60. (M) em 1. {P) em 2,
15, 19, 21. 90. 93. 94. Soliclta trocas.
2102 - Amt6nio Guilherme Tavares da Cruz
- Av. Almir.ante Gaga CouttnhO',
Late 6-3, 3. 0_Esq. - Lisboa.
2314 - Edgard Pil6 - Rua Jose Malhoa, 11_6. 0_Esq. - Lisboa 5 - (M) Po, Es,
1m, Fr, T. N. U. 60. 3. 90.
2346 - Fernando Calix Ferreira - Rua Jono
Mendes, 3_2.°_Dt.o - Viseu - (P) Po,
T. C. N. U. 60. 1. 94.
2406 - Cesar MBIIluel de Frltitas SantanaRua D. Jer6nimo 0s6rio, 2O-1.0-Dt.o
- Lishoa 3 - (M) Po, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 15. 90. 93.
2436 - Amt6nio de Oliveira Simoes - Quinta
da Alagoa - Lote 3-2.°-Esq.· - Carcavelos - (A) Po, Fr, 1m, Es, T. C. V.
N. U: 60. -'II. e 63. de 1. 2. 3. 90. 942454 - Jose Luis Amaral Silva - Rua D. Alberto Bramiio, 14_2.°-Esq. - Lieboa 5
- (P) Po, Fr, 1m, AI, Es, It, Ep,
T. V. N. U. 60. Caixa de fCSsfocos
69. com ~. 90.

2640 - Jono Carlos F·e rraz Duarte - Rua F·er_
reira Borges, 94-4. ·-Dt.· - Lisboa (P) Po, 1m, T. C. N. 60. 1. 3 90 931
2721 - Augusto Fernandes Mestre - Rua Engenheiro Julio Gomes da Silva, 29Alglleiriio (Sintra) - (M) Po, Fr, Ell,
T. C. V. N. U. 60. 3. 70. Postais. 90.
3133 - Jose Alberto Ribeiro de Abreu - Viveuda N. S. da Saude - Lagadc;a Pmheiro de Loures - (M) Po, Fr?
Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 90.
9~/ 1958.

3162 - Frmcillco Trindade Calha - Rua B 1
1 - 2.. - Dt.· - Olivais SulZona Peonte - Lisboa 6 - (M) Po,
Fr, I'll, Es, T_ C. N. 60. 2. 5.
3248 - P. MBIIluel Alves Braga - Rua da Firmeza, 161- Porto - (MI A) Po, E,
• Fr, I'll, T. 60. N. 60. 1. Gh!lna.
T'emlitioa de brasoes. 90. 93. 84.
3260 - Eduardo Augusto Martims T: de MelDeses - Rua Cardoso de Oliveir.1.
6-r/c-Dt.· - Lisboa - (P) Po, Fr, T.
C. V. N. U. 60. 1. 2.
3452 - Jono Trmdade Calha - Rua B l N.· 1 - 2.·-Dt.· - Olivah Sui - Zona
Poente - Lisboa 6 - (P) Fr, Er, h,
T. C. N. U. 60. 2. 72. 15.
3476 - Eng. Anibal Joao Pinto de Almeida
Marque3 - Rua Maria, 30-3.·-Dt."Lishoa - Po, Fr, 1m, It, T. C. V.
N. 29. 31. Jugosllivia, R. A. U. Laos
e Temlitica de Flores, marcas postaill
de Portugal, Macau e Timor. 90. 94.
Torrens,
4076 - Dr. Artur Manuel Lino FerreiraRua Trilltno Vaz, 1-5.· (Restelo)...,.,
Lisboa 3 - (P) ES j Fr, T. C. N. U.
60. 1. 2. 94.
4091 - Amt6nio Augusto de Araujo Ramalho
- Rua Jorge Alvares, 4-5.· (Restelo)
- Lisboa 3 - (M) Po, Fr, 1m, C. N_
60. 1. 2. Temlitica de Flores 93.
Torrens.

Ill.·
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dlrcctol' dOli Importontcli 0&"1'1"0110'
de /WOl'" lor cine • r be C:ollecton. (;Iu .,»
e • 'ero Phll .. t('llI.t. Inc.». e olrmbro do
Pre .....!uelo dll F. I.S. ,t. ("'('dl"r .. ~iio Int('r.
ooelonol clOIi ,,"ocll"llallell "cronlntcllcn.).
o en.al GO'odklnd. que Inlclou pel a
00'....' eopltol a "Ull ell"re ...,iio ('urope'l" a
e .. mlnbo elil Espuflll~uo FII .. tcll ..... I .. trrooeloool • '''IP,' - Oli», 101 nl"ompnohoelo e
Oblll"CIUlollo p .. lo «:up. F ...... 01011 elll 1II11\·.. lro,
.eu nOllao ele 1011a" "uta, e eol ... &a oa pre •
• Iele .. e", dll F. I. 8 ....
Fol lombcm I'cccb'do orlelolm .. nte pelo
Dr....... de \'olleooe ... loll «: .. r"nlho, pre .. l.
deote elo «:Iube FlI"tclleo ele Port"""I, re.
prefllcnt"u'e elo 00".0 I'ni. 0" "Iullld .. Fe·
d ... ro~uo lo'eronclonlli. que Ibe ol,·r .. ccu
um bnnclurle. dur"nte 0 qu,,1 lornol trocll'
dnll lmpre .... o ... 11 IIlaoUlenth'n .. e ele multo
In''''I'I" .. lIe p"ro 0 e .. treltuol ..... to dn. rein.
~uell Illatellen. lu.o.amel'leana ••
~iicli

c

SUPERCARBURANTE

Oalouste Gulbenkian
Confortllll

e do

cOlfhecin",rto de todos, a
T T. ,m;tiu ,m
allivIJrstirio da
morle do gra"d, b""mb'i!o II amigo d, Por-

Admj"istra~ao- Gllral dos C.
20 d, Julho - data do 10 0

A. GAMA REIS
(MR. CORK)
WELCOMES you at

CASA D AS
CORTI<;AS
(Cork House)

M~TROPOLIS
(Mrs. Cork's s ouvenir
, shop)

•
Member of Po,luguel.
Chamb.r of CommllCB

EXPORTERS
RET A I L E R S

4 - 8 - Rua da Eleola Pollt6eniCI - 8 -10
Telafonl 32 58 58
Telegram .. : ISOLAN rES
L_ISBON - PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION

Of CORK SPECIALTIES
AMERICAN EXPRESS CREDIT CARDS HONOURED HERE

7

tugal - dois selos d, hommag,m a Caloust,
Gulbmkian Como f),m smdo nota p'edominant" desd, a ssrill do X Congresso Int,rnaeiollal d, P,diatria (1962), ambos os stlos
tom um d6Smho It1lieo Tenham paciincia,
mas nao deixar,mos d, protestar contra Ista
p"titica dtlsas/rada, COlltra 6Ste proclISSO d,plordvel, dll qUI os nossos C. T. T. t,imam
11m mant,,. 0 ,xclus;vo, ,m todo 0 Mundo. ,.

Medalha do Olube na
4( WIPA - 65 ..
Como v~m sendo habitual, e reflecte 0
nosso prest/glo ioteroaciooal, a comissao
organizadora da c WIPA-6S' solicitou-nos,
em tempo, a oferta dum premio de hoora.
Concedemos, com todo 0 interesse lnerente,
a nOSFa medalha de vermeil, e podemos
agora informar que, multo apreclado, este
premlo de honra foi concedido pelo juri do
graude certame ao checo Dr, Jan 1:itrnad,
pela sua colecc;ao cMedicina e Saude, (Hlst6ria da Mediclna desde a antiguidade, lata
cootra as doenc;as, actlv! ades medicas, cuidados sanitarlos e labor da Cruz Vermelba).
Em nome do Clube Filateltco de Portugal, felicitac;(\es calorosas ao laureado.

J. M. Santos Beirao na
4(

TOPEX - 65 ..

- Outra "I'nocle vlCol'lo pOI'(u"uI"IInl Dt'pol"
d .......... (ro .. do .. n ... do ('mlol"nle "olle (000'
,.tal ... ,. Gllr .... o. " err ....... 1' de din purl' diu, e
d .... t,.,nbem 00(0" .. 1... do «: .. p , F ..... mo •
.. " !!Ilh' .. lr .. , 11 Impor ... e (lOOIO (·sp .... "or e
COIIIO dlrl",'ol'" lot .. r .. "elollol, - ... hrjlfo."OIi
lI"orn a 'lolicla .. 1"0 ....... 10 .. 111 eleo quc', nft
"ou!rlcn do ~Ol·l .... 0 pili .. dn .. (I"motlcl''', 0
110""0 eomp"lrlot" .. o .. e Mil 0 ..... I do .. SUDto. U"''''uo alellll~ou uw ell. II 0 dlano de
lIalH'lIcial ..... pc·el .. l.
~a ,,1" ........... , na t'spo.l~ilo l .. moUr.
nnu .. l, .TOPt:X.O;h. orKlllllzl,da P"111 prl""tI"lo"" '''Ol ... rlcal1 Troplrnl " .... OCllllloD.,
«-nire .. oclo .. du ..... "U".1 e" ..... auo eonl Aurura,
1111001 ... E. 11. "., de .Ii " .7 d" "u .. ho, .Io"e
1I1110uei do .. !!I .. nlo. Delrao nlio "0 101 um
do .. d('z prlml·lro .. p ...·mh.do", eomo 0 uolcO
a qu ... m 0 J.u·1 ulrilluiu dolll prhq .. lro .. pre.
mlo_, cOin belleoplc·ro.. e Cl,,'locs 0 J .. dO.
I1n' ohru~o 00 quel'ldo aO'.IIo, a .... lm
conqul .. tnodo m ... rceldo lu""r "'011''' dol .. ou
, .. ell do. malore. tewiatle08 porluKue.e ••
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I Exposic;:ao Filalelica da Casa do Pessoal
da Companhia das Aguas de lisboa

Rtia I. O de Dezembro, IOI-3." - Telef. 3:11514 - LIS BOA - 2

TUDO PARA FILATELIA

Esta exposit;ao, que esteve aherta ao puhlido de 1 a 8 de Maio, foi dcwida ao
entusiasmo do 1110850 cODs6cio Jos6 Augu!to
Costa da Silva Pinto, para quem vao as
n096ll5 calorosas felicitat;iies, niio s6 pelo i}xito
da sua iniciativa, mas tambem pela organiza'iiio espl~ndida que imprimiu ~ citada expo_
ai,.ao.
Os expoeitores foram Carlos Humherto
C. Alves Fernandes, com Espanha; HiJdebr.zmdo Ferreira de Sousa Junior, com Por~l 0 UltralIlJllr; Joaquim Martins da Silva,

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
A NOSSA GRAN DB BSPBCIALIDADB

MUNDO PARA 10DOS OS lEMAS

Bxpoli9Ao permanente de selol em 15 vitrinal,
no atrio do r68-do-chAo e no 3.0 an dar (elevador)

BXBCU9Ao RApIDA

DE PORTUGAL

EXPOSICOES FILATELICAS

CASA A. MOLDER

Sf LOS DE 1000 0

FlLAT~LtCO

com Portu~al e ·Ultramar; Jose Augu!to Costa
da Silva P.into, com uma parte da tern utica
cCOllquista no Espat;o»; Jose Calerio Silvestre, com P-ortllgal; Maria Amelia do Carmo
Bl'anco, com P-ortugal e Ultra mar.
Do Juri faziam parte, pela C. P. G. A. L.,'
os S~. Carlos Queir6, Pereira de Mascarenhas de Lemos e Eng.· Ant6nio Morais
de Abreu e Snrm-ellJfoOi, It 05 Sr5- Dr. A. J. d~
Vi/l8c()II1celos Carvalho, presidente da Direc'iiio
do Clube Filatelico de Portugal, e JO!~ Rodrigo Dins Ferreira.

DB PBDIDOS POR CORRBSPOND:BNCIA

COMPRA -

Exposic;:ao Filatelica de Tematicl.l Desportiva

VENDA

CONSERVAS UNITA,S,

o Famalicel15e Atletico Clube, com eede
em Vila Nova de Famaliciio, organizou a
IUA c1.' Exposit;iio Filatelica da Temarica

Ex- S ' Sr. Presidente da CAmara Municipal
A Unica participat;iio apresentada foi uma
parte da extem.sa colec,.ao do nOS50 prczado

Desportiv4 ». Aberta eo pUblico em 22 de
Fevereiro, foi enoerrada em 2 de Mart;o,
nas salas do Ateneu Comqrcial e III1du;tria1.
A exposi~o teve urn bito completo, que a
tod06 encantou, tendo aido inaugurada pelo

cons6cio Sr. Rolando Klvl\ro de Mendonlia,
que expos folhas dos scus album de seI05
com estudi03, ginastica, atletismo, luta e outros desport06, Dum total de vinte quadros.

L.DA

PABRICANTBS B BXPORTADORBS
DB CONSBRVAS DB PBIXB
SEDE EM LISBOA:
RUA DO SALlTRB, 82-C-r/c. - TBLBPS.: 7342 35/36

FAsRICAS

•

EM

MATOSINHOS

8BTUBAL

OLHAo

Telef.6:13

Telels. :126:17 -:120 64

Telef. 191
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Geral dos Correio!, sob certaa condi,.oe6, enumeradai 1110 Art. 51.' do Estatuto do Selo
Postal dos CTT, de 27 de Julho do ano de
1959, julgamo3 int~ressante, para os filatelislas portugueres, reunir 'numa Usta as denomina,.0e3 de . todas as empres!lS particular-es
do Pals, que t~m a faculcIade de usar taia
selos lIlas SU!lS correspondemcias.
Eis a Usta completa, indicando 0 1Il0me
e endere,.o das -entiaades a quem fof C()llcedida autorizaf;iio para utilizar selos postais
perfurados, as iniciais cia respectiva pedura~iio, assim como 0 Ilumero e a data das circulares dos Servi~os de Explora,.iio da Administra~uo dos cn:

SELOS

DE

PORTUGAT, UL·

TRAMAR E KSTRAN-

GRJRO, CLASSICOS,
SERIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

H, SANTOS VIEGAS
LISBOA

R.1.0 de Dezembro 45-3,°

Telefone 35852

Domingo. do Sacramento
(Mercado filatelico
de lisboa)
Rua do Cruci!ixo, 26
Telefone 324891

LISBOA Z -

Portngal

•

1) Companhia de Seguros Com6rcio e
Industria - Rua do Arco da Bandeira, :n.' 12,
LISBOA - CI - 6002,14/ E - 4/2/60.
2) Sociedade Indwtrial Farmac~utica
Tray. da Espera, n.~ 3, LISBOA - SIF 6107, 75/ E ~ lot7/61.
3) Uoiiio de Tral15portadores para Importa,.iio e Com6rcio, Ltd.' - Av. dos Aliados, n.· 195, PORTO - UTIC - 6108,90/E24/8/61.
4) Socledade Importadora e de Com6rcio de Autom6V1Ci.l 6 Represelllta,.i'ie6, Ltd.·Av. do; AIiados, D.' 195, PORTO - SICAR6108,90/ E - 24/8/61.
5) Banco Totta Alisn,.,a, SARL - Rua do
Ouro, 69a79, LISBOA-TOTTA-6201,13/E
- 21/ 1/626) J. C. Rodrigues, c.', Ltd.' - Rua Jardim do Tabaeo, 90-1.·, LISBOA - JOR 6211,118/E - 27/11/ 627) Hot~1 Mundial - Rua D. Duarte, 4,
LISBOA - HM - 6304,33/ E - 2/4/63.
8) Promat~x - Produt05 e Muquinas
T~xtel!i, Ltd." - Rua do Campo Alegre, 605-2.·,
PORTO - PMT - 6309,53/E - 17/9/63.
9) Fllndi~iio do Rossio de Abrantes, S. A.
R. L. - Rosslo ao SuI do Tejo - FRA 6307,64/E - 17/7/63.
10) Algodoeira Portuewe, Ltd.' - Run
Goo,.dlo Sampaio,
379, PORTO - APL 6405,43/E - 30/4/64.
11) Banco Espirito Santo - Rua do Com6rcio, n.' 95, LISBOA - BES - 27/2/25.
12) Companhia Uniiio Fabril- Av. Infant~ Santo, LISBOA-CUF-2202-25/6/91o.
13) Costa Nery & Irmaos - Torres Novas - CN - 6409,76/E - 3/9/64.
AtB71fiio: - As autorizat;Oes sob os In.'' 11
e 12 foram reconduzidas pela cire. 6406,56/ E,
de 23/6/64.

ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E

MATERIAL FILATELfCO

•

Lhta de ofert.. em

dl.tribnl~io

Esta lista foi-lllos fornecida por amnvel obs6quio dos competente6 Servi'iOs da
Admioi.5trac;ao Geml dos cn, os quais, deste
n:odo, presta ram mais um servi'io a FilateUa
em geral, e especialmoote aos coleccionadores de 6elos do seu Pais.
Seria tamhlSm interessante, para a filateIia portuguesa, proceder .a investiga'iOes a
fim da averiguar a exist&ncia, a16m das perfurat;oes autorizadas oficialmelllte, e jn enameradas oeste artigo, de outras com perfura'ioes particulares de origem, e, neste ~o,
cla,ndestinas.
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A Comiseiio Organizadora da cWIPA-1965"
pode sentir...se sawfeita com 0 trabalbo que
realiz(lu, pondo de p6 uma grande exposi'iao,
rica 6 optim~mente mlOntada. Se, como esbam,ioS em crer, as receitas de que dispi>s
nao foum menos imfonentes do que as da
c,PHILATEC., lIlao ba duvida de que soube
empregu-Ias muito mais judiciosamemtil, releg&indo a bunocracia pa·ra 0 plano secundnrio
que Ibe compete, ou, pelo memos, 6ujeitaudo_a
a orienta'iuo d05 teenicGS, Bem Ihe deixar
liberdade de causar daJll~
A £rente d03 tecnicos ~ue orientaram a
cWTPA-1965". devemos sabentar, como seu
prmcipal orga.nizador, 0 Dr. Paul WoH,
illlStMdo e 6impntioo eomercilllllte filatelico, a
quem ccmheeemos ·em Londres durante a exposi'tio de 1950, e que lila ultima decada l"egoos.sou ao seu pais lIlatal
Outro tOOnico a cuia infatignv.el act:ividade
e s6lida experi&ncia muito ficou devendo
a c,~rIPA_1965", foi 0 Dr. Enzo Diena que,
!lOllO secr.etUrio do Juri, 60ube sempre por
tal rorma oIIIIltecipar..se aos desej03 que este
Ihe ma.nifestou, que um coloega nwtriaco,
que ama 0 ;nao conhecia, C8sualme.nte 8Mtado ao iIl;05tSO !ado, acabou por subHnhar
eada uma das .suas interven'i0e3 com 0 mnis
espantAneo dos cwunderbarh.
Evidentememte que neD bum trabslho
humalllo e perfeito,ou, pelo men05, assim
e OODJSi.derado pelos que 0 julgam. T.amb6m
a "'VIPA-1965,, teve as suas imperfei'iOe;.
Nao falamos das que a vO!Iltade bumana
nao bastou para vencer, como a lIIec~idade
de recorrer ao Me.sseJ.alCl.!t para aloiar a
parte modema da exposit;iio, que nao coube
Nao pequen05 cootratennp06
no Hofburg.
ocasionou a dispersiio da expooi'iae por dois
edificios, distalllte6 umas eente.nas de md ros
um do outro, para m'llis tendo chovido coosbaIIlte e copiosame{nte durmtle 0 certaDlld;
acomplllllhando..se v6rw veZe6 as catadupas
de ngua de v<t!llldaval eic16nico. Com este
dissabor todos 6e eonformaram, 6 todos aeeitaram sem Pl"ote6tos a falta· de tr.alJlOporte
dispanivel entre os dois edificioo, que mnit!l8
weze6 6e sentiu, oil a proibit;ao de e.stac!ionamento junto dum dele6. 0 Unico defilito
de .0rgaallzat;uO que queremos apontar - Ie

Pelo
p .. or. OOU&OI' ""'RLOS TRINC1.o

fazellliO-lo para que de venha a ser evi"\
tado entre In65, se aqui alguma vez &e voljtar a fazer um.a exposi'iao filatelica iaIt~
nacional - foi 0 de 0 numero de cada expositor lIlao figurar ,nos re6peetiv05 quadr.os.
ou ao menos Ino primeir.o deles, juntp aQ
respeetivo IIlUme1'lO de ordem. Por isw, iII8
vnrias sec'iOe6 do Juri foram 50Ucitadas a· dar
as elassifioat;oe3 pelo lIlumer.o de ordem dOlI
quadl'Qs, e lIliio pelo nUmero do expositor, 0
que, pelo tempo adimte, quando houve que
fazer as :indispeosavei, repesoagem ,para· discutir ou corrigir clasSifica'i0e6, ooas:iooou sed.a
perda de teunpo a avet.iguar a qlllllm pertemclam os quadros com os taia IIlUmeros de qu~
se ·estava falamdo.
E jn que de quadr05 e.stamos falando, diremos que os da «WIPA_1965", feit05 pel05
reclusos austriaoos, foram os melhores que
ate agora IIlOS foi dado ver, pela bell!eza Ie
esmero 1110 acabametnto. E pareoe tenem floado extremamejllte baratos porque, ao qu~
ouvimos, ilia Austria 0 trabalho dos pl'6301S
nao se paga. As folbas assentavam sobre
um fUilldo rigido, perful'ado em linhas horiZQIltais bastante aproximadas entre si, de
modo que, espetando alfinetes de pl6stico
nos orficios da fieira mais aeomodada As
dimensoes da folha do Iilbum, esta fioava
rapidamente 6~ra. Constou-mos que 08 quadros ja fioaram comprados para a pr6xima
exposit;iio filatelica de Am8terdiio (1967).
86m desejaraloogar deslllllcea;ariamenre teStas notas, niio podemos, eontudo, deixar de
fazer referemcia ao maravilhoso oenlirio JlI1lde
a parte classica da exposi'iao se realizouaa!ae6querda do Neue Hofburg, clJlllstr.uda
sob 0 Imperador Fr.8!I1cisco Jose I, a CIlIU.
cluir 0 palacio imperial citadiino. Este ediHcio destina-ee hoje a museu e a alberga·r
expooit;oes temporlirioas, e bl!aroa na hht6ria
arquitect&nica da cidade de V~ena urn ponto
final que, desde 1914, aguarda que a SUII
frente se de in:icio a IIlOVO parligrafo . \0 •
Apesar de 6erem muito numerosas iIIB saw
apronitadas par a a exposiljio, e situadaa
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Foi 'escolhido para presid ~Qlte do Juri 0
Bariio Kumpf Mikuli, cGnhecido pbnciro da
prefilatelia, com quem ja trabalharomOll Qla
cCiten (Paris 19-i9) e em Londres (1950).
Os 87 an03 niio Ihe roubaram a vivaeidade
de espirito que Ihe permitiu, com a hubll
colahorac;iio do Dr. Enzo Dena, levar os
trabalh09 do Juri a cabo, sem dar qu ~
fazer aD Sr. John Boker, escolhido para
vice-presidente.
Praticamente, 03 membros franc OOb'l lIliio
tomaram parte nos trabalh03, por estarem
retirad05 pelo Congr2l930 da re lJi'Cctiva F ede_
rac;iio, que tradicionalmente se J.nicia n :! 6egunda-feiro de Pentecoste3. Deste modo, foi-nos cOonfiada a represl!'nta"iio da Federaliiio
Intern-acional de Filate'h no seio do Juri,
encargo tanto ma's dificil quanto e eerl-o
que os problemas que surgiram e que it
luz do Regulnmento ,em vigor P!lreciam de
facilima 50IuC;iio, constitulram outros ta'lt{)~
casos de preceit03 ahm rdos, ou impoosiveis
de cumprir no prutica. 0 Juri r econheceu
osta impossibilidade e... decidiu como 00tandeu, ao moomo tempo que sugoriu ao pr6ximo Congre-.so da F. I. P. - a que iofelizmente niio pudemo3 aS3L, tir - as mGdibcac;oO'l
que Ihe pareceram indispensuvcis.
A -existeucia dum Juri num rosa foi de
grande vanta gem, porqu ~ permitiu a cODStituilliiG dum lIumero de secc;iies maior do que 0
usual, podendo aS3lln terminar..se a tarefa
mah raFilamente. Trabalhamos, juntamente
com 00 Drs. Murio Dien.a e Bolaffi (HUlia)
e 03 Sra. See (Austria), Mrak (CheroJovaquia) e Orhan Brandt (Turquh), cab..mdo...alOS ·a class ficaliiio da, eolec'tii)S de Portugal, Espooha, Halh, Che: os ova quia e PalsflS
Balcwl.c03.
A cnda seerriio C{)ube iiIlspeccionar aproximadamente 601). a 900 quadr03, um numero
mnito variuvel de albuns, a!em da literatur,a,
a ela respe.tante.
Mai3 uma vez, podemos tflStemunhar que
a aprooenlac;iio dos Ul.buns heneficiou muitoo

em plan03 diferentes, a 6ptima planta inserta
no catalogo (que pena quo 'lliio tivesse sido
impresaa em flScala maior, de form..l a di3pen.sar 0 emprqgo da lups para a Ie:tura
dos QlUmer08 dos quadra; I), ou 0 recunso
/I urn pe3soal de vigilllncia sempre atencio.;o
e geralmente bem t nformado, p.:lrmitiu facilmente Iocalizar as colecc;iies que devillm06
eXBmLnar.
o Juri foi excepcionalmente lIlumeroso:
mais de 35 membros 1 Todo! 05 estrangeiros
receberam, alem do bilhete d.:l vL1gem, UIlW
requisic;iio de alojamqnto 'e al~ ment08 em
hotel de 1.' clas.se, valida para 13 d1as,
e 3 500 schillings, para despe3as particulares.
Fomos .01 em dis30 coovidadlH par:! reccIMtii~
uo Cilmara Municipal e Chancelaria, e espectacul03 QlO Teatro da Ope.ra e no Escola
de Equitac;iio, em que tambem participaram
pas exp08itoresl, e oainda para doL serOe.3 em
restaurantes tipicos, um em Rust, a poucos
quil6metros da fron teira hu ngar,n (comidae
musica magiares), outro em Klosterneuburg
(comida e musica austrincas), urn ball~uete
flo JUrI1' e outl"!> do cPalmares». Os dlvertimentoo, a mnrgem do objectivo priocipal
que QlOS reuniu em Viena, lIliio faltar.am pais,
talvez porque a cidade estivesse f,e' tejando
o 150.· a'll verl ario do CongrC>S3o de 1815, 0
cCongre::so que danc;a» •••
A iQlaugurac;iio da exposic;iio f(!z~s';l nil
cRedoutensaal», preci.amen~e Qnd~ se realizGI1
o baile do c.film:t com aquele titulo que
tanto apa ixonou Lj,3boa ha bOlla dez.:mas de
anoo. Houve os habituau dLcul'sOO e mu jed,
mas nqui mentiriamos se niio dis~ e5Semos que
a 'execuc;iio do conhxido cDanubio azul» foi,
para nosso gosto, simplesme nte lamentuv-eL
Voltwnos a ouvir 0 cDa'llubio azuh, agora·
maravHbosamente interpretado, na recepc;ao
da CAmara Municipal, juntamente COal outraB
pec;as celebres de autol'CS vil3llen::es, e 05
luevitavcb batuque3 'llorte-americooos, que parece terem corrompido 0 gooto de todD 0
mundo.

Selos postais perfurados
Em cert03 paises (Baviera, Luxemburgo,
etc.), encoatram-se selos de correio com perfura .. iio, deltinad05 it cor~pondc.ncb das entidadeJ oficlah que gozavam entao de regalia
na franquia postal.
E natural que estes
5elos .!:ejam incluidos nas colecc;iies filattllicas dos re3pectivos paises.
Exi3tem tambem aelos perfurados de origem diferente, em virtude de ser admitida,
em v6rio3 paises, a pe.r'furac;iio de selos
po3tais, adquirhlo'J prlni.lmente, e efectuada
por parte de ·empresas e casas comerciais
por meio de marcac;iio daa mesmas, com urn
sinal indicati vo de propriedade, constituido

missao Organizadora urn extenso te1egrama
explicando a ·s ua for!;ada ausencia,
S. TOME E PRiNCIPE
Na cidade de S. Tome, foi editado urn
sobrescrito comemorativo do Dia do Selo,
pelo nosso cons6cio Joao da Purifica!;ao
Baptista Bispo, que, a exemp10 dos anos
anteriores, nao quis deixar passar despercebida a data maxima da nossa filatelia.
MACAU
Os C. T. T. de Macau editaram sobrescrito!; alusivos ao Dia do Selo, que se
esgotaram rapidamente, dada a grande procura por parte dos filatelistas locais e
eSlran~eiros.
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TUDO PARA FILATELIA
Seloa de Portueal e Ullramar (novos "usados) ,
aatrofHatt:lia. eacutismo, N. Republlcas
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Tamoille ... animal • . des porlo., flnrea,

muitos outros lema. c diversos paiscs

MilS DIVEIlSO MATERIAL FILATELICO

J. M. DUARTE
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MIDDLESEX (Inglaterra)
Peia primeira vez, urn Clube filatelico
estrangeiro dedicado a filatelia portuguesa
co1aboroll no Dia do Se10. A Portuguese
Philatelic Society (fundada em 1962), com
sede em 103 a Rugby Avenue, Wembley,
Middlesex, distribuiu entre os seus associados a nossa propaganda referente ao
Dia do Selo.

'-elo _ _ _ _ _ _ _ _..,
Embalxador G.:ORGEIii

~RGVROI-Olli

Ol!l

por inicini; em letras separadas ou monogram a, servindo este de flscalizac;iio particular dos utentes contra cventuais emprcgos
abudvos.
Uma notleia ultima mente divulgada peb
imprensa filattilica internaciO'llal sobJ'lO a sure;siio, lOa Alemanhn Ocidental, a partir de
de Janeiro de 1966, do U50, pebs emprcsas pnrticularcs. de selos pcrfurad03, como
medida prevenliva das evcntuais incorrecrriie:J
ju mancionada3, despertou entre os filatoelistas,
novamente, 0 interesse pGr esta IDodalidnde
cpltrofilatelica» de co!eccionamento.
A deciliio do Ministerio dos Correios da
AI~manha Ocidental foi tornada por caU5a do
evidente diminuiliiio ob5ervada no usa de
5·e':05 p03tais perfurados por parte dos par_
ticulare3, devida, principal mente, ao emprego,
pelas casas comercinis, '!lOS ultimos tempos,
de maquinas de carimbar cfrancotyp», em
grande escolo. 0 uso de3tas muquinas, altim
de nssegurar uma propaganda proveitosa para
as respectivas empreslIs, acautela igualmente
toda 0 manipulac;iio fraudulenta, filcilmente
praticoda com sel05 '!liio perfurados.
Em geral, 03 co'eccionadores niio ti'Ilham
grande cstima por esteJ sel05 pcrfurad08 po103 parliculares, considerando-08, attl, privado. de qualquer va!or filatelico.
Hoje, todavia, mudaram de opiniiio, em
virtude de 03tas perras perfurada,s, ate agora
inut-eis para fins de colecc;iio, serem destruid8.i iOa SU!! qua,se totalidade pe!os filatelistns,
encontrando-~e, por esse motivo, raramente,
e 86 por acaso. Niio foram tambtim arma7.enadas polos casas fila ttllicas, oude pec;as
d-e.;te gtinero faltam completamente.
Portim, uma colecc;iio das mcsmas, pode
of~recer grande intere55e, e contribuir utilmente para aperfei,.oar 0 conhecimento da
hhl6ria fHate,ica local de uma cidade ou
regioo.
Seudo a perfurac;iio particular de selos
autorizada, em Portugal, pela Administrac;iio

r
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NOVO REDONDO

De 1 a 6 de Dezembro passado, integrada nas comemora!;oes do X Dia do Selo,
reaUzou-se na cidade de Novo Redondo,
capital do Distrito do Cuanza-Sul, na Provincia de Angola', a II Exposi!;ao Filatelica
do Cuanza-Sul, empreendimento que suscitou em torno de si uma onda de entusiasmo, mesmo por parte de nao filatelistas.
A Comissao Organizadora, de que faziam parte os nossos associados Ant6nio
Luis Carneiro, Jose Viana Salgado e Joao
Martins de Oliveira, teve 0 apoio e colabora!;ao do Governo do Distrlto, Camara
Municipal, Clube Filatelico de Portugal,
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, bern
como de divers as empresas e entidades
particulares, que nao quiseram deixar de
se associar a iniciativa.
Esta exposi!;ao de 23 concorrentes, em
qUE' participaram filatelistas de Angola,
Mo!;ambique e da Metr6pole, foi bastante
visitada, depois da inaugura!;ao pelo Senhor
Governador do Distrito. Nesse dia, realizou-se urn jantar de confraterniza!;ao com
a presen!;a de alguns participantes e seus
familiares, que decorreu com bastante anima!;l1o.

Na sessao de encerramento, fol felta
uma palestra sobre divulga!;8.o filatelica,
seguindo-se a distribui!;ao de premios consUtuidos por uma medalha de vermeil do
C. F. P. para 0 primeiro classificado, seis
medalhas de prata e seis medalhas de
cobre. Distrlbuiram-se meo!;oes honrosas
e diplomas de presen!;a aos restantes participantes, assim como sobrescrltos do C.
F. P., albuns para selos portugueses, urna
assinatura anual da revista ALhambra, e
mais sobrescritos Edi!;ao Ouro.
A Direc!;ao Geral dos Correios mandou
executar urn carimbo comemorativo que
foi usado na esta!;ao aberta por autoriza!;iio do alvara publicado no B. O. Durante
a expo,si!;ao filatelica, foram vendidos sobrescrltos comemorativos, e distribuidos
os catalogos-regulamentos, que a respectiva
Comissao tambem mandou executar.
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exp05itores - quase todos os que 05 e.nvinram
mesmo - permitindo nnl~uns eaS03 a 8ubida
de dois pontos na ela55ificnctiio (isto e, subida
de br{)nz~ ill pl.inila, de bronze pratendo a vermeil,etc. ).
As deliberact0es do Juri foram qunse $em,pre 1l[ll\nimes, especialmente DO que respeita
nos principais premios, rApidamente se limando qualquer pequeno de3llcordo.
As coiecct0es tematicas e de jOVem.3 foram julgadas por eecct0es especiais, eujas
decisoes foram aeeites fem discuSlSao.
Compuseram 0 Juri 06 seguintes felat-elistas:

F. 1. P. - Berthelot.
Alemanha - Ais61inger, Wolter, Danesch
(colecct0)!s de jovens) e Joerger ((loleCct01!il
temaiticas).
Austria - Baudisch, Jerger, Kumpf-Mikuli, LeitJner, See, Seitz, Sobetzky, Wolf e
Rittel (colec(joes de jovens).
BelgiCll - BralElStein e Walraveme.
Checoslovaquia - Mr.nak.
DinDmaroa - Nielsen.
Est. U.nido8 - John Boker e Mre. Louise
Boyd Dale.
Franl'a - Dubus e Fromaige~t (colecct0es
de jOVeDls).

o Presidente do nosso Clube, Ex.mo
Senhor Dr. Vasconcelos de Carvalho, nao
pede comparecer com a sua valiosa participa!; ao, por virtude dos seus muitos afazeres profissionais, e tambem por, nesse
mE'smo dia, ser urn dos participantes nas
comemora!;oes do 30.0 aniversario da formatura do Curso da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa. Com a sua
habitual amabilidade, endere!;ou a ,esta Co-
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Gra-Brew,nha - Holmes ·e 'Sir John Wil-

!lOlL

Hungria - Steiner.
Israel- Dr. Werner Hoexber.
Italia - Drs. Mario Diena ·e Giulio Bo-

laffi.
£lIxemburgo - Rouss,eau.
Pa£tes Baixos - Wolf de Beer.
Pol6rria - MaJ:ta Groer (colec/ioe.s tematicns).
P"ortugaZ - TrLncno.
Suecia - Memzinsky.
SUep} - Biihler,
Turquia - Br8llldt.

Compareceu a'lIlda na sala do Juri a
Barno R:eger, cOillhecido filatelista checoslov.aco que, des91h a exposi'tiio de Basel (1948),
nno visitava expo i/ioes filat6licas fora do
;;eu pais, e f gurava, na lista publicada,
como cOIlGulente para a Japlio, 0 Dr. S. Lschida, de cuja pre.seIl'ta nos lIlao -aperoebem&.1.
Os gr8llldes premios foram aosim distribuMos:
GNuule premia de Honra (cl.ll6se de
Hom.a) - Colec/iiio da Turqu:a do Sr. Tvafik
Kllyas.
Gr.!rnde premia nacia~al - Colec'tiio da
Lombardo-V.eI!lecia do Sr. Achille Rivolta.
Gr.:zJlde premia int,' rnac;onaZ - Colec'tiio
da Grii_Bretanha do Sr. Ronald A. G. Lees.

Foram concedidas medalhas de ouro a·
colec/iiies da Sui~a, Dimnmar;:a·, Suecia, Terra
Nov.a, Nova Zelllndia, Estad05 Unidos da
America do Norte, Argemtina, M6xico, Peru,
Persia, Toscana, Grecb, Brunswi;k, H8innover,
Schleswig Holstein, Anstria (inc1uillldo Lombardo-Vooecia e Levante austriaco), AIIltigos
Estados alemnes, Belgica, Correia aereo e,

SANCHO OSORIO
REMESSA ,\ ESCOLHA

Portugal e Ultramar (centos de 8elos diferentes. novos ou u5ados, paracolec\rao)
SERIES !'IOVAS

Portugal e Ultramar (quando V. S. desejar, mandarei IRbela com pregos Iiquidos)
SELOS U"ADO,; RM PAGAMENTO

(aeeito qualquer quantidade ou genero.
Seriio valorizaJos conforme labela que
mandarei).

Ruo da Madalena, 80 . 3.° - liS BOA 2
PORTUGAL

pela prirneira vez, a uma colec'tiio d,e preEilat-eha europeia dOl amos 179{) a 1871. NOj
grupo d·as coIec/ioCL5 tematicas, atribuiu-s Cl
tnmbeID uIDa med·aIha de Duro a ums colec/iiio do tern a cJOg03 Olimpic06». Niio 8e
i.ncluem nesta lista as colec/iiieJ expostas na
cIasse de Honrn, queautomaticamenbe reoeheram uma medaIha de ouro, com exreIXtiio
da que foi di'.ltinguida com 0 grande premio
de Honra. Ellcontraram..se l1eatas coodi't0e3,
entre muitas outras, as colec'tiie; de Portugal
e da India Portllguesa, do Sr. GQnzaLro:
Garci!\, e de Portu~l e ultramar portugu63,
do Sr. AIIlt61lio Joaquim Correia JUnior.
Ainda e3tiveram exp06tas .sa seguintes colec't0es portuguesas:
MO<;8mbique, do Sr. Gonzalez Garcia.
Uma exlraordinuria colec/iiio, exposta em
15 quadr:)3, e que, apesar dis' o, lIliio veio
aquem das series do Cemtellario AIIltonino.
Foi recompel!lsada com medalha de ouro oil
prata, 0 que cOillstitui urn precedenl.e Dotavel
para urn territ6rio filatelico geralmemte cousiderado pobrel
o Sr. Capitiio Lemos da Silveira que,
com suaesposa, 5e dQSlocou a Viel!ld, oil
cujos camenlar.!}s sobre 03 aS3Ullto3 filat5lico3 da ~ua ·espccialidade e1peram06 com 0
ma:or interc.sse, expOs, Ina ( .e·~~iio de Aerofilatelia, umll co'cc/iiio .espe=hhzada da Po1OO·.j} (4 quadroo) a que foi atribuida- modalha de prata, e, lila· sec/iiio Te_natba, a Bua
colec/iiio de Telecomunica/ioes, que ali COIlseguiu igua1 gal1udiio.
A co!ec/iiio de cBarca9», da Sr." D. Maria
da Concei/iiio Hernandez, obtev,e, rna "ec/ino
Temutica, uma medalha de bronze.
Estava ajuda iDscrita·, :naquela sec'tiio, uma
colec/iiio de c.C:lmiIIlhos de Ferro», do Sr. J.
1.. P. Fel'lllandes, de MO'tambiql1e, que ju1~mos que lIliio tenha chesado a tempo de
ter sido exposta.
P.ara 0 axito da exposi/iiio, especialmentc
junto do grande publico, muito cOillcorreram
certas parlicipa/ioes do Saliio de HOI!lra·, entre
as qua :s a de S. M. a Ramha Isabel II
,de lI!lglaterra, S. A. 0 Principe do MOOaco,
.s. Em:.· 0 Cardenl Spellman e as de vari06
coleccionadores italianos qu-e, sob p3eud6n'uIlo,
expuseram raridades. EstaiJ uttimns colect;iie3
cr.aram uma das diIiculdades que 0 Juri
teve de tormenr. Nos berm06 do Rcgulamento da F. I. P., pode ser considerada DtIB
cxposi/iiies £i ~ at~ icas uma c1asse de raridade.s,
e ·elas estiveram efcctivamente inscritru; ern
compeli,.iio. Mas como julga-Iae? - Tratando - se de pe/i85 desemparelhadas, €obre as
quais .se nno estrutura ·nel!lhuma colec/iiio,

VILA REAL DE SANTO ANT6NIO

r

Delegado, Jose Manuel Pereira. No
centro da vila, nas dependencias da Casa
Rubi, esteve patente ao publico urna exposi!;ao de exemplares filatelicos, que constituiu excelente motivo de propaganda filatelica, a qual deram a sua colabora!;ao
17 filatelistas locais, que expuseram em
150 quadros. Foi bastante admirada urna
colec!;ao de marcofilia.
ANGRA DO HER01SMO
Delegado, Nucleo Filatelico de Angra
do Heroismo. Promoveu e realizou a seguinte: publica!;ao, nos jornais locais Diario InsulClT e A Uniiio, de noticias informativas sabre 0 «Dia do Selo». No Radio
de Angra, na sua emissao «Voz da Terceira», foram feitas varias comunica!;oes
sabre 0 «Dia do Selo»
Na sede do Nucleo, houve urna exposi!;ao filatelica, que foi muito concorrida.
FUNCHAL
Delegado, Clube Filatelico da Madeira.
Promoveu urn jantar de confraterniza!;ao,
com cerca de 50 convivas, participa!;ao ate
hoje nunca atingida na Madeira.
Durante ele, realizou-se urn leilao de
selos, que, dado a seu ineditismo na TIha,
despertou a maior interesse.
CATUMBELA

o Clube Numismatico e Filatelico de
Angola promoveu a ill Exposi!;ao Comemorativa do X Dia do Selo, que esteve
patente ao publico no Salao da Biblioteca
Municipal de Catumbela, de 1 a 8 de Dez£:mbro.
Da Comissao de Honra faziam parte
o Governador do Distrito de Benguela,
[ntendente do Governo do Distrito, Administrador do Concelho de Benguela, Administrador do Concelho do Lobito, Presidentes das Camaras Municipais de Benguela e de Lobito, Director da Reparti!;ao
Regional dos C. T. T. e a Coman dante
da P . S. P. de Benguela; e da Comissao
Organizadora, Leopoldina Gra!;a, Jillio Fer-
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reira Fazenda, Joao Teles Reinaldo do
Amaral, Joao Afonso e Armando Mana
Delgado.
Pelo excelente catalogo, notfunos que
for am dezoito as expositores, estando representadas interessantes colec!;oes, desde
tematicas, inteiros, aerogramas, postais maximos, ate colec!;oes especializadas de Portugal, Espanha e de diversos parses.
A Comissao Organizadora editou urn
valioso sobrescrito, tendo utilizado 0 carimbo do Dia do Selo dos C. T. T. de
Luanda, par nao ter tido carimbo pr6prio.

LUANDA
Foi uma verdadeira surpresa, no melo
de tantos acontecimentos do Dia do Selo,
o grande contributo para, a causa filatelica
que foram as iniciativas do Clube Filatelico de Angola, promovendo a IV Exposi!;ao Filatelica de Angola, de I a 8 de
Dezembro, e editando urn interessante estudo de Joao Augusto Marinho, «Apontamentos sabre os selos da India Portuguesa~, que veio enriquecer a nossa tao
fraca bibliografia filatelica.
A Comissao de Honra desta exposi!;ao era composta pelos Dr. Pinheiro da
Silva, Eng. J. Ferraz de Carvalho e Major
Carlos Alves Cardoso. A Comissao Organizadora foi a Direc!;ao do C. F. A.,
tendo it sua frente os filatelistas Radames
Coelho da Cunha, AUpio Augusto Rodrigues e Joao Alves.
o Juri desta importante exposi!;ao foi
constitufdo pelos Srs. Dr. Ruy de Padua,
Joaquim Prata e Radames Coelho da Cunha.
Foram 20 as expositores que acorreram
a esta exposi!;ao, haven do participa!;oes de
Espanha, Lisboa, Sa da Bandeira, Luanda,
Lobito e Inhaminga. Estiveram expostas
valiosas colec!;oes especializadas de Macau,
Estado da India, alem de variadas colec!;oes que iam desde estudos sabre carimbas e franquias mecimicas, sobrescritos,
tematicas ,Uversas, ate reimpressoes de
Portugal e Ultramar.
Para esta exposi!;ao, as C. T. T. U.
criaram urn carimbo comemoraUvo, e, por
Alvara n.D 24 dos Servi!;os de Explora!;ao
Postal, foi autorizado a funcionamento de
urn posta de correia.
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rl6dicas, e estlmular os jovens no coleccionamento de selos.
CALDAS DA RAINHA
Delegado, Sergio W. Sousa SimOes, que,
na sua excelente «gazeta filatelica», na
Gazeta das Caldas. nos disse, entre outras
coisas. 0 seguinte:
«E assim que se faz filatelia, e assim
que ela se propaga. Aos que tiveram a
felicidade de estar presentes nas comemorac;Oes do Dia do Selo-1964, em Caldas
da Rainha, nao passaram despercebidos
certamente os momentos vividos nao 56
em Alfeizerao como na Nazare. E todos
ficaram desejando 0 pr6ximo Dia do Selo,
para mais uma jornada de confraterniza!;lio, cheia de interesse e entusiasmo a
volta do selo de correio.»
MATOSINHOS
Delegado, Sec!;ao Filatelica da Associa!;ao Recreativa Aurora da/ Liberdade.
Realizou, no seu Salao Nobre, uma exposi!;ao filatelica inter-socios. Foram convidados os representantes da imprensa local e correspondentes dos jornais diarios.
NAZARE
Delegado, Vitorino S. Valverde. A Sec!;ao Filatelica do Circulo Cultural da Nazare promoveu uma pequena exposi!;ao
inter-s6cios, que comemorou, tambem, 0
primeiro aniversario da Sec!;ao. A exposi!;ao teve lugar na Comissao Municipal

SELOS
Grande variedade de selos nacionais e
estrangeiros. Pe\ia os nossos cadernos e
e·colha. Prelilirio grlitis de
pacotes e material f,llItelico

RAMALHO GUERRA
Rua da Assunliio, 7-4.° (eJevador)
Telef. 367841 -

LlSBOA-f'orlugal

do Turismo da Nazare. Os expositores foram em nlimero de 11, sendo editado urn
catalogo.
PORTALEGRE
Delegado, Manuel da Costa Pires, Exposi!;ao de selos na montra do comerciante
Ant6nio Luis Godinho, das colec!;Oes de
Ant6nio Maria Andrade, Francisco Covas
Guerra e Padre Manuel Dias, do Crato.
Foram apresentadas pe!;as classicas e series tematicas de todo 0 mundo. A exposi!;ao esteve patente ao publico de 1 a
5 de Dezembro.
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era evidentemente impo351vd consid,era-l8!l 6Gh
o aspecto de completamemto, ou estudo. Dado
que 0 julgamento de tah pelias nao cOIIlstituirin, -em Ultima oII!Ilalile, mnis do que uma.
estimativa das disJl:OnibilidndeJ fin.nnceir/IJS doo
seus fe:izes possUldores, 0 Juri, reconhecendo
expressnmentc 0 lustre que a sua exibiliiio ders
ao certam e, re -olv·eu reliru -las do concurso,
e reco:n clnd/ar it Comi' 6iio Organizadora que
oferecl'Cose aos "eus expo:itore3 alguns dos
POUC03 pJ;emios e3peCiail de que di.s~unha.
E aqu i afloram05 uma das dlfi..::uldades
topadas, e para a· qual nuo anherno. a 60IUliuo emcontrada. 11: costume as seclioe3 reoomendarem a ofertn de premi05 especiais
as coleclioes que, 6em mereoerem recompnsa

mnis alta, tem jus a £special de3taque dentro
do premio que Ihe5 foi atribuldo. Dosta
vez - como alias em varias outras - 00 prem:os e5peciais niio chegaram para 8 ,> recomendalioes do Juri. Como tivemos de Ilair
de Viena antes doenoerramooto dn I\\xpo.siliiio, lIliio eabem05 quantos de)lles premios
complementares expostos foram efectival11lente
ntribuld05, e quantos r• • • trandormadoo em
felicitalioes. 0 Sr. Gonzalez Garci.:t, a euja
oolec..uo de MOfiambique foi atribuido, suple..
memtarmente, um de'ge3 premio ', poderu informar-ill05 da eoluc;iio que no seu caso 6e de,u.

SETA
Delegado, Clube oquei de Seia, ao
qual prestou toda a colabora!;ao 0 filatelista Jose Manuel M. Marques, sem 0
qual nao teria sido possivel a realiza!;1io
da I Exposi!;ao de Divulga!;ao Filatelica,
que mereceu dos C. T. T . uma marea de
dia comemorativo. A exposi!;ao teve dez
expositores, e houve urn sobrescrito eomemora'i;ivo.
SEIXAL
Delegado, 0 Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional, ao qual prestou a sua
incansavel colabora!;1io 0 filatelista Albano
Santos Moita de Macedo.
Realizou-se a «l Exposi!;ao Fila~lica
do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional» , a primeira que se efectuou no
Seixal. Esta exposi!;ao teve a honra de
ser integrada nas comemora!;oes do Ano IV
do A!;o Portugues. Na classe de Honra.
expuseram J ose Gonzalez Garcia e Dr. A.
J. de Vasconcelos Carvalq. e na classe de
Competi!;ao sete expositores, todos s6cios
do C. P . S. N.
Os C. T. T. usaram uma marca de
dia comemorativ:a', e a comissao organizadora editou urn sugestivo catfllogo.

VILA PRAIA DE ANCORA
Delegado, Durval Arnaldo Pereira de
Brito, Promoveu uma pequena exposi!;ao
com 0 material das suas vastas colec!;Oes.
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EXlraordinario asp,eto d, uma_das IlStas da WIPA

C. TRINC!O.
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PORTUGAL
Carlmbol do 1.0 dla
IX CENTENARIO DA TOMADA DEFINITIVA AOS MOUROS DA CIDADE DE
COIMBRA. Lisboa - S. I. R., 27 de
Abril de 1965. Carimbos id~ticos IDO
Porto (Batalha), Coimbra e FunchaL

Vende-se
importante colec,<iio de selos de Portugal, PrnvinciBB UltramaTiuBB, Alemanha, BrBBH, Espanha e Fran,<a, e
milhares de selos, novos e carimbados, de Portugal e de multos outros
palses. Mostra e aceita propostas:

Arlstldes Soares da Silveira,
R. D. Jos~ Alves Correia da Silva, 21
- Leiria.

CAS A FILATELICA

J. ELL
NOVIDADE& AOS MELHORES PRE<;OS

RUI dl Prltl, 184-2.O-Elq. - rllet. 323580

LISBOA-2
Selos de Portugal e Ultramar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 die. Todo 0
material fllatelico

BASTOS & CAMPOS. 1. DA
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I CENTENKRIO DA UNIAO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAQOES. Lisboa - S. I. R., 17 de Maio de 1965.
Carimbos id&1ticos no Porto (Batalha) e
FunchaL

Carlmbol comamorativol
I VOO A JACTO LISBOA-BRUXELA.S. Esta,.iio dos Correio.s do Aeroporto - Lisboa, 1 de Abril de 1965.

n

EXPOSIQAO FILAT~LICA INTER - COLECTIVIDADElS DE CULTURA E RECREIO - 3 de Abril de 1965. Posto de
Correio lila Academia de Santo AmaroRua da Academia Recrentiva de S!liIlto
Amaro, 9. Lisboa 3-

I EXPOSICAO FILAT€LICA DA TEMKTICA
DESPORTIVA DO PORTO - 5 de . Abril

de 1965. Posto de Correio lila Biblioteca-Museu do V()leibol. Porto.
VOO EM AVIOES BOEING LISBOA_JOANESBURGO. Elstafiiio dos Correios
do Aeroporto.
Lis boa, 6 de Abril
de 1965.
IV CONGRESSO NACIONAL DO APOSTOLADO DA ORAQAO LLSBOA. Lisboa.
28 de Abril de 1965. Posto de Correio 1110 Colegio do 8agrado Corafiiio de
Maria, lila Avenida MlI!Iluel da Maia, 11.° 2
Lisboa.
EXPOSIQAO FILAT€LICA DA CASA DO
PESSOAL DA COMPANHIA DAS KGUAS
DE LISBOA. Lisbon, 1 de Maio de 1965.
Posto de Correio lila C. P. C. A. L. Ave!tIlida da Liberdade, 42_1.".
EXPOSIQAO FILAT€LlCA E NUMISMKTICA DE COIMBRA.
Coimbra, 7 de
Maio de 1965. Posto de Correio 1110
;Salio da Uniiio de Gremios dos Lojistna.
EXPOSIQAO FILAT€LICA DA COOPERATIVA DE CONSUMO FRATERNIDADE
OPERARIA AJUDENSE. Lisboa, 15 de
Maio de 1965. Posto de Correlo lila
Cal,.ada da Boa Hora, 75/77.
I CONGRESSO NACIONAL DE PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO
It DOENQAS PROFISSIONAIS. Lisbo!l
17 de Maio de 1965. Posto de Correio
Ino I. F. P. A. Rna de Xabregas, 52.
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s6cio que desconhecia 0 sacrificio, e que
tlio bern soube conduz;Lr 0 labor da Sec~lio,
e pugnar pelo seu engrandecimento, tambern temos que confessar a nossa satisfa~lio pelo merito que the foi atribuido.
Pessoa simples e afavel, despida de preconceitos, pretendeu, com a sua habitual
modE-stia, declarar imerecidal a recompensa
que a sua Sec~lio Filatelica the of ere cia.
Ao falar-se em Selos e Moedas. a sua
consciEmcia de hom em honrado, lev.Ju-o
a fazer, durante 0 seu agradecimento, a
seguinte declara~lio: "Pelo que ouvi da
leitura de urn considerando, atribui-se certa
imporUmcia ao facto de eu ter sida 0 fundador da Revista Selos e ·Moedas. Se assim
e, por dever de consciencia, tenho que referir-me ao meu prezado amigo Dr. David
Cristo. que pela sua ajuda e pela dignidade que soube imprimir ao meu trabalho,
tern a sua quota-parte neste galardlio.
Se eu, na verdade, represento a for~a e
o entusiasmo que fez criar Selos e Moeda.~, 0 Dr. David Cristo representa a for~a
que !he deu vida. It que sem a sua
ajuda, sem a sua dedica~ao, it Filatelia
e ao nosso Clube, eu, com 05 meus limitados recursos intelectuais, nlio conseguiria
elevar ao nivel atingido a Revista que
honra e prestigia 0 nosso Clube e a
Cidade, e esta a contribuir, na sua limitad a esfera de ac~i!.oi, e claro, para 0 born
nome de Portugal no mundo filatelico.
«E porque assim 0 entendo, aqui entrego os meus agradecimentos it Sec~ao
Filatelica, ao Dr. David Cristo e it ilustrada Mesa de Honra, composta pelas mais
ilustres entidades da nossa terra, cuja presen~a me encantou e sensibilizou, pela
considera~lio dispensada a quem, aflnal,
nada merece.»
Esta desassombrada afirma~lio, que
tanto nos diz da sua sensibilidade, fala
POl' n6s.
Nlio queremos tirar 0 sabor it eloquencia das suas palavras.
NI Expollt;lo

Inaugurada pelo Ex.mo Governador Civil, que se fez acompanhar dos Uustres
componentes da Mesa de Honra que presidiu a Sesslio Solene, e ainda do ilustre
Prelado da diocese, tivemos oportunidade
de apreciar perto de meia centena de par-
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ticipa~oes

que prenderam a nossa aten~lio
multo tempo.
Todas elas, sem excep~lio, tiveram,
para n6s, sabor especial e merecimento;
umas pelo estudo, outras pela correc~lio
na apresenta~lio, outras pela beleza, raridade e valor dos seus exemplares, e
todas elas pela demonstra~lio de solidariedade e colabora~lio com os dirigentes do
certame.
'
p~r

Blnqulte dl confr.tlrnlZllllo
A. noite, no Restaurante Galo de Ouro,
houve urn banquete de confraterniza~lio da
familia filatelica, que reuniu cerca de uma
centena de convlvas, entre os quais umas
duas ou tres dezenas de senhoras. Houve
discursos, brindes e projectos de futuras
realiza~oes
filatelicas, e, ja pela noite
dentro, terminou esta manifesta~lio, numa
verdadeira apoteose de louvores pelo engrandecimento da Filatelia Aveirense e
da Filatelia Nacional.

Carlos da Rocha Leitiio.
ALHANDRA
Delegado, Almeida Carvalho. Pequena
de divulga~lio filatelica, levada
a efeito com 0 patrocinio da Junta de
Freguesia local. 0 Nucleo Filatelico de
Alhandra editou urn sobrescrito alusivo,
e os C. T. T. criaram, propositadamente,
uma marca de dia comemorativa.
exposi~lio

BDMBARRAL
Delegado, Humberto Sousinha Macatriio. Os filatelistas bombarralenses reuniram-se num jantar de confraterniza~lio
comemorativo do «Dia do Selo». Estiveram presentes entre outros, os coleccionadores Drs. Matos MourIDol e Silva e Costa,
Ant6nio da Costa, F. Dionisio da Silva
Junior, E. Pereira Guerra, Jorge de Almeida Monteiro, Emidio Pereira Mil-Homens, H. Sousinha Macatrlio, etc.
o nosso prezado cons6cio Ant6nio da
Costa mostrou parte das suas valiosas
colec!;oes, que foram apreciadas com muito
entusiasmo.
Numa uti! troca de impressoes, foi
resolvido realizar reunioes filatelicas pe-
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ESTABELECIMENTOS

RODRIGUES
&

RODRIGUES
S. A. R. L.

.5 EC C OE .5

AL(:AIATARIA
SAPATARIA
lANI~rCIOS
ALGODOES
(:IOS DE LA PARA TRICOTAR

Confec910 Industrial com a marca

~D/
Bot.. da borrlchl com .1 merc •• IIclullvlI

S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
(:ABOR
Descontos aos socios do Clube ~illl
telico de Portugal: 15 0/0 em fazendas, confec~oes e obra f.ita, e 10 0 / 0
em todo 0 clIl~lIdo

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

TeJefs. 3611 70/8/9

LI~BOA

Seguidamente, procedeu-se a entrega
dos diplomas de merito aos dois s6cios
ja indicados.
o Sr. Dr. Jorge Vieira, no seu agradecimento, mais uma vez afirma e confirma
a sua dedical;ao a Secl;ao Filatelica e ao
Clube dos Galitos. Ele pede para que a
SeC!;ao seja protegida por todos que a
volta dela se reunem, e que os conhecimentos da Filatelia sejam mais divulgados
para melhor aproveitamento proporcionarem aos hom ens que dela se aproximam.
A sua modestia quis fazer compreender, a quem 0 ouvia, que nao se julgava
merecedor de tao elevado galardao.
Mas, neste ponto, permita-nos 0 Sr.
Dr. Jorge Vieira que the digamos que 0
nosso entendimento nos diz que nao ha
galardao possivel que seja capaz de se
elevar ao nivel dos seus prestimos e da
sua dedical;ao, nao s6 a Secl;ao Filatelica,
como a filatelia nacional.
Todos n6s sabemos quanta Aveiro lhe
deve, no campo da Filatelia. A sua dedica<;ao varias vezes se tern afirmado, quer
pela sua actual;ao directa e pessoal, quer
pela escrita, que tao longe tem leva do
o nome da nossa terra.
Por tudo isto, poderemos dizer que 0
galardao com que a Secl;ao Filatelica homenageou 0 Sr. Dr. Jorge Vieira e pura
manifestal;ao de reconhecimento, nao 56
pelos servi<;os que ele the tern prestado,
como pelo multo que tern contribuido para
a divulgal;ao e engrandecimento da filatelia nacional.
A Sec<;ao sabe da sua responsabilidade
perante 0 mundo filatelico. Nao ignora
que faz parte da orgfmica que tem por
rim contribuir para 0 aperfeil;oamento da
Filatelia, e por is so acarinha todos os
que com ela colaboram nesse sentido.
Ora 0 Sr. Dr. Jorge Vieira e 0 filatelista que mais tern elevado a Secl;ao
Filatelica e 0 Clube dos Galitos.
.
£ certo que, algumas vezes, levado pel~
simpatia que the mere cern, toca os limites
do exagero, principalmente quando se refere aos seus dirigentes. Mas ha que
ccmpreender que 0 seu elogio nao envolve 101lvaminha, pelo contrario, envolve
responsabilidade que recai nos atingidos,
que por sua vez a compreendem sem rejeil;ao.
Quanto a Morais Calado, nosso companheiro desde 0 primeiro dia em que se
pensou fundar a nossa Sec<;ao Filatelica,
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A nova "nha Llsboa-Faro ·lisboa

Vinte anos depois do inicio do primeiro servi<;o interno, Lisboa-Porto-Lisboa,
que teve lugar em 3 de Dezembro de
11!45, pela C. T. A. (Companhia de Transpories Aereos), precursora da actual Companhia nacional, a T. A. P. inaugurou a
nova Unha Lisboa-Faro-Lisboa - projecto
concreto a que nos haviamos referido no
nosso n.O 163/165, com a devida antecedemcia e relevo - correspondendo a uma das
grandes aspiral;oes dos algarvios, e de
todos os portugueses, e cujo estabelecimenio . contribuira poderosamente para 0
desenvolvimento turistico daquela bela regiao.
No pass ado dia 11 de Julho, domingo,
com a presen<;a do Chefe do Estado, acompanhado por oito membros do Governoalguns dos quais utilizaram 0 Super-Constellation da T. A. P. que transportou urn
total de 84 convidados - foi inaugurada a
primeira rase do aeroporto de Faro. As
cerim6nias oficiais de inaugural;ao do aeroporto pelo Senhor Presidente da Republica
- melhoramento com 0 qual 0 Pafs, nomeadamente 0 Algarve, centro turfstico
de grande futuro, sonhou largos anos-

Pelo
(1opltno .... I.KII08 U& "'I",'I:IR&

Eoram cobertas completa e desenvolvidamente por todos os 6rgaos de Informal;ao,
mas nao foram celebradas filatelicamente.
A T. A. p, preferiu solicitar a Administral;ao-Geral dos C. T. T. dois carimbos comemorativos para 0 dia 15 de Julho, quinta-feira, dia de abertura ao publico da sua nova linha Lisboa-Faro-Lisboa. E foi feliz e acertada a sua iniciativa. Uma vez que a Filatelia - e 56 ela
- contribuiu com 0 seu poder e sortilegio
para a propaganda, brilho e recordal;ao
deste grande empreendimento e desta jornada de autEmtico significado nacional, dignos do maior aplauso. Na realidade, e
ao contrarto do que havia acontecido para
a inauQul'U!;iio do aeroporto, sobre a inaugura!;iio do servi!;o a Imprensa nao publicou urna linha" a Radio nao disse urna
palavra, a Televisao nao transmitiu uma
imagem! Apesar de tao incompreensfvel
mutismo, este passe notavel do historial
da T. A. P. - e a data de 15 de Julho
de 1965 - ficara para sempre bern presente,
por meio de duas pel;as filatelicas, nas
colecl;oes dos aerofilatelistas e marcofiUstas, portugueses e estrangeiros.
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Nas correspondencias apresentadas na
CTF do Aeroporto de Lisboa foi aposto 0
seguinte carimbo comemorativo

E, nas apresentadas no PCTF do Aeroporto de Faro, a mesma fastidiosa «bola
de raguebi» - de que nao nos vemos livres,
nem por um decreto! - mas com a legenda «Primeiro Voo TAP Faro-Lisboa 1
Aeroporto de Faro».
Por amavel oficio n.O 17390/S!CM/VP,
do Chefe da Divisao de Vendas, de 14 de
Julho, fomos informados que a T. A. P.
mandou executar dois sobrescritos comemorativos do primeiro voo comercial Lisboa-Faro e Faro-Lisboa, e que oportunamente divulgara, a data em que essas duas
pe~as serao postas a venda na Tesouraria da Sede, Rua Conde Redondo, 79,
Usboa-I.
Dados tecnicos:
- Aviao: Super G Constellation.
- Dias de opera~ao: ter~a-feira, quinta-feira e saba do.
- Voo TP 125 - Partida Lisboa 15 h 40
Chegada Faro 16 h 30
- Voo TP 124 - Partida Faro 17 h 00
Chegada Lisboa 17 h 50
Para encerrar, anotamos - 0 que nao
foi objecto de publicidade adequada pelos
orgaos informativos - que 0 novo servi~o
do SuI tem liga~ao, nesses mesmos dias,
com 0 servi~o do Norte (voos TP 101 e
TP 104). Pode-se agora partir do Porto
as 09 h 30 e chegar a Faro as 16 h 30, ou
partir de Faro as 17 h 00 e estar no Porto
as 19h45.
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Congrasso da

Como foi noticiado em devido tempo,
a reumao magna anual da F.r.S. A.
(Federa~ao Internacional das Soeiedades

Aerofilatelicas) efectuou-se em Viena, em
9 e 10 de Junho p. p., no quadro da Exposi~ao Filatelica Internacional «WIPA-65»certame a todos os titulos notavel, 0
maior e melhor ate hoje reali2;ado, e que
contou com os patrocinios das F. I. P. e
F. I. S. A.
Aguarda-se sempre com natural expectativa urn Congresso da F.r.S. A. Por
se saber que ele constitui excelente oportunidade para analisar e discutir, com
objectividade e pondera~ao, caracteristicas
dos autenticos responsaveis, e num ambiente de perfeita colabora~ao e camaradagem, os problemas tecnicos de importaneia fundamental para a Aerofilatelia
Mundial.
Julgamos nosso dever informar desde
ja 0 leitor interessado neste campo, embora em curta nota de reportagem - dada.s as limita~oes de espa~o - que 0 nosso
5.0 Congresso ultrapassou, em brilho e resultados, todos os caIculos e conjecturas.
Esperava-se grande afluencia de aerofilatelistas a capital austria ca. Pois estiveram presentes todos os que tem 0 dever
de velar pelo escopo do organismo federativo - os membros da Presideneia - , a
grande maioria dos delegados das agremia~oes filiadas, e um niimero muito serio, copioso, de especialistas, sem fun~oes
oficiais, vindos dos mais variados paises.
Uma cifra, significativa, superior a cem.
Que dispensa, realmente, comentarios desnecessarios, quanto ao a1cance e produtividade desta importante concentra~ao. Este
nttmero recorde de congressistas, com a
adjuvante de se tratar de especialistas quaLificados, tinha de conduzir, inevitavelmente, a uma analise incisiva e profunda
das tendencias e experiencias mais actuaLizadas.
Alem de jornada de completa confraterniza~ao, este nosso 5.0 Congresso foI,
assim, concerto internaeional de coordena~ao de esfor~os, de aplica~ao entusiastica,
de actualiza~ao de processoo, e os vahosos
rE'sultados alcan~ados autorizam a afirma~ao de que a Aerofilatelia deu mais urn
passe em frente, segura e amplo. Que
nao passou despercebido mesmo aos profanos, tendo, por exemplo, Enzo DieDailustre persoDalidade do Classico - afirmado no D.O 14/65 do cODceituado quiDzenario It CoUezionista que a Dossa Federa~ao «di anna in anna va dimostrandosi
sempre pi'll dinamica eben organizzata».

A manha da primeira jornada foi con-
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X DIA DO SELO
AVEffiO
Delegado, Sec~ao Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos. As celebra~oes encontram-se devidamente anotadas
no artigo a seguir reproduzido, da autoria
do distinio filatelista aveirense Carlos da
Rocha Leitao:

o eX

Dla do Salo» am Avalro a 0 II Anl,ars6rlo da c Selos a Moedas It

f

A Direc~ao da Sec~ao Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos, que vai
terminar 0 seu mandato no fim do ana
corrente, quis afirmar ao mundo filatelico,
na hora da sua despedida, quanta pode a
boa vontade, e quae frutifera se torna
urna actua~ao compreensiva entre pessoas
que se estimam e ajudam.
E com este salutar objectiv~, a Sec!;ao
embandeirou, expondo pelas maos dos seus
nao 0 melhor que eles possuem, mas 0
que mais fala da sua terra e do seu entuslasmo.
Desde MIranda do Douro ate Lisboa,
muitos dos seus associados compareceram
a chamada da sua Direc~ao, ao toque do
seu e1anm.
Que belo exemplo para quem coleceiona selQs por amlor a filatelia!
A revista Setos e Moedas vestiu-se
de gala para falar aos aveirenses e aos
filatelistas que a Ie em.
Foi neste ambiente de festa que se realizaram as comemora~oes do «X Dia do
Selo» e do II Aniversario de «Selos e
Moedas», da revista que Morais Calado
fundou num momento de lueida previsao,
convicto de que a mesma viria a ser 0
eco da Sec~a()l, 0 !arauto do Clube, a levar
o nome de Aveiro as principais partes do
Globo onde a Filatelia ocupa lugar de
distin~ao.

A festa inieiou-se com uma sessao solene no salao nobre do Gremio do Comercio de Aveiro, gentilmente cedido para
o fim em vista, a pedido da Sec~ao Filatelica, que prevlu aeanhadas as instala~,oes
90 Clube para comportar a nurnerosa e

selecta assistencia que veio a oeupar a
grande sala.
Organiza<ia a Mesa de Honra, a que
presidiu 0 Ex.mo Governador Civil do Distrito, que se fez lad ear dos Ex.mo. Presidente da Assembleia Geral do Clube dos
Galitos, Presidente da Camara, Comandante Milltar, Delegado do I. N. T. e
Previdencia Social, Director do Museu de
Aveiro e do Reitor do Liceu, ofereceu a
sua Em.· Reverendissima 0 Bispo de Aveiro,
o lugar de destaque eompativel com a sua
hierarquia.
o Presidente da Direc~ao da Secl;ao
Filaielica, Sr. Engenheiro Paulo Seabra,
disse do seu parecer, acerca das razoes
que levaramj a Direc~ao da sua presidencia
a organizar aquela sessao no «X Dia do
Selo», terminando por declarar que 0 principal objectiv~ fora homenagear dois socios, os Srs. Dr. Jorge de Melo Vieira e
Jose da Purifica~ao Morais Calado, soeios
que muito tem contribuido para 0 engrandecimento da Sec~ao e da filatelia local.
E que, para abrilhantar a cerimonia,
convidara 0 ilustre filatelista Sr. Dr. Almeida Figueiredo, distinto medico da capital, cujo perfil tra~ou com provas de muita
admira~ao.

Concedida a palavra ao ilustre orador,
teve ele 0 condao de manter sus pens a
toda a assembleia pelo encanto da sua
eloquente expressao. De tal modo tratou
o ass unto, que serviu para exteriorizar os
seus profundos conhecimentos acerca da
Filatelia, que entusiasmou os leigos, e
prendeu os entendidos.
E que, na sua aliciante e magistral
li~ao, falou-se de varios assuntos que muito
interessam aos varios coleceionadores.
E~
se nos e permitido, destacamos
aquele que tao debatido tern side na
Imprensa, acerea de selos novos e de
selos usados, quando Sua Ex." nos diz que
urn selo, pelo facto de nao ter sido usado,
nem por isso deixa de ser selo.
Os aplausos que se segmram, confirm am, pela sua prolongada ext en sao, 0
agrado e 0 prazer que dominou toda a
asslsteneia.
.
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VENDA ESPECIAL + VENTE SP~CIALE
SPECIAL SALE + SONDERANGEBO·',
(SlImente para 16olos - Saulement pour membres - Only for members
- Nur fUr Mltglleder)
Sobrescritos primeiro dia -

N."'
(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (6g) -

Envelopps premier jour -

F!rst day covers -

YfI.rl

Ersttagbriefe
Pr'fO

DINAMARCA
421 - Frederico IX
424 - Veteran os (fluoreecente) .
425-6 - Atomo (fluorescente) •
427 - Ponte .
428 - Escolas Prim arias (normal e fluor. - 2 sobrescritos) .
42g-0 - Cruz Vermelha.
431 -- Exp1orac;io mares (normal e fluor. - 2 sobre!critos) .
433 - Salvaguarda natureza (normal e fluor. - 2 sobrescritos)
434 - Escolas Comerciais (normal e fluor. =- 2 sobrescritoa).

']$00

4$00
7$50
4$00
5$00
8$00
3$50
4$00
3100

CHECOSLOV AQUIA
(70) - 765-7 - Desportos
(71) -771-2 - Inventor Prokop Divis
(72) - 773-4 - Insurreic;iio eslovaca
(73) - 775-6 - Escritor Tchekov .
\74) - 7"77-8 - Dia do Exercito
(75) - 779-1 - Amizade checo-sovieUca
(76) - 787-9 - Monumentos
(77) - 7go-1 - Desportos
(78) - 792-3 - Universidade Comenius .
(79) 839-3 - Plano quinquenal .
(80) - 852-4 - Elrercito .
(BI I - 858-3 - C~ mpositor Mozart (2 Robrescritos)
(82) - 868 - Desportos
(83) - 871-4 - Riquezas nacionais
\84} - 881-4 -- Costumes
(8S) - 885-8 - Poetas e Escritores
(86) - 8g5 12 selos) - Agricultura.
(87) - 8g6·g - Fil6sofo Comenius (2 sobrescritos)
(88) .- goo-4 - Desportos (2 sobrescritos) .
(8g1- 905-0 - Festival de Musica (2 sobrescritos)
(gO) - 9II-4 - Escola de Engenharia

sagrada aos trabalhos dos Grupos de Estudo. Os debates, seguidos da redac!;/io
das conclusoes (apresentadas a A. G. no
dia 10), tiveram lugar na Sala Beethoven
do Palacio Palffy, pela seguinte ordem:
- Grupo de Estudo I ~rances) - cLuta
contra as jalsijicagoes,..
Presidente: Henri Trachtenberg (Fran!;a).
Secretario: Ilia Braunstein (Belgica).
- Grupo de Estudo IT (Ingles) - «Estfmulo do juventude».
Presidente: K. Viehoff (Holanda).
Secretario: John C. W. Field (Gra-Bretanha.
- Grupo de Estudo III (Ingles) '- «Estudo e proposi~do de assuntos para os
Grupos de Estudo do 6. 0 Congresso (1966) >> .
Presidente: Senhora C. M. Gray (Gra-Bretanha).
Secretario: van der Zijden (Holanda).
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Seguiu-se, a tarde, no Hotel Europa,
a Reuniao da Presidencia - sessao de trabalho, privada, em que foram tratadas,
no meio proprio, ao mais alto nivel da
hierarquia, questoes de ordem interna, deslinadas a refor!;ar a posic;ao cada vez
mais relevante da Federac;ao, e da especiaUdade.
No segundo dia, ainda na Sala Beethoven do Pah'icio Palffy, realizou-se a Assembleia Geral 1965 - com assistencia recorde,
e decisoes de significado muito especial,
como atras ficou mencionado.
Tratando-se de materia que merece
ampla divulga!;ao, e que nao cabe nesta
rapida reportagem, aconselhamos a leitura das comunica!;oes dos Grupos de Estudo e da acta da Assembleia Geral - documentos que existem, nos tres idiomas
oficiais, na biblioteca do Clube - aos que
pretendem valorizar os seus conhecimento!', para nao ficarem irremedHlvelmente
para tras.
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o 6.0 Congresso foi marcado para New
York, com Exposi!;ao Aerofilatelica Internacional «AEROPEX", de 10 a 12 de Junho
de 1966, no imponente Americana Hotel.
Tambem nesta segunda jornada tiveram lugar as comemora!;oes do «Dia da
Aerofilatelia», inicialmente marcadas para
9, mas, por exigencias de programa!;ao,
transferidas para 10, durante as quais funcionou, tanto no Hofburg como no Messepalast, 0 belo carimbo especial anunciado
- com a data devidamente corrigida:

,
Finalmente, no dia 13, coincidindo com
o encerramento da deslurnbrante Exposi!;ao, teve lugar a ultima manifesta!;ao
aerofilatelica: a prova com baloes livres '
(6 concorrentes), com transporte de correspondencia, a favor da benemerita institui!;ao «Oesterreichische Pro-Juventu-Kinderdorfvereinigung» - ja referida no nosso
Ultimo nlimero, mas a que, por se tratar
de lniciativa absolutamente desconhecida
no nosso Pais, prometemos vol tar em
breve.
E de elementar justi!;a, tambem, uma
palavra ao excepcional acolhimento, a expressiva deferencia na hospitalidade que
nos foi dispensada. Alem de inolvidAveis
momentos do program a geral- como a
Cerim6nia Inaugural (3) e as recep!;oes
do Burgomestre de Viena (8) e do Chefe
do Estado (9) - foi-nos igualmente propor.,
cionado urn conjunto de manifesta!;oes de
caracter social, exclusivamente para aerofilatetistas. a contribuir para 0 ~xito total deste 5.0 Congresso. Referimos, por
ordem:

BOIJETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
• Os problemas tecnicos criados a
D. E. T. A. com a liga!;ao entre Lo~en!;o
Marques e a Beira, depois desta cldade
ser escala terminal para os «Boeing» da
T. A. P. - 0 que devera acontecer em
principios de Novembro pr6ximo - obrigam presentemente a oompanhia aerea mo~ambicana a estudar a possibilidade de
adquirir tres avloes a jacto com capacidade
suficiente para transportar, entre a Beira
e Louren!;o Marques, e vice-versa, cerca
de 60 passagelros.

- Encontro (Treffen) com os aerofilatelistas austria cos, no Restaurante Rieger (8);
- Festa tipica nocturna (Wiener Heurigen) (9);
- cCocktail-party» oferecido pela Comissao Organizadora da cWIPA-65 .. ,
no Palacio Palffy (10) ;
- Reuniao de despedida e encerramento
(Abschluss), no Hotel Europa (10).
Podemos dizer, em sintese, que, pelo
magnifico labor realizado, e pela inexcedivel camaradagem perpetuada, todos os
congressistas guardam da grande jornada
de Viena a melhor das recorda!;oes.

+

POR

AVIAO

PA R

AVIDN

• E de justi!;a assinalar 0 primeiro
aniversario do Aeroporto do Funchal, passado em 8 de Julho, de tal modo a abertura do campo de avia!;ao de Santa Catarina - comemorada filatelicamente; como
todos devem estar recordados - se avolurna
e projecta na vida economica da nha da
Madeira. Neste primeiro ana de explora!;ao, 0 Aeroporto registou urn movimento
de 870 avioes, ou sejam 1740 viagens, com
urn total de 60 162 passageiros. Celebrando
este primeiro aniversario, a T. A. P. editou urna colec!;ao de sugestivos prospectos
de propaganda da Madeira, com excelentes
fotografias e magnifico aspecto grafico.

Notfela. do ar

• An ver, na circular anunciadora do
carimbo comemorativo do primeiro vo'o
a jacto da T. A. P. Lisboa-Joanesburgo,
que no nome desta cidade estava bern
patente a troca de urn R por urn B, todos
n6s pensamos que urn engano tao grosseiro, s6 admissive1 por, nesta epoca de
conquistas espaciais, 0 desehhador pairar
na 6rbita da Lua, seria devidamente corrigido na marca postal a aplicar nas correspondi!ncias apresentadas na CTF do Aeroporto de Lisboa, e destinadas a este
voo inaugural! Utopia! 0 erro manteve-se, crasso e impavido, porem, e as
pe!;as que examinamos foram voadas no
servic;o Lisboa-JoanesbuBgo . . .

* Em 13 de Maio teve lugar, entre
Oxford e Stanton Harcourt, uma competi!;ao com baloes livres, organizada pela
British Broadcasting Corporation, a favor
do Deutscher Kindandorf, com a participa!;ao de norte-americanos, belgas, franceses,
holandeses e ingleses. 0 vencedor fol 0

•
Como 0 nosso caro Presidente, in Diario de Lisboa de 18 de Julho passado,
perguntamos: «Mas entao, na cham ada
Consultadoria Artistica, nao ha urn oficial
de terceira que reveja isto?».
Ate 0 fleugmatico mensario Ingles The
Aero Field, no seu n.O 289, soltou duas
sonoras gargalhadas, a respelto deste equivoco sensacional, iamos a escrever medieval ...

19

frances Charles Dollfus - que tern 74 anos,
e e piloto de balao des de 1911, ou seja,
ha 54 an os - tendo-se classlficado em segundo lugar a holandesa Nini Boesman,
simpatica e des en volta esposa do Presidente da F. I. S. A.
• Organizado pelo nosso congenere
efrete Aerophitatelique Fran~ais, realizou-se em Pornichet (Loire Atlantique), em
24 e 25 de Julho, 0 primeiro «Dia da Aerofilatelia» em Fran!;a. Entre as nurnerosas atrac!;oes, figurou uma mostra aerofilatelica (aberta ate 8 de Agosto), no
Casino daquela cldade, na qual funclonou
urn carirhbo comemoratlvo - com que os
P. T. T. franceses se associaram a importante manifesta!;aO - tendo 0 C. A. F. preparado sobrescritos alusivos, numerados,
de tiragem limitada.
• A 42." Conven!;ao Anual da nossa
congenere American Air Mail Society, corn
mostra aerofilatelica (200 quadros), realizou-se de 6 a 8 de Agosto, no Hotel Sheraton - Chicago.
• A nossa congenere Aerofit leva a
efeito, em Antuerpia, nos pr6ximos dias 6
e 7 de N ovembro, 0 segundo «Dia da
Aerofilatelia» na Belgica, com rnostra aerofilatelica internacional (alemaes, holandeses e belgas), em que funcionara 0 respectivo carimbo comemorativo. Aero/it
emitira urn atraente sobrescrito especial
para 0 even to.

POf absoluta falta de espa~o, somos
for~ados a so no proximo ntimero
publicaf as rep 0 f tag ens sobre as
classes

AEROFI, LATELlA
TEMATICA
confiadas 80 CAP. F. LEMOS DA
SILVEIRA, dis tin to chefe de redac~ao
deste cBoletim •.
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VENDA ESPECIAL + VENTE SP~CIALE
SPECIAL SALE + SONDERANGEBO·',
(SlImente para 16olos - Saulement pour membres - Only for members
- Nur fUr Mltglleder)
Sobrescritos primeiro dia -

N."'
(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (6g) -

Envelopps premier jour -

F!rst day covers -

YfI.rl

Ersttagbriefe
Pr'fO

DINAMARCA
421 - Frederico IX
424 - Veteran os (fluoreecente) .
425-6 - Atomo (fluorescente) •
427 - Ponte .
428 - Escolas Prim arias (normal e fluor. - 2 sobrescritos) .
42g-0 - Cruz Vermelha.
431 -- Exp1orac;io mares (normal e fluor. - 2 sobre!critos) .
433 - Salvaguarda natureza (normal e fluor. - 2 sobrescritos)
434 - Escolas Comerciais (normal e fluor. =- 2 sobrescritoa).

']$00

4$00
7$50
4$00
5$00
8$00
3$50
4$00
3100

CHECOSLOV AQUIA
(70) - 765-7 - Desportos
(71) -771-2 - Inventor Prokop Divis
(72) - 773-4 - Insurreic;iio eslovaca
(73) - 775-6 - Escritor Tchekov .
\74) - 7"77-8 - Dia do Exercito
(75) - 779-1 - Amizade checo-sovieUca
(76) - 787-9 - Monumentos
(77) - 7go-1 - Desportos
(78) - 792-3 - Universidade Comenius .
(79) 839-3 - Plano quinquenal .
(80) - 852-4 - Elrercito .
(BI I - 858-3 - C~ mpositor Mozart (2 Robrescritos)
(82) - 868 - Desportos
(83) - 871-4 - Riquezas nacionais
\84} - 881-4 -- Costumes
(8S) - 885-8 - Poetas e Escritores
(86) - 8g5 12 selos) - Agricultura.
(87) - 8g6·g - Fil6sofo Comenius (2 sobrescritos)
(88) .- goo-4 - Desportos (2 sobrescritos) .
(8g1- 905-0 - Festival de Musica (2 sobrescritos)
(gO) - 9II-4 - Escola de Engenharia

sagrada aos trabalhos dos Grupos de Estudo. Os debates, seguidos da redac!;/io
das conclusoes (apresentadas a A. G. no
dia 10), tiveram lugar na Sala Beethoven
do Palacio Palffy, pela seguinte ordem:
- Grupo de Estudo I ~rances) - cLuta
contra as jalsijicagoes,..
Presidente: Henri Trachtenberg (Fran!;a).
Secretario: Ilia Braunstein (Belgica).
- Grupo de Estudo IT (Ingles) - «Estfmulo do juventude».
Presidente: K. Viehoff (Holanda).
Secretario: John C. W. Field (Gra-Bretanha.
- Grupo de Estudo III (Ingles) '- «Estudo e proposi~do de assuntos para os
Grupos de Estudo do 6. 0 Congresso (1966) >> .
Presidente: Senhora C. M. Gray (Gra-Bretanha).
Secretario: van der Zijden (Holanda).
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Seguiu-se, a tarde, no Hotel Europa,
a Reuniao da Presidencia - sessao de trabalho, privada, em que foram tratadas,
no meio proprio, ao mais alto nivel da
hierarquia, questoes de ordem interna, deslinadas a refor!;ar a posic;ao cada vez
mais relevante da Federac;ao, e da especiaUdade.
No segundo dia, ainda na Sala Beethoven do Pah'icio Palffy, realizou-se a Assembleia Geral 1965 - com assistencia recorde,
e decisoes de significado muito especial,
como atras ficou mencionado.
Tratando-se de materia que merece
ampla divulga!;ao, e que nao cabe nesta
rapida reportagem, aconselhamos a leitura das comunica!;oes dos Grupos de Estudo e da acta da Assembleia Geral - documentos que existem, nos tres idiomas
oficiais, na biblioteca do Clube - aos que
pretendem valorizar os seus conhecimento!', para nao ficarem irremedHlvelmente
para tras.
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Nas correspondencias apresentadas na
CTF do Aeroporto de Lisboa foi aposto 0
seguinte carimbo comemorativo

E, nas apresentadas no PCTF do Aeroporto de Faro, a mesma fastidiosa «bola
de raguebi» - de que nao nos vemos livres,
nem por um decreto! - mas com a legenda «Primeiro Voo TAP Faro-Lisboa 1
Aeroporto de Faro».
Por amavel oficio n.O 17390/S!CM/VP,
do Chefe da Divisao de Vendas, de 14 de
Julho, fomos informados que a T. A. P.
mandou executar dois sobrescritos comemorativos do primeiro voo comercial Lisboa-Faro e Faro-Lisboa, e que oportunamente divulgara, a data em que essas duas
pe~as serao postas a venda na Tesouraria da Sede, Rua Conde Redondo, 79,
Usboa-I.
Dados tecnicos:
- Aviao: Super G Constellation.
- Dias de opera~ao: ter~a-feira, quinta-feira e saba do.
- Voo TP 125 - Partida Lisboa 15 h 40
Chegada Faro 16 h 30
- Voo TP 124 - Partida Faro 17 h 00
Chegada Lisboa 17 h 50
Para encerrar, anotamos - 0 que nao
foi objecto de publicidade adequada pelos
orgaos informativos - que 0 novo servi~o
do SuI tem liga~ao, nesses mesmos dias,
com 0 servi~o do Norte (voos TP 101 e
TP 104). Pode-se agora partir do Porto
as 09 h 30 e chegar a Faro as 16 h 30, ou
partir de Faro as 17 h 00 e estar no Porto
as 19h45.

+

POR

AVIAO

PAR

AVION

o 5.

0

Congrasso da

Como foi noticiado em devido tempo,
a reumao magna anual da F.r.S. A.
(Federa~ao Internacional das Soeiedades

Aerofilatelicas) efectuou-se em Viena, em
9 e 10 de Junho p. p., no quadro da Exposi~ao Filatelica Internacional «WIPA-65»certame a todos os titulos notavel, 0
maior e melhor ate hoje reali2;ado, e que
contou com os patrocinios das F. I. P. e
F. I. S. A.
Aguarda-se sempre com natural expectativa urn Congresso da F.r.S. A. Por
se saber que ele constitui excelente oportunidade para analisar e discutir, com
objectividade e pondera~ao, caracteristicas
dos autenticos responsaveis, e num ambiente de perfeita colabora~ao e camaradagem, os problemas tecnicos de importaneia fundamental para a Aerofilatelia
Mundial.
Julgamos nosso dever informar desde
ja 0 leitor interessado neste campo, embora em curta nota de reportagem - dada.s as limita~oes de espa~o - que 0 nosso
5.0 Congresso ultrapassou, em brilho e resultados, todos os caIculos e conjecturas.
Esperava-se grande afluencia de aerofilatelistas a capital austria ca. Pois estiveram presentes todos os que tem 0 dever
de velar pelo escopo do organismo federativo - os membros da Presideneia - , a
grande maioria dos delegados das agremia~oes filiadas, e um niimero muito serio, copioso, de especialistas, sem fun~oes
oficiais, vindos dos mais variados paises.
Uma cifra, significativa, superior a cem.
Que dispensa, realmente, comentarios desnecessarios, quanto ao a1cance e produtividade desta importante concentra~ao. Este
nttmero recorde de congressistas, com a
adjuvante de se tratar de especialistas quaLificados, tinha de conduzir, inevitavelmente, a uma analise incisiva e profunda
das tendencias e experiencias mais actuaLizadas.
Alem de jornada de completa confraterniza~ao, este nosso 5.0 Congresso foI,
assim, concerto internaeional de coordena~ao de esfor~os, de aplica~ao entusiastica,
de actualiza~ao de processoo, e os vahosos
rE'sultados alcan~ados autorizam a afirma~ao de que a Aerofilatelia deu mais urn
passe em frente, segura e amplo. Que
nao passou despercebido mesmo aos profanos, tendo, por exemplo, Enzo DieDailustre persoDalidade do Classico - afirmado no D.O 14/65 do cODceituado quiDzenario It CoUezionista que a Dossa Federa~ao «di anna in anna va dimostrandosi
sempre pi'll dinamica eben organizzata».

A manha da primeira jornada foi con-
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X DIA DO SELO
AVEffiO
Delegado, Sec~ao Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos. As celebra~oes encontram-se devidamente anotadas
no artigo a seguir reproduzido, da autoria
do distinio filatelista aveirense Carlos da
Rocha Leitao:

o eX

Dla do Salo» am Avalro a 0 II Anl,ars6rlo da c Selos a Moedas It

f

A Direc~ao da Sec~ao Filatelica e Numismatica do Clube dos Galitos, que vai
terminar 0 seu mandato no fim do ana
corrente, quis afirmar ao mundo filatelico,
na hora da sua despedida, quanta pode a
boa vontade, e quae frutifera se torna
urna actua~ao compreensiva entre pessoas
que se estimam e ajudam.
E com este salutar objectiv~, a Sec!;ao
embandeirou, expondo pelas maos dos seus
nao 0 melhor que eles possuem, mas 0
que mais fala da sua terra e do seu entuslasmo.
Desde MIranda do Douro ate Lisboa,
muitos dos seus associados compareceram
a chamada da sua Direc~ao, ao toque do
seu e1anm.
Que belo exemplo para quem coleceiona selQs por amlor a filatelia!
A revista Setos e Moedas vestiu-se
de gala para falar aos aveirenses e aos
filatelistas que a Ie em.
Foi neste ambiente de festa que se realizaram as comemora~oes do «X Dia do
Selo» e do II Aniversario de «Selos e
Moedas», da revista que Morais Calado
fundou num momento de lueida previsao,
convicto de que a mesma viria a ser 0
eco da Sec~a()l, 0 !arauto do Clube, a levar
o nome de Aveiro as principais partes do
Globo onde a Filatelia ocupa lugar de
distin~ao.

A festa inieiou-se com uma sessao solene no salao nobre do Gremio do Comercio de Aveiro, gentilmente cedido para
o fim em vista, a pedido da Sec~ao Filatelica, que prevlu aeanhadas as instala~,oes
90 Clube para comportar a nurnerosa e

selecta assistencia que veio a oeupar a
grande sala.
Organiza<ia a Mesa de Honra, a que
presidiu 0 Ex.mo Governador Civil do Distrito, que se fez lad ear dos Ex.mo. Presidente da Assembleia Geral do Clube dos
Galitos, Presidente da Camara, Comandante Milltar, Delegado do I. N. T. e
Previdencia Social, Director do Museu de
Aveiro e do Reitor do Liceu, ofereceu a
sua Em.· Reverendissima 0 Bispo de Aveiro,
o lugar de destaque eompativel com a sua
hierarquia.
o Presidente da Direc~ao da Secl;ao
Filaielica, Sr. Engenheiro Paulo Seabra,
disse do seu parecer, acerca das razoes
que levaramj a Direc~ao da sua presidencia
a organizar aquela sessao no «X Dia do
Selo», terminando por declarar que 0 principal objectiv~ fora homenagear dois socios, os Srs. Dr. Jorge de Melo Vieira e
Jose da Purifica~ao Morais Calado, soeios
que muito tem contribuido para 0 engrandecimento da Sec~ao e da filatelia local.
E que, para abrilhantar a cerimonia,
convidara 0 ilustre filatelista Sr. Dr. Almeida Figueiredo, distinto medico da capital, cujo perfil tra~ou com provas de muita
admira~ao.

Concedida a palavra ao ilustre orador,
teve ele 0 condao de manter sus pens a
toda a assembleia pelo encanto da sua
eloquente expressao. De tal modo tratou
o ass unto, que serviu para exteriorizar os
seus profundos conhecimentos acerca da
Filatelia, que entusiasmou os leigos, e
prendeu os entendidos.
E que, na sua aliciante e magistral
li~ao, falou-se de varios assuntos que muito
interessam aos varios coleceionadores.
E~
se nos e permitido, destacamos
aquele que tao debatido tern side na
Imprensa, acerea de selos novos e de
selos usados, quando Sua Ex." nos diz que
urn selo, pelo facto de nao ter sido usado,
nem por isso deixa de ser selo.
Os aplausos que se segmram, confirm am, pela sua prolongada ext en sao, 0
agrado e 0 prazer que dominou toda a
asslsteneia.
.
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ESTABELECIMENTOS

RODRIGUES
&

RODRIGUES
S. A. R. L.

.5 EC C OE .5

AL(:AIATARIA
SAPATARIA
lANI~rCIOS
ALGODOES
(:IOS DE LA PARA TRICOTAR

Confec910 Industrial com a marca

~D/
Bot.. da borrlchl com .1 merc •• IIclullvlI

S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
(:ABOR
Descontos aos socios do Clube ~illl
telico de Portugal: 15 0/0 em fazendas, confec~oes e obra f.ita, e 10 0 / 0
em todo 0 clIl~lIdo

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

TeJefs. 3611 70/8/9

LI~BOA

Seguidamente, procedeu-se a entrega
dos diplomas de merito aos dois s6cios
ja indicados.
o Sr. Dr. Jorge Vieira, no seu agradecimento, mais uma vez afirma e confirma
a sua dedical;ao a Secl;ao Filatelica e ao
Clube dos Galitos. Ele pede para que a
SeC!;ao seja protegida por todos que a
volta dela se reunem, e que os conhecimentos da Filatelia sejam mais divulgados
para melhor aproveitamento proporcionarem aos hom ens que dela se aproximam.
A sua modestia quis fazer compreender, a quem 0 ouvia, que nao se julgava
merecedor de tao elevado galardao.
Mas, neste ponto, permita-nos 0 Sr.
Dr. Jorge Vieira que the digamos que 0
nosso entendimento nos diz que nao ha
galardao possivel que seja capaz de se
elevar ao nivel dos seus prestimos e da
sua dedical;ao, nao s6 a Secl;ao Filatelica,
como a filatelia nacional.
Todos n6s sabemos quanta Aveiro lhe
deve, no campo da Filatelia. A sua dedica<;ao varias vezes se tern afirmado, quer
pela sua actual;ao directa e pessoal, quer
pela escrita, que tao longe tem leva do
o nome da nossa terra.
Por tudo isto, poderemos dizer que 0
galardao com que a Secl;ao Filatelica homenageou 0 Sr. Dr. Jorge Vieira e pura
manifestal;ao de reconhecimento, nao 56
pelos servi<;os que ele the tern prestado,
como pelo multo que tern contribuido para
a divulgal;ao e engrandecimento da filatelia nacional.
A Sec<;ao sabe da sua responsabilidade
perante 0 mundo filatelico. Nao ignora
que faz parte da orgfmica que tem por
rim contribuir para 0 aperfeil;oamento da
Filatelia, e por is so acarinha todos os
que com ela colaboram nesse sentido.
Ora 0 Sr. Dr. Jorge Vieira e 0 filatelista que mais tern elevado a Secl;ao
Filatelica e 0 Clube dos Galitos.
.
£ certo que, algumas vezes, levado pel~
simpatia que the mere cern, toca os limites
do exagero, principalmente quando se refere aos seus dirigentes. Mas ha que
ccmpreender que 0 seu elogio nao envolve 101lvaminha, pelo contrario, envolve
responsabilidade que recai nos atingidos,
que por sua vez a compreendem sem rejeil;ao.
Quanto a Morais Calado, nosso companheiro desde 0 primeiro dia em que se
pensou fundar a nossa Sec<;ao Filatelica,
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A nova "nha Llsboa-Faro ·lisboa

Vinte anos depois do inicio do primeiro servi<;o interno, Lisboa-Porto-Lisboa,
que teve lugar em 3 de Dezembro de
11!45, pela C. T. A. (Companhia de Transpories Aereos), precursora da actual Companhia nacional, a T. A. P. inaugurou a
nova Unha Lisboa-Faro-Lisboa - projecto
concreto a que nos haviamos referido no
nosso n.O 163/165, com a devida antecedemcia e relevo - correspondendo a uma das
grandes aspiral;oes dos algarvios, e de
todos os portugueses, e cujo estabelecimenio . contribuira poderosamente para 0
desenvolvimento turistico daquela bela regiao.
No pass ado dia 11 de Julho, domingo,
com a presen<;a do Chefe do Estado, acompanhado por oito membros do Governoalguns dos quais utilizaram 0 Super-Constellation da T. A. P. que transportou urn
total de 84 convidados - foi inaugurada a
primeira rase do aeroporto de Faro. As
cerim6nias oficiais de inaugural;ao do aeroporto pelo Senhor Presidente da Republica
- melhoramento com 0 qual 0 Pafs, nomeadamente 0 Algarve, centro turfstico
de grande futuro, sonhou largos anos-

Pelo
(1opltno .... I.KII08 U& "'I",'I:IR&

Eoram cobertas completa e desenvolvidamente por todos os 6rgaos de Informal;ao,
mas nao foram celebradas filatelicamente.
A T. A. p, preferiu solicitar a Administral;ao-Geral dos C. T. T. dois carimbos comemorativos para 0 dia 15 de Julho, quinta-feira, dia de abertura ao publico da sua nova linha Lisboa-Faro-Lisboa. E foi feliz e acertada a sua iniciativa. Uma vez que a Filatelia - e 56 ela
- contribuiu com 0 seu poder e sortilegio
para a propaganda, brilho e recordal;ao
deste grande empreendimento e desta jornada de autEmtico significado nacional, dignos do maior aplauso. Na realidade, e
ao contrarto do que havia acontecido para
a inauQul'U!;iio do aeroporto, sobre a inaugura!;iio do servi!;o a Imprensa nao publicou urna linha" a Radio nao disse urna
palavra, a Televisao nao transmitiu uma
imagem! Apesar de tao incompreensfvel
mutismo, este passe notavel do historial
da T. A. P. - e a data de 15 de Julho
de 1965 - ficara para sempre bern presente,
por meio de duas pel;as filatelicas, nas
colecl;oes dos aerofilatelistas e marcofiUstas, portugueses e estrangeiros.
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Carlmbol do 1.0 dla
IX CENTENARIO DA TOMADA DEFINITIVA AOS MOUROS DA CIDADE DE
COIMBRA. Lisboa - S. I. R., 27 de
Abril de 1965. Carimbos id~ticos IDO
Porto (Batalha), Coimbra e FunchaL

Vende-se
importante colec,<iio de selos de Portugal, PrnvinciBB UltramaTiuBB, Alemanha, BrBBH, Espanha e Fran,<a, e
milhares de selos, novos e carimbados, de Portugal e de multos outros
palses. Mostra e aceita propostas:

Arlstldes Soares da Silveira,
R. D. Jos~ Alves Correia da Silva, 21
- Leiria.

CAS A FILATELICA

J. ELL
NOVIDADE& AOS MELHORES PRE<;OS

RUI dl Prltl, 184-2.O-Elq. - rllet. 323580

LISBOA-2
Selos de Portugal e Ultramar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 die. Todo 0
material fllatelico

BASTOS & CAMPOS. 1. DA
R. MARl A ANDRADE, 55-Te/ef. 834108

LlSBOA

(PORTUGAL)

I CENTENKRIO DA UNIAO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAQOES. Lisboa - S. I. R., 17 de Maio de 1965.
Carimbos id&1ticos no Porto (Batalha) e
FunchaL

Carlmbol comamorativol
I VOO A JACTO LISBOA-BRUXELA.S. Esta,.iio dos Correio.s do Aeroporto - Lisboa, 1 de Abril de 1965.

n

EXPOSIQAO FILAT~LICA INTER - COLECTIVIDADElS DE CULTURA E RECREIO - 3 de Abril de 1965. Posto de
Correio lila Academia de Santo AmaroRua da Academia Recrentiva de S!liIlto
Amaro, 9. Lisboa 3-

I EXPOSICAO FILAT€LICA DA TEMKTICA
DESPORTIVA DO PORTO - 5 de . Abril

de 1965. Posto de Correio lila Biblioteca-Museu do V()leibol. Porto.
VOO EM AVIOES BOEING LISBOA_JOANESBURGO. Elstafiiio dos Correios
do Aeroporto.
Lis boa, 6 de Abril
de 1965.
IV CONGRESSO NACIONAL DO APOSTOLADO DA ORAQAO LLSBOA. Lisboa.
28 de Abril de 1965. Posto de Correio 1110 Colegio do 8agrado Corafiiio de
Maria, lila Avenida MlI!Iluel da Maia, 11.° 2
Lisboa.
EXPOSIQAO FILAT€LICA DA CASA DO
PESSOAL DA COMPANHIA DAS KGUAS
DE LISBOA. Lisbon, 1 de Maio de 1965.
Posto de Correio lila C. P. C. A. L. Ave!tIlida da Liberdade, 42_1.".
EXPOSIQAO FILAT€LlCA E NUMISMKTICA DE COIMBRA.
Coimbra, 7 de
Maio de 1965. Posto de Correio 1110
;Salio da Uniiio de Gremios dos Lojistna.
EXPOSIQAO FILAT€LICA DA COOPERATIVA DE CONSUMO FRATERNIDADE
OPERARIA AJUDENSE. Lisboa, 15 de
Maio de 1965. Posto de Correlo lila
Cal,.ada da Boa Hora, 75/77.
I CONGRESSO NACIONAL DE PREVENCAO DE ACIDENTES DE TRABALHO
It DOENQAS PROFISSIONAIS. Lisbo!l
17 de Maio de 1965. Posto de Correio
Ino I. F. P. A. Rna de Xabregas, 52.
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s6cio que desconhecia 0 sacrificio, e que
tlio bern soube conduz;Lr 0 labor da Sec~lio,
e pugnar pelo seu engrandecimento, tambern temos que confessar a nossa satisfa~lio pelo merito que the foi atribuido.
Pessoa simples e afavel, despida de preconceitos, pretendeu, com a sua habitual
modE-stia, declarar imerecidal a recompensa
que a sua Sec~lio Filatelica the of ere cia.
Ao falar-se em Selos e Moedas. a sua
consciEmcia de hom em honrado, lev.Ju-o
a fazer, durante 0 seu agradecimento, a
seguinte declara~lio: "Pelo que ouvi da
leitura de urn considerando, atribui-se certa
imporUmcia ao facto de eu ter sida 0 fundador da Revista Selos e ·Moedas. Se assim
e, por dever de consciencia, tenho que referir-me ao meu prezado amigo Dr. David
Cristo. que pela sua ajuda e pela dignidade que soube imprimir ao meu trabalho,
tern a sua quota-parte neste galardlio.
Se eu, na verdade, represento a for~a e
o entusiasmo que fez criar Selos e Moeda.~, 0 Dr. David Cristo representa a for~a
que !he deu vida. It que sem a sua
ajuda, sem a sua dedica~ao, it Filatelia
e ao nosso Clube, eu, com 05 meus limitados recursos intelectuais, nlio conseguiria
elevar ao nivel atingido a Revista que
honra e prestigia 0 nosso Clube e a
Cidade, e esta a contribuir, na sua limitad a esfera de ac~i!.oi, e claro, para 0 born
nome de Portugal no mundo filatelico.
«E porque assim 0 entendo, aqui entrego os meus agradecimentos it Sec~ao
Filatelica, ao Dr. David Cristo e it ilustrada Mesa de Honra, composta pelas mais
ilustres entidades da nossa terra, cuja presen~a me encantou e sensibilizou, pela
considera~lio dispensada a quem, aflnal,
nada merece.»
Esta desassombrada afirma~lio, que
tanto nos diz da sua sensibilidade, fala
POl' n6s.
Nlio queremos tirar 0 sabor it eloquencia das suas palavras.
NI Expollt;lo

Inaugurada pelo Ex.mo Governador Civil, que se fez acompanhar dos Uustres
componentes da Mesa de Honra que presidiu a Sesslio Solene, e ainda do ilustre
Prelado da diocese, tivemos oportunidade
de apreciar perto de meia centena de par-
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ticipa~oes

que prenderam a nossa aten~lio
multo tempo.
Todas elas, sem excep~lio, tiveram,
para n6s, sabor especial e merecimento;
umas pelo estudo, outras pela correc~lio
na apresenta~lio, outras pela beleza, raridade e valor dos seus exemplares, e
todas elas pela demonstra~lio de solidariedade e colabora~lio com os dirigentes do
certame.
'
p~r

Blnqulte dl confr.tlrnlZllllo
A. noite, no Restaurante Galo de Ouro,
houve urn banquete de confraterniza~lio da
familia filatelica, que reuniu cerca de uma
centena de convlvas, entre os quais umas
duas ou tres dezenas de senhoras. Houve
discursos, brindes e projectos de futuras
realiza~oes
filatelicas, e, ja pela noite
dentro, terminou esta manifesta~lio, numa
verdadeira apoteose de louvores pelo engrandecimento da Filatelia Aveirense e
da Filatelia Nacional.

Carlos da Rocha Leitiio.
ALHANDRA
Delegado, Almeida Carvalho. Pequena
de divulga~lio filatelica, levada
a efeito com 0 patrocinio da Junta de
Freguesia local. 0 Nucleo Filatelico de
Alhandra editou urn sobrescrito alusivo,
e os C. T. T. criaram, propositadamente,
uma marca de dia comemorativa.
exposi~lio

BDMBARRAL
Delegado, Humberto Sousinha Macatriio. Os filatelistas bombarralenses reuniram-se num jantar de confraterniza~lio
comemorativo do «Dia do Selo». Estiveram presentes entre outros, os coleccionadores Drs. Matos MourIDol e Silva e Costa,
Ant6nio da Costa, F. Dionisio da Silva
Junior, E. Pereira Guerra, Jorge de Almeida Monteiro, Emidio Pereira Mil-Homens, H. Sousinha Macatrlio, etc.
o nosso prezado cons6cio Ant6nio da
Costa mostrou parte das suas valiosas
colec!;oes, que foram apreciadas com muito
entusiasmo.
Numa uti! troca de impressoes, foi
resolvido realizar reunioes filatelicas pe-
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rl6dicas, e estlmular os jovens no coleccionamento de selos.
CALDAS DA RAINHA
Delegado, Sergio W. Sousa SimOes, que,
na sua excelente «gazeta filatelica», na
Gazeta das Caldas. nos disse, entre outras
coisas. 0 seguinte:
«E assim que se faz filatelia, e assim
que ela se propaga. Aos que tiveram a
felicidade de estar presentes nas comemorac;Oes do Dia do Selo-1964, em Caldas
da Rainha, nao passaram despercebidos
certamente os momentos vividos nao 56
em Alfeizerao como na Nazare. E todos
ficaram desejando 0 pr6ximo Dia do Selo,
para mais uma jornada de confraterniza!;lio, cheia de interesse e entusiasmo a
volta do selo de correio.»
MATOSINHOS
Delegado, Sec!;ao Filatelica da Associa!;ao Recreativa Aurora da/ Liberdade.
Realizou, no seu Salao Nobre, uma exposi!;ao filatelica inter-socios. Foram convidados os representantes da imprensa local e correspondentes dos jornais diarios.
NAZARE
Delegado, Vitorino S. Valverde. A Sec!;ao Filatelica do Circulo Cultural da Nazare promoveu uma pequena exposi!;ao
inter-s6cios, que comemorou, tambem, 0
primeiro aniversario da Sec!;ao. A exposi!;ao teve lugar na Comissao Municipal

SELOS
Grande variedade de selos nacionais e
estrangeiros. Pe\ia os nossos cadernos e
e·colha. Prelilirio grlitis de
pacotes e material f,llItelico

RAMALHO GUERRA
Rua da Assunliio, 7-4.° (eJevador)
Telef. 367841 -

LlSBOA-f'orlugal

do Turismo da Nazare. Os expositores foram em nlimero de 11, sendo editado urn
catalogo.
PORTALEGRE
Delegado, Manuel da Costa Pires, Exposi!;ao de selos na montra do comerciante
Ant6nio Luis Godinho, das colec!;Oes de
Ant6nio Maria Andrade, Francisco Covas
Guerra e Padre Manuel Dias, do Crato.
Foram apresentadas pe!;as classicas e series tematicas de todo 0 mundo. A exposi!;ao esteve patente ao publico de 1 a
5 de Dezembro.
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era evidentemente impo351vd consid,era-l8!l 6Gh
o aspecto de completamemto, ou estudo. Dado
que 0 julgamento de tah pelias nao cOIIlstituirin, -em Ultima oII!Ilalile, mnis do que uma.
estimativa das disJl:OnibilidndeJ fin.nnceir/IJS doo
seus fe:izes possUldores, 0 Juri, reconhecendo
expressnmentc 0 lustre que a sua exibiliiio ders
ao certam e, re -olv·eu reliru -las do concurso,
e reco:n clnd/ar it Comi' 6iio Organizadora que
oferecl'Cose aos "eus expo:itore3 alguns dos
POUC03 pJ;emios e3peCiail de que di.s~unha.
E aqu i afloram05 uma das dlfi..::uldades
topadas, e para a· qual nuo anherno. a 60IUliuo emcontrada. 11: costume as seclioe3 reoomendarem a ofertn de premi05 especiais
as coleclioes que, 6em mereoerem recompnsa

mnis alta, tem jus a £special de3taque dentro
do premio que Ihe5 foi atribuldo. Dosta
vez - como alias em varias outras - 00 prem:os e5peciais niio chegaram para 8 ,> recomendalioes do Juri. Como tivemos de Ilair
de Viena antes doenoerramooto dn I\\xpo.siliiio, lIliio eabem05 quantos de)lles premios
complementares expostos foram efectival11lente
ntribuld05, e quantos r• • • trandormadoo em
felicitalioes. 0 Sr. Gonzalez Garci.:t, a euja
oolec..uo de MOfiambique foi atribuido, suple..
memtarmente, um de'ge3 premio ', poderu informar-ill05 da eoluc;iio que no seu caso 6e de,u.

SETA
Delegado, Clube oquei de Seia, ao
qual prestou toda a colabora!;ao 0 filatelista Jose Manuel M. Marques, sem 0
qual nao teria sido possivel a realiza!;1io
da I Exposi!;ao de Divulga!;ao Filatelica,
que mereceu dos C. T. T . uma marea de
dia comemorativo. A exposi!;ao teve dez
expositores, e houve urn sobrescrito eomemora'i;ivo.
SEIXAL
Delegado, 0 Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional, ao qual prestou a sua
incansavel colabora!;1io 0 filatelista Albano
Santos Moita de Macedo.
Realizou-se a «l Exposi!;ao Fila~lica
do Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional» , a primeira que se efectuou no
Seixal. Esta exposi!;ao teve a honra de
ser integrada nas comemora!;oes do Ano IV
do A!;o Portugues. Na classe de Honra.
expuseram J ose Gonzalez Garcia e Dr. A.
J. de Vasconcelos Carvalq. e na classe de
Competi!;ao sete expositores, todos s6cios
do C. P . S. N.
Os C. T. T. usaram uma marca de
dia comemorativ:a', e a comissao organizadora editou urn sugestivo catfllogo.

VILA PRAIA DE ANCORA
Delegado, Durval Arnaldo Pereira de
Brito, Promoveu uma pequena exposi!;ao
com 0 material das suas vastas colec!;Oes.
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Gra-Brew,nha - Holmes ·e 'Sir John Wil-

!lOlL

Hungria - Steiner.
Israel- Dr. Werner Hoexber.
Italia - Drs. Mario Diena ·e Giulio Bo-

laffi.
£lIxemburgo - Rouss,eau.
Pa£tes Baixos - Wolf de Beer.
Pol6rria - MaJ:ta Groer (colec/ioe.s tematicns).
P"ortugaZ - TrLncno.
Suecia - Memzinsky.
SUep} - Biihler,
Turquia - Br8llldt.

Compareceu a'lIlda na sala do Juri a
Barno R:eger, cOillhecido filatelista checoslov.aco que, des91h a exposi'tiio de Basel (1948),
nno visitava expo i/ioes filat6licas fora do
;;eu pais, e f gurava, na lista publicada,
como cOIlGulente para a Japlio, 0 Dr. S. Lschida, de cuja pre.seIl'ta nos lIlao -aperoebem&.1.
Os gr8llldes premios foram aosim distribuMos:
GNuule premia de Honra (cl.ll6se de
Hom.a) - Colec/iiio da Turqu:a do Sr. Tvafik
Kllyas.
Gr.!rnde premia nacia~al - Colec'tiio da
Lombardo-V.eI!lecia do Sr. Achille Rivolta.
Gr.:zJlde premia int,' rnac;onaZ - Colec'tiio
da Grii_Bretanha do Sr. Ronald A. G. Lees.

Foram concedidas medalhas de ouro a·
colec/iiies da Sui~a, Dimnmar;:a·, Suecia, Terra
Nov.a, Nova Zelllndia, Estad05 Unidos da
America do Norte, Argemtina, M6xico, Peru,
Persia, Toscana, Grecb, Brunswi;k, H8innover,
Schleswig Holstein, Anstria (inc1uillldo Lombardo-Vooecia e Levante austriaco), AIIltigos
Estados alemnes, Belgica, Correia aereo e,

SANCHO OSORIO
REMESSA ,\ ESCOLHA

Portugal e Ultramar (centos de 8elos diferentes. novos ou u5ados, paracolec\rao)
SERIES !'IOVAS

Portugal e Ultramar (quando V. S. desejar, mandarei IRbela com pregos Iiquidos)
SELOS U"ADO,; RM PAGAMENTO

(aeeito qualquer quantidade ou genero.
Seriio valorizaJos conforme labela que
mandarei).

Ruo da Madalena, 80 . 3.° - liS BOA 2
PORTUGAL

pela prirneira vez, a uma colec'tiio d,e preEilat-eha europeia dOl amos 179{) a 1871. NOj
grupo d·as coIec/ioCL5 tematicas, atribuiu-s Cl
tnmbeID uIDa med·aIha de Duro a ums colec/iiio do tern a cJOg03 Olimpic06». Niio 8e
i.ncluem nesta lista as colec/iiieJ expostas na
cIasse de Honrn, queautomaticamenbe reoeheram uma medaIha de ouro, com exreIXtiio
da que foi di'.ltinguida com 0 grande premio
de Honra. Ellcontraram..se l1eatas coodi't0e3,
entre muitas outras, as colec'tiie; de Portugal
e da India Portllguesa, do Sr. GQnzaLro:
Garci!\, e de Portu~l e ultramar portugu63,
do Sr. AIIlt61lio Joaquim Correia JUnior.
Ainda e3tiveram exp06tas .sa seguintes colec't0es portuguesas:
MO<;8mbique, do Sr. Gonzalez Garcia.
Uma exlraordinuria colec/iiio, exposta em
15 quadr:)3, e que, apesar dis' o, lIliio veio
aquem das series do Cemtellario AIIltonino.
Foi recompel!lsada com medalha de ouro oil
prata, 0 que cOillstitui urn precedenl.e Dotavel
para urn territ6rio filatelico geralmemte cousiderado pobrel
o Sr. Capitiio Lemos da Silveira que,
com suaesposa, 5e dQSlocou a Viel!ld, oil
cujos camenlar.!}s sobre 03 aS3Ullto3 filat5lico3 da ~ua ·espccialidade e1peram06 com 0
ma:or interc.sse, expOs, Ina ( .e·~~iio de Aerofilatelia, umll co'cc/iiio .espe=hhzada da Po1OO·.j} (4 quadroo) a que foi atribuida- modalha de prata, e, lila· sec/iiio Te_natba, a Bua
colec/iiio de Telecomunica/ioes, que ali COIlseguiu igua1 gal1udiio.
A co!ec/iiio de cBarca9», da Sr." D. Maria
da Concei/iiio Hernandez, obtev,e, rna "ec/ino
Temutica, uma medalha de bronze.
Estava ajuda iDscrita·, :naquela sec'tiio, uma
colec/iiio de c.C:lmiIIlhos de Ferro», do Sr. J.
1.. P. Fel'lllandes, de MO'tambiql1e, que ju1~mos que lIliio tenha chesado a tempo de
ter sido exposta.
P.ara 0 axito da exposi/iiio, especialmentc
junto do grande publico, muito cOillcorreram
certas parlicipa/ioes do Saliio de HOI!lra·, entre
as qua :s a de S. M. a Ramha Isabel II
,de lI!lglaterra, S. A. 0 Principe do MOOaco,
.s. Em:.· 0 Cardenl Spellman e as de vari06
coleccionadores italianos qu-e, sob p3eud6n'uIlo,
expuseram raridades. EstaiJ uttimns colect;iie3
cr.aram uma das diIiculdades que 0 Juri
teve de tormenr. Nos berm06 do Rcgulamento da F. I. P., pode ser considerada DtIB
cxposi/iiies £i ~ at~ icas uma c1asse de raridade.s,
e ·elas estiveram efcctivamente inscritru; ern
compeli,.iio. Mas como julga-Iae? - Tratando - se de pe/i85 desemparelhadas, €obre as
quais .se nno estrutura ·nel!lhuma colec/iiio,

VILA REAL DE SANTO ANT6NIO

r

Delegado, Jose Manuel Pereira. No
centro da vila, nas dependencias da Casa
Rubi, esteve patente ao publico urna exposi!;ao de exemplares filatelicos, que constituiu excelente motivo de propaganda filatelica, a qual deram a sua colabora!;ao
17 filatelistas locais, que expuseram em
150 quadros. Foi bastante admirada urna
colec!;ao de marcofilia.
ANGRA DO HER01SMO
Delegado, Nucleo Filatelico de Angra
do Heroismo. Promoveu e realizou a seguinte: publica!;ao, nos jornais locais Diario InsulClT e A Uniiio, de noticias informativas sabre 0 «Dia do Selo». No Radio
de Angra, na sua emissao «Voz da Terceira», foram feitas varias comunica!;oes
sabre 0 «Dia do Selo»
Na sede do Nucleo, houve urna exposi!;ao filatelica, que foi muito concorrida.
FUNCHAL
Delegado, Clube Filatelico da Madeira.
Promoveu urn jantar de confraterniza!;ao,
com cerca de 50 convivas, participa!;ao ate
hoje nunca atingida na Madeira.
Durante ele, realizou-se urn leilao de
selos, que, dado a seu ineditismo na TIha,
despertou a maior interesse.
CATUMBELA

o Clube Numismatico e Filatelico de
Angola promoveu a ill Exposi!;ao Comemorativa do X Dia do Selo, que esteve
patente ao publico no Salao da Biblioteca
Municipal de Catumbela, de 1 a 8 de Dez£:mbro.
Da Comissao de Honra faziam parte
o Governador do Distrito de Benguela,
[ntendente do Governo do Distrito, Administrador do Concelho de Benguela, Administrador do Concelho do Lobito, Presidentes das Camaras Municipais de Benguela e de Lobito, Director da Reparti!;ao
Regional dos C. T. T. e a Coman dante
da P . S. P. de Benguela; e da Comissao
Organizadora, Leopoldina Gra!;a, Jillio Fer-
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reira Fazenda, Joao Teles Reinaldo do
Amaral, Joao Afonso e Armando Mana
Delgado.
Pelo excelente catalogo, notfunos que
for am dezoito as expositores, estando representadas interessantes colec!;oes, desde
tematicas, inteiros, aerogramas, postais maximos, ate colec!;oes especializadas de Portugal, Espanha e de diversos parses.
A Comissao Organizadora editou urn
valioso sobrescrito, tendo utilizado 0 carimbo do Dia do Selo dos C. T. T. de
Luanda, par nao ter tido carimbo pr6prio.

LUANDA
Foi uma verdadeira surpresa, no melo
de tantos acontecimentos do Dia do Selo,
o grande contributo para, a causa filatelica
que foram as iniciativas do Clube Filatelico de Angola, promovendo a IV Exposi!;ao Filatelica de Angola, de I a 8 de
Dezembro, e editando urn interessante estudo de Joao Augusto Marinho, «Apontamentos sabre os selos da India Portuguesa~, que veio enriquecer a nossa tao
fraca bibliografia filatelica.
A Comissao de Honra desta exposi!;ao era composta pelos Dr. Pinheiro da
Silva, Eng. J. Ferraz de Carvalho e Major
Carlos Alves Cardoso. A Comissao Organizadora foi a Direc!;ao do C. F. A.,
tendo it sua frente os filatelistas Radames
Coelho da Cunha, AUpio Augusto Rodrigues e Joao Alves.
o Juri desta importante exposi!;ao foi
constitufdo pelos Srs. Dr. Ruy de Padua,
Joaquim Prata e Radames Coelho da Cunha.
Foram 20 as expositores que acorreram
a esta exposi!;ao, haven do participa!;oes de
Espanha, Lisboa, Sa da Bandeira, Luanda,
Lobito e Inhaminga. Estiveram expostas
valiosas colec!;oes especializadas de Macau,
Estado da India, alem de variadas colec!;oes que iam desde estudos sabre carimbas e franquias mecimicas, sobrescritos,
tematicas ,Uversas, ate reimpressoes de
Portugal e Ultramar.
Para esta exposi!;ao, as C. T. T. U.
criaram urn carimbo comemoraUvo, e, por
Alvara n.D 24 dos Servi!;os de Explora!;ao
Postal, foi autorizado a funcionamento de
urn posta de correia.
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NOVO REDONDO

De 1 a 6 de Dezembro passado, integrada nas comemora!;oes do X Dia do Selo,
reaUzou-se na cidade de Novo Redondo,
capital do Distrito do Cuanza-Sul, na Provincia de Angola', a II Exposi!;ao Filatelica
do Cuanza-Sul, empreendimento que suscitou em torno de si uma onda de entusiasmo, mesmo por parte de nao filatelistas.
A Comissao Organizadora, de que faziam parte os nossos associados Ant6nio
Luis Carneiro, Jose Viana Salgado e Joao
Martins de Oliveira, teve 0 apoio e colabora!;ao do Governo do Distrlto, Camara
Municipal, Clube Filatelico de Portugal,
Federa!;ao Portuguesa de Filatelia, bern
como de divers as empresas e entidades
particulares, que nao quiseram deixar de
se associar a iniciativa.
Esta exposi!;ao de 23 concorrentes, em
qUE' participaram filatelistas de Angola,
Mo!;ambique e da Metr6pole, foi bastante
visitada, depois da inaugura!;ao pelo Senhor
Governador do Distrito. Nesse dia, realizou-se urn jantar de confraterniza!;ao com
a presen!;a de alguns participantes e seus
familiares, que decorreu com bastante anima!;l1o.

Na sessao de encerramento, fol felta
uma palestra sobre divulga!;8.o filatelica,
seguindo-se a distribui!;ao de premios consUtuidos por uma medalha de vermeil do
C. F. P. para 0 primeiro classificado, seis
medalhas de prata e seis medalhas de
cobre. Distrlbuiram-se meo!;oes honrosas
e diplomas de presen!;a aos restantes participantes, assim como sobrescrltos do C.
F. P., albuns para selos portugueses, urna
assinatura anual da revista ALhambra, e
mais sobrescritos Edi!;ao Ouro.
A Direc!;ao Geral dos Correios mandou
executar urn carimbo comemorativo que
foi usado na esta!;ao aberta por autoriza!;iio do alvara publicado no B. O. Durante
a expo,si!;ao filatelica, foram vendidos sobrescrltos comemorativos, e distribuidos
os catalogos-regulamentos, que a respectiva
Comissao tambem mandou executar.
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exp05itores - quase todos os que 05 e.nvinram
mesmo - permitindo nnl~uns eaS03 a 8ubida
de dois pontos na ela55ificnctiio (isto e, subida
de br{)nz~ ill pl.inila, de bronze pratendo a vermeil,etc. ).
As deliberact0es do Juri foram qunse $em,pre 1l[ll\nimes, especialmente DO que respeita
nos principais premios, rApidamente se limando qualquer pequeno de3llcordo.
As coiecct0es tematicas e de jOVem.3 foram julgadas por eecct0es especiais, eujas
decisoes foram aeeites fem discuSlSao.
Compuseram 0 Juri 06 seguintes felat-elistas:

F. 1. P. - Berthelot.
Alemanha - Ais61inger, Wolter, Danesch
(colecct0)!s de jovens) e Joerger ((loleCct01!il
temaiticas).
Austria - Baudisch, Jerger, Kumpf-Mikuli, LeitJner, See, Seitz, Sobetzky, Wolf e
Rittel (colec(joes de jovens).
BelgiCll - BralElStein e Walraveme.
Checoslovaquia - Mr.nak.
DinDmaroa - Nielsen.
Est. U.nido8 - John Boker e Mre. Louise
Boyd Dale.
Franl'a - Dubus e Fromaige~t (colecct0es
de jOVeDls).

o Presidente do nosso Clube, Ex.mo
Senhor Dr. Vasconcelos de Carvalho, nao
pede comparecer com a sua valiosa participa!; ao, por virtude dos seus muitos afazeres profissionais, e tambem por, nesse
mE'smo dia, ser urn dos participantes nas
comemora!;oes do 30.0 aniversario da formatura do Curso da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa. Com a sua
habitual amabilidade, endere!;ou a ,esta Co-
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Foi 'escolhido para presid ~Qlte do Juri 0
Bariio Kumpf Mikuli, cGnhecido pbnciro da
prefilatelia, com quem ja trabalharomOll Qla
cCiten (Paris 19-i9) e em Londres (1950).
Os 87 an03 niio Ihe roubaram a vivaeidade
de espirito que Ihe permitiu, com a hubll
colahorac;iio do Dr. Enzo Dena, levar os
trabalh09 do Juri a cabo, sem dar qu ~
fazer aD Sr. John Boker, escolhido para
vice-presidente.
Praticamente, 03 membros franc OOb'l lIliio
tomaram parte nos trabalh03, por estarem
retirad05 pelo Congr2l930 da re lJi'Cctiva F ede_
rac;iio, que tradicionalmente se J.nicia n :! 6egunda-feiro de Pentecoste3. Deste modo, foi-nos cOonfiada a represl!'nta"iio da Federaliiio
Intern-acional de Filate'h no seio do Juri,
encargo tanto ma's dificil quanto e eerl-o
que os problemas que surgiram e que it
luz do Regulnmento ,em vigor P!lreciam de
facilima 50IuC;iio, constitulram outros ta'lt{)~
casos de preceit03 ahm rdos, ou impoosiveis
de cumprir no prutica. 0 Juri r econheceu
osta impossibilidade e... decidiu como 00tandeu, ao moomo tempo que sugoriu ao pr6ximo Congre-.so da F. I. P. - a que iofelizmente niio pudemo3 aS3L, tir - as mGdibcac;oO'l
que Ihe pareceram indispensuvcis.
A -existeucia dum Juri num rosa foi de
grande vanta gem, porqu ~ permitiu a cODStituilliiG dum lIumero de secc;iies maior do que 0
usual, podendo aS3lln terminar..se a tarefa
mah raFilamente. Trabalhamos, juntamente
com 00 Drs. Murio Dien.a e Bolaffi (HUlia)
e 03 Sra. See (Austria), Mrak (CheroJovaquia) e Orhan Brandt (Turquh), cab..mdo...alOS ·a class ficaliiio da, eolec'tii)S de Portugal, Espooha, Halh, Che: os ova quia e PalsflS
Balcwl.c03.
A cnda seerriio C{)ube iiIlspeccionar aproximadamente 601). a 900 quadr03, um numero
mnito variuvel de albuns, a!em da literatur,a,
a ela respe.tante.
Mai3 uma vez, podemos tflStemunhar que
a aprooenlac;iio dos Ul.buns heneficiou muitoo

em plan03 diferentes, a 6ptima planta inserta
no catalogo (que pena quo 'lliio tivesse sido
impresaa em flScala maior, de form..l a di3pen.sar 0 emprqgo da lups para a Ie:tura
dos QlUmer08 dos quadra; I), ou 0 recunso
/I urn pe3soal de vigilllncia sempre atencio.;o
e geralmente bem t nformado, p.:lrmitiu facilmente Iocalizar as colecc;iies que devillm06
eXBmLnar.
o Juri foi excepcionalmente lIlumeroso:
mais de 35 membros 1 Todo! 05 estrangeiros
receberam, alem do bilhete d.:l vL1gem, UIlW
requisic;iio de alojamqnto 'e al~ ment08 em
hotel de 1.' clas.se, valida para 13 d1as,
e 3 500 schillings, para despe3as particulares.
Fomos .01 em dis30 coovidadlH par:! reccIMtii~
uo Cilmara Municipal e Chancelaria, e espectacul03 QlO Teatro da Ope.ra e no Escola
de Equitac;iio, em que tambem participaram
pas exp08itoresl, e oainda para doL serOe.3 em
restaurantes tipicos, um em Rust, a poucos
quil6metros da fron teira hu ngar,n (comidae
musica magiares), outro em Klosterneuburg
(comida e musica austrincas), urn ball~uete
flo JUrI1' e outl"!> do cPalmares». Os dlvertimentoo, a mnrgem do objectivo priocipal
que QlOS reuniu em Viena, lIliio faltar.am pais,
talvez porque a cidade estivesse f,e' tejando
o 150.· a'll verl ario do CongrC>S3o de 1815, 0
cCongre::so que danc;a» •••
A iQlaugurac;iio da exposic;iio f(!z~s';l nil
cRedoutensaal», preci.amen~e Qnd~ se realizGI1
o baile do c.film:t com aquele titulo que
tanto apa ixonou Lj,3boa ha bOlla dez.:mas de
anoo. Houve os habituau dLcul'sOO e mu jed,
mas nqui mentiriamos se niio dis~ e5Semos que
a 'execuc;iio do conhxido cDanubio azul» foi,
para nosso gosto, simplesme nte lamentuv-eL
Voltwnos a ouvir 0 cDa'llubio azuh, agora·
maravHbosamente interpretado, na recepc;ao
da CAmara Municipal, juntamente COal outraB
pec;as celebres de autol'CS vil3llen::es, e 05
luevitavcb batuque3 'llorte-americooos, que parece terem corrompido 0 gooto de todD 0
mundo.

Selos postais perfurados
Em cert03 paises (Baviera, Luxemburgo,
etc.), encoatram-se selos de correio com perfura .. iio, deltinad05 it cor~pondc.ncb das entidadeJ oficlah que gozavam entao de regalia
na franquia postal.
E natural que estes
5elos .!:ejam incluidos nas colecc;iies filattllicas dos re3pectivos paises.
Exi3tem tambem aelos perfurados de origem diferente, em virtude de ser admitida,
em v6rio3 paises, a pe.r'furac;iio de selos
po3tais, adquirhlo'J prlni.lmente, e efectuada
por parte de ·empresas e casas comerciais
por meio de marcac;iio daa mesmas, com urn
sinal indicati vo de propriedade, constituido

missao Organizadora urn extenso te1egrama
explicando a ·s ua for!;ada ausencia,
S. TOME E PRiNCIPE
Na cidade de S. Tome, foi editado urn
sobrescrito comemorativo do Dia do Selo,
pelo nosso cons6cio Joao da Purifica!;ao
Baptista Bispo, que, a exemp10 dos anos
anteriores, nao quis deixar passar despercebida a data maxima da nossa filatelia.
MACAU
Os C. T. T. de Macau editaram sobrescrito!; alusivos ao Dia do Selo, que se
esgotaram rapidamente, dada a grande procura por parte dos filatelistas locais e
eSlran~eiros.
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MIDDLESEX (Inglaterra)
Peia primeira vez, urn Clube filatelico
estrangeiro dedicado a filatelia portuguesa
co1aboroll no Dia do Se10. A Portuguese
Philatelic Society (fundada em 1962), com
sede em 103 a Rugby Avenue, Wembley,
Middlesex, distribuiu entre os seus associados a nossa propaganda referente ao
Dia do Selo.

'-elo _ _ _ _ _ _ _ _..,
Embalxador G.:ORGEIii

~RGVROI-Olli

Ol!l

por inicini; em letras separadas ou monogram a, servindo este de flscalizac;iio particular dos utentes contra cventuais emprcgos
abudvos.
Uma notleia ultima mente divulgada peb
imprensa filattilica internaciO'llal sobJ'lO a sure;siio, lOa Alemanhn Ocidental, a partir de
de Janeiro de 1966, do U50, pebs emprcsas pnrticularcs. de selos pcrfurad03, como
medida prevenliva das evcntuais incorrecrriie:J
ju mancionada3, despertou entre os filatoelistas,
novamente, 0 interesse pGr esta IDodalidnde
cpltrofilatelica» de co!eccionamento.
A deciliio do Ministerio dos Correios da
AI~manha Ocidental foi tornada por caU5a do
evidente diminuiliiio ob5ervada no usa de
5·e':05 p03tais perfurados por parte dos par_
ticulare3, devida, principal mente, ao emprego,
pelas casas comercinis, '!lOS ultimos tempos,
de maquinas de carimbar cfrancotyp», em
grande escolo. 0 uso de3tas muquinas, altim
de nssegurar uma propaganda proveitosa para
as respectivas empreslIs, acautela igualmente
toda 0 manipulac;iio fraudulenta, filcilmente
praticoda com sel05 '!liio perfurados.
Em geral, 03 co'eccionadores niio ti'Ilham
grande cstima por esteJ sel05 pcrfurad08 po103 parliculares, considerando-08, attl, privado. de qualquer va!or filatelico.
Hoje, todavia, mudaram de opiniiio, em
virtude de 03tas perras perfurada,s, ate agora
inut-eis para fins de colecc;iio, serem destruid8.i iOa SU!! qua,se totalidade pe!os filatelistns,
encontrando-~e, por esse motivo, raramente,
e 86 por acaso. Niio foram tambtim arma7.enadas polos casas fila ttllicas, oude pec;as
d-e.;te gtinero faltam completamente.
Portim, uma colecc;iio das mcsmas, pode
of~recer grande intere55e, e contribuir utilmente para aperfei,.oar 0 conhecimento da
hhl6ria fHate,ica local de uma cidade ou
regioo.
Seudo a perfurac;iio particular de selos
autorizada, em Portugal, pela Administrac;iio

r
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Geral dos Correio!, sob certaa condi,.oe6, enumeradai 1110 Art. 51.' do Estatuto do Selo
Postal dos CTT, de 27 de Julho do ano de
1959, julgamo3 int~ressante, para os filatelislas portugueres, reunir 'numa Usta as denomina,.0e3 de . todas as empres!lS particular-es
do Pals, que t~m a faculcIade de usar taia
selos lIlas SU!lS correspondemcias.
Eis a Usta completa, indicando 0 1Il0me
e endere,.o das -entiaades a quem fof C()llcedida autorizaf;iio para utilizar selos postais
perfurados, as iniciais cia respectiva pedura~iio, assim como 0 Ilumero e a data das circulares dos Servi~os de Explora,.iio da Administra~uo dos cn:

SELOS

DE

PORTUGAT, UL·

TRAMAR E KSTRAN-

GRJRO, CLASSICOS,
SERIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

H, SANTOS VIEGAS
LISBOA

R.1.0 de Dezembro 45-3,°

Telefone 35852

Domingo. do Sacramento
(Mercado filatelico
de lisboa)
Rua do Cruci!ixo, 26
Telefone 324891

LISBOA Z -

Portngal

•

1) Companhia de Seguros Com6rcio e
Industria - Rua do Arco da Bandeira, :n.' 12,
LISBOA - CI - 6002,14/ E - 4/2/60.
2) Sociedade Indwtrial Farmac~utica
Tray. da Espera, n.~ 3, LISBOA - SIF 6107, 75/ E ~ lot7/61.
3) Uoiiio de Tral15portadores para Importa,.iio e Com6rcio, Ltd.' - Av. dos Aliados, n.· 195, PORTO - UTIC - 6108,90/E24/8/61.
4) Socledade Importadora e de Com6rcio de Autom6V1Ci.l 6 Represelllta,.i'ie6, Ltd.·Av. do; AIiados, D.' 195, PORTO - SICAR6108,90/ E - 24/8/61.
5) Banco Totta Alisn,.,a, SARL - Rua do
Ouro, 69a79, LISBOA-TOTTA-6201,13/E
- 21/ 1/626) J. C. Rodrigues, c.', Ltd.' - Rua Jardim do Tabaeo, 90-1.·, LISBOA - JOR 6211,118/E - 27/11/ 627) Hot~1 Mundial - Rua D. Duarte, 4,
LISBOA - HM - 6304,33/ E - 2/4/63.
8) Promat~x - Produt05 e Muquinas
T~xtel!i, Ltd." - Rua do Campo Alegre, 605-2.·,
PORTO - PMT - 6309,53/E - 17/9/63.
9) Fllndi~iio do Rossio de Abrantes, S. A.
R. L. - Rosslo ao SuI do Tejo - FRA 6307,64/E - 17/7/63.
10) Algodoeira Portuewe, Ltd.' - Run
Goo,.dlo Sampaio,
379, PORTO - APL 6405,43/E - 30/4/64.
11) Banco Espirito Santo - Rua do Com6rcio, n.' 95, LISBOA - BES - 27/2/25.
12) Companhia Uniiio Fabril- Av. Infant~ Santo, LISBOA-CUF-2202-25/6/91o.
13) Costa Nery & Irmaos - Torres Novas - CN - 6409,76/E - 3/9/64.
AtB71fiio: - As autorizat;Oes sob os In.'' 11
e 12 foram reconduzidas pela cire. 6406,56/ E,
de 23/6/64.

ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E

MATERIAL FILATELfCO

•

Lhta de ofert.. em

dl.tribnl~io

Esta lista foi-lllos fornecida por amnvel obs6quio dos competente6 Servi'iOs da
Admioi.5trac;ao Geml dos cn, os quais, deste
n:odo, presta ram mais um servi'io a FilateUa
em geral, e especialmoote aos coleccionadores de 6elos do seu Pais.
Seria tamhlSm interessante, para a filateIia portuguesa, proceder .a investiga'iOes a
fim da averiguar a exist&ncia, a16m das perfurat;oes autorizadas oficialmelllte, e jn enameradas oeste artigo, de outras com perfura'ioes particulares de origem, e, neste ~o,
cla,ndestinas.
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A Comiseiio Organizadora da cWIPA-1965"
pode sentir...se sawfeita com 0 trabalbo que
realiz(lu, pondo de p6 uma grande exposi'iao,
rica 6 optim~mente mlOntada. Se, como esbam,ioS em crer, as receitas de que dispi>s
nao foum menos imfonentes do que as da
c,PHILATEC., lIlao ba duvida de que soube
empregu-Ias muito mais judiciosamemtil, releg&indo a bunocracia pa·ra 0 plano secundnrio
que Ibe compete, ou, pelo memos, 6ujeitaudo_a
a orienta'iuo d05 teenicGS, Bem Ihe deixar
liberdade de causar daJll~
A £rente d03 tecnicos ~ue orientaram a
cWTPA-1965". devemos sabentar, como seu
prmcipal orga.nizador, 0 Dr. Paul WoH,
illlStMdo e 6impntioo eomercilllllte filatelico, a
quem ccmheeemos ·em Londres durante a exposi'tio de 1950, e que lila ultima decada l"egoos.sou ao seu pais lIlatal
Outro tOOnico a cuia infatignv.el act:ividade
e s6lida experi&ncia muito ficou devendo
a c,~rIPA_1965", foi 0 Dr. Enzo Diena que,
!lOllO secr.etUrio do Juri, 60ube sempre por
tal rorma oIIIIltecipar..se aos desej03 que este
Ihe ma.nifestou, que um coloega nwtriaco,
que ama 0 ;nao conhecia, C8sualme.nte 8Mtado ao iIl;05tSO !ado, acabou por subHnhar
eada uma das .suas interven'i0e3 com 0 mnis
espantAneo dos cwunderbarh.
Evidentememte que neD bum trabslho
humalllo e perfeito,ou, pelo men05, assim
e OODJSi.derado pelos que 0 julgam. T.amb6m
a "'VIPA-1965,, teve as suas imperfei'iOe;.
Nao falamos das que a vO!Iltade bumana
nao bastou para vencer, como a lIIec~idade
de recorrer ao Me.sseJ.alCl.!t para aloiar a
parte modema da exposit;iio, que nao coube
Nao pequen05 cootratennp06
no Hofburg.
ocasionou a dispersiio da expooi'iae por dois
edificios, distalllte6 umas eente.nas de md ros
um do outro, para m'llis tendo chovido coosbaIIlte e copiosame{nte durmtle 0 certaDlld;
acomplllllhando..se v6rw veZe6 as catadupas
de ngua de v<t!llldaval eic16nico. Com este
dissabor todos 6e eonformaram, 6 todos aeeitaram sem Pl"ote6tos a falta· de tr.alJlOporte
dispanivel entre os dois edificioo, que mnit!l8
weze6 6e sentiu, oil a proibit;ao de e.stac!ionamento junto dum dele6. 0 Unico defilito
de .0rgaallzat;uO que queremos apontar - Ie

Pelo
p .. or. OOU&OI' ""'RLOS TRINC1.o

fazellliO-lo para que de venha a ser evi"\
tado entre In65, se aqui alguma vez &e voljtar a fazer um.a exposi'iao filatelica iaIt~
nacional - foi 0 de 0 numero de cada expositor lIlao figurar ,nos re6peetiv05 quadr.os.
ou ao menos Ino primeir.o deles, juntp aQ
respeetivo IIlUme1'lO de ordem. Por isw, iII8
vnrias sec'iOe6 do Juri foram 50Ucitadas a· dar
as elassifioat;oe3 pelo lIlumer.o de ordem dOlI
quadl'Qs, e lIliio pelo nUmero do expositor, 0
que, pelo tempo adimte, quando houve que
fazer as :indispeosavei, repesoagem ,para· discutir ou corrigir clasSifica'i0e6, ooas:iooou sed.a
perda de teunpo a avet.iguar a qlllllm pertemclam os quadros com os taia IIlUmeros de qu~
se ·estava falamdo.
E jn que de quadr05 e.stamos falando, diremos que os da «WIPA_1965", feit05 pel05
reclusos austriaoos, foram os melhores que
ate agora IIlOS foi dado ver, pela bell!eza Ie
esmero 1110 acabametnto. E pareoe tenem floado extremamejllte baratos porque, ao qu~
ouvimos, ilia Austria 0 trabalho dos pl'6301S
nao se paga. As folbas assentavam sobre
um fUilldo rigido, perful'ado em linhas horiZQIltais bastante aproximadas entre si, de
modo que, espetando alfinetes de pl6stico
nos orficios da fieira mais aeomodada As
dimensoes da folha do Iilbum, esta fioava
rapidamente 6~ra. Constou-mos que 08 quadros ja fioaram comprados para a pr6xima
exposit;iio filatelica de Am8terdiio (1967).
86m desejaraloogar deslllllcea;ariamenre teStas notas, niio podemos, eontudo, deixar de
fazer referemcia ao maravilhoso oenlirio JlI1lde
a parte classica da exposi'iao se realizouaa!ae6querda do Neue Hofburg, clJlllstr.uda
sob 0 Imperador Fr.8!I1cisco Jose I, a CIlIU.
cluir 0 palacio imperial citadiino. Este ediHcio destina-ee hoje a museu e a alberga·r
expooit;oes temporlirioas, e bl!aroa na hht6ria
arquitect&nica da cidade de V~ena urn ponto
final que, desde 1914, aguarda que a SUII
frente se de in:icio a IIlOVO parligrafo . \0 •
Apesar de 6erem muito numerosas iIIB saw
apronitadas par a a exposiljio, e situadaa
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I Exposic;:ao Filalelica da Casa do Pessoal
da Companhia das Aguas de lisboa

Rtia I. O de Dezembro, IOI-3." - Telef. 3:11514 - LIS BOA - 2

TUDO PARA FILATELIA

Esta exposit;ao, que esteve aherta ao puhlido de 1 a 8 de Maio, foi dcwida ao
entusiasmo do 1110850 cODs6cio Jos6 Augu!to
Costa da Silva Pinto, para quem vao as
n096ll5 calorosas felicitat;iies, niio s6 pelo i}xito
da sua iniciativa, mas tambem pela organiza'iiio espl~ndida que imprimiu ~ citada expo_
ai,.ao.
Os expoeitores foram Carlos Humherto
C. Alves Fernandes, com Espanha; HiJdebr.zmdo Ferreira de Sousa Junior, com Por~l 0 UltralIlJllr; Joaquim Martins da Silva,

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
A NOSSA GRAN DB BSPBCIALIDADB

MUNDO PARA 10DOS OS lEMAS

Bxpoli9Ao permanente de selol em 15 vitrinal,
no atrio do r68-do-chAo e no 3.0 an dar (elevador)

BXBCU9Ao RApIDA

DE PORTUGAL

EXPOSICOES FILATELICAS

CASA A. MOLDER

Sf LOS DE 1000 0

FlLAT~LtCO

com Portu~al e ·Ultramar; Jose Augu!to Costa
da Silva P.into, com uma parte da tern utica
cCOllquista no Espat;o»; Jose Calerio Silvestre, com P-ortllgal; Maria Amelia do Carmo
Bl'anco, com P-ortugal e Ultra mar.
Do Juri faziam parte, pela C. P. G. A. L.,'
os S~. Carlos Queir6, Pereira de Mascarenhas de Lemos e Eng.· Ant6nio Morais
de Abreu e Snrm-ellJfoOi, It 05 Sr5- Dr. A. J. d~
Vi/l8c()II1celos Carvalho, presidente da Direc'iiio
do Clube Filatelico de Portugal, e JO!~ Rodrigo Dins Ferreira.

DB PBDIDOS POR CORRBSPOND:BNCIA

COMPRA -

Exposic;:ao Filatelica de Tematicl.l Desportiva

VENDA

CONSERVAS UNITA,S,

o Famalicel15e Atletico Clube, com eede
em Vila Nova de Famaliciio, organizou a
IUA c1.' Exposit;iio Filatelica da Temarica

Ex- S ' Sr. Presidente da CAmara Municipal
A Unica participat;iio apresentada foi uma
parte da extem.sa colec,.ao do nOS50 prczado

Desportiv4 ». Aberta eo pUblico em 22 de
Fevereiro, foi enoerrada em 2 de Mart;o,
nas salas do Ateneu Comqrcial e III1du;tria1.
A exposi~o teve urn bito completo, que a
tod06 encantou, tendo aido inaugurada pelo

cons6cio Sr. Rolando Klvl\ro de Mendonlia,
que expos folhas dos scus album de seI05
com estudi03, ginastica, atletismo, luta e outros desport06, Dum total de vinte quadros.

L.DA

PABRICANTBS B BXPORTADORBS
DB CONSBRVAS DB PBIXB
SEDE EM LISBOA:
RUA DO SALlTRB, 82-C-r/c. - TBLBPS.: 7342 35/36

FAsRICAS

•

EM

MATOSINHOS

8BTUBAL

OLHAo

Telef.6:13

Telels. :126:17 -:120 64

Telef. 191
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dlrcctol' dOli Importontcli 0&"1'1"0110'
de /WOl'" lor cine • r be C:ollecton. (;Iu .,»
e • 'ero Phll .. t('llI.t. Inc.». e olrmbro do
Pre .....!uelo dll F. I.S. ,t. ("'('dl"r .. ~iio Int('r.
ooelonol clOIi ,,"ocll"llallell "cronlntcllcn.).
o en.al GO'odklnd. que Inlclou pel a
00'....' eopltol a "Ull ell"re ...,iio ('urope'l" a
e .. mlnbo elil Espuflll~uo FII .. tcll ..... I .. trrooeloool • '''IP,' - Oli», 101 nl"ompnohoelo e
Oblll"CIUlollo p .. lo «:up. F ...... 01011 elll 1II11\·.. lro,
.eu nOllao ele 1011a" "uta, e eol ... &a oa pre •
• Iele .. e", dll F. I. 8 ....
Fol lombcm I'cccb'do orlelolm .. nte pelo
Dr....... de \'olleooe ... loll «: .. r"nlho, pre .. l.
deote elo «:Iube FlI"tclleo ele Port"""I, re.
prefllcnt"u'e elo 00".0 I'ni. 0" "Iullld .. Fe·
d ... ro~uo lo'eronclonlli. que Ibe ol,·r .. ccu
um bnnclurle. dur"nte 0 qu,,1 lornol trocll'
dnll lmpre .... o ... 11 IIlaoUlenth'n .. e ele multo
In''''I'I" .. lIe p"ro 0 e .. treltuol ..... to dn. rein.
~uell Illatellen. lu.o.amel'leana ••
~iicli

c

SUPERCARBURANTE

Oalouste Gulbenkian
Confortllll

e do

cOlfhecin",rto de todos, a
T T. ,m;tiu ,m
allivIJrstirio da
morle do gra"d, b""mb'i!o II amigo d, Por-

Admj"istra~ao- Gllral dos C.
20 d, Julho - data do 10 0

A. GAMA REIS
(MR. CORK)
WELCOMES you at

CASA D AS
CORTI<;AS
(Cork House)

M~TROPOLIS
(Mrs. Cork's s ouvenir
, shop)

•
Member of Po,luguel.
Chamb.r of CommllCB

EXPORTERS
RET A I L E R S

4 - 8 - Rua da Eleola Pollt6eniCI - 8 -10
Telafonl 32 58 58
Telegram .. : ISOLAN rES
L_ISBON - PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION

Of CORK SPECIALTIES
AMERICAN EXPRESS CREDIT CARDS HONOURED HERE

7

tugal - dois selos d, hommag,m a Caloust,
Gulbmkian Como f),m smdo nota p'edominant" desd, a ssrill do X Congresso Int,rnaeiollal d, P,diatria (1962), ambos os stlos
tom um d6Smho It1lieo Tenham paciincia,
mas nao deixar,mos d, protestar contra Ista
p"titica dtlsas/rada, COlltra 6Ste proclISSO d,plordvel, dll qUI os nossos C. T. T. t,imam
11m mant,,. 0 ,xclus;vo, ,m todo 0 Mundo. ,.

Medalha do Olube na
4( WIPA - 65 ..
Como v~m sendo habitual, e reflecte 0
nosso prest/glo ioteroaciooal, a comissao
organizadora da c WIPA-6S' solicitou-nos,
em tempo, a oferta dum premio de hoora.
Concedemos, com todo 0 interesse lnerente,
a nOSFa medalha de vermeil, e podemos
agora informar que, multo apreclado, este
premlo de honra foi concedido pelo juri do
graude certame ao checo Dr, Jan 1:itrnad,
pela sua colecc;ao cMedicina e Saude, (Hlst6ria da Mediclna desde a antiguidade, lata
cootra as doenc;as, actlv! ades medicas, cuidados sanitarlos e labor da Cruz Vermelba).
Em nome do Clube Filateltco de Portugal, felicitac;(\es calorosas ao laureado.

J. M. Santos Beirao na
4(

TOPEX - 65 ..

- Outra "I'nocle vlCol'lo pOI'(u"uI"IInl Dt'pol"
d .......... (ro .. do .. n ... do ('mlol"nle "olle (000'
,.tal ... ,. Gllr .... o. " err ....... 1' de din purl' diu, e
d .... t,.,nbem 00(0" .. 1... do «: .. p , F ..... mo •
.. " !!Ilh' .. lr .. , 11 Impor ... e (lOOIO (·sp .... "or e
COIIIO dlrl",'ol'" lot .. r .. "elollol, - ... hrjlfo."OIi
lI"orn a 'lolicla .. 1"0 ....... 10 .. 111 eleo quc', nft
"ou!rlcn do ~Ol·l .... 0 pili .. dn .. (I"motlcl''', 0
110""0 eomp"lrlot" .. o .. e Mil 0 ..... I do .. SUDto. U"''''uo alellll~ou uw ell. II 0 dlano de
lIalH'lIcial ..... pc·el .. l.
~a ,,1" ........... , na t'spo.l~ilo l .. moUr.
nnu .. l, .TOPt:X.O;h. orKlllllzl,da P"111 prl""tI"lo"" '''Ol ... rlcal1 Troplrnl " .... OCllllloD.,
«-nire .. oclo .. du ..... "U".1 e" ..... auo eonl Aurura,
1111001 ... E. 11. "., de .Ii " .7 d" "u .. ho, .Io"e
1I1110uei do .. !!I .. nlo. Delrao nlio "0 101 um
do .. d('z prlml·lro .. p ...·mh.do", eomo 0 uolcO
a qu ... m 0 J.u·1 ulrilluiu dolll prhq .. lro .. pre.
mlo_, cOin belleoplc·ro.. e Cl,,'locs 0 J .. dO.
I1n' ohru~o 00 quel'ldo aO'.IIo, a .... lm
conqul .. tnodo m ... rceldo lu""r "'011''' dol .. ou
, .. ell do. malore. tewiatle08 porluKue.e ••
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cabalm'nl' 0 StU allo misl,r, vmdo-sll, simultan,am,nl" comp,nsado da sua drdua tar'fa.

o

eminente Prof. Doutor
Carlos Trinc80

(Jolaborador permaaeate desta rel'ld.,
Indnblt.l'elmente dOli mal. lIastrell e mals
querldoll, 0 emlueate Pror. Doutor (Jarlos
Trlnciio, qne alnda aOIl ultlmoll numeroll
mnlto .. bonrou coni dolll notlil'elll elltudoll
rllatellcolI, l'alorl.:a 0 prellente numero,
eomo e Jil lieu e nOllllo bablto, com "allollill111010 artl"o lIobre 0 c'''IPA-05., reportacem ext·rllordlnarla do .rande aeoDteelmenlo de Vlena, que no proximo numero
completaremoll com dolll arU"os de ontro
dOli nOllll08 mals lIulltres col aborad ore II,
o (Jap. .... Lemoll da SIIl'elra, conrorme
adlante yol lndlcado.
Aaradeclmentoll aOIl nOlllloll cola bora·
dorell, - e parabeDII aOIl aOlllloll leUorell.

FederaQ80 Filatellca Cubana
Segundo nos inlorma esta entidade, todas as permutas com coleccionadores de
Cuba devem, de futuro, ser realizadas por
intermedio de:
FederaC;ao Filatellca Cubana
Prado,452
Habana (2) - Cuba

Propaganda vantajosa
ACldmdo a uma sug,slao do Gov,rno d,
Madrid, 0 Deparlamenlo dos Correios do
Iraqu, vai ,milir uma, s~ri, alusiva dinfluincia mu~ulmana na Hispdnia. Nos 'r'f'ridos silos figurarao suglStivas imagens dos
mais nottiv,is , ,vocador,s monum,ntos tirablS na Andalusia
Qu,r dis", qu, a clar;vidmt, Adm;n;stra~ao Postal do pais visinho, al,m d, conflCcionar s,los bllos , d, motivos b,m ,scolhidoB
- qu, ,stao a provocar um surto d, jusI;ficada simpatia - vai mais longe, , inl,r,ssa
oulros gov,rnos ,m maUria qu, r,v,rt, ,m
ulil , vantajosa propaganda das suas proprias coisas.
Inf,lismml" 0 nossa caso I d;f'rlnt,. Os
nossos rlsponsdvlis postais andaram noutra ,scola.
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Introduzindo 0 blsturi num
tumor •.•

LISTA DE S6CIOS

lnlrodus;ndo 0 hisluri num tumor que
Imd, a Sl p,rp,tuar (sic), foi recente e pro-

DO

fnsamente distribuido por todos os nucieos
de Ungua portuguesa um interessante trabalho do Dr. Heitor F enicio, tisiOlogo, coleccionador e publicista de Sao Paulo«Como organizei minha tematical>-em que
a autor, depois de afirmar que na sua terra
tudo ,sid ainda na ,slaca s,ro (sic) - como
por ca, salvo raras e honrosas excepc;oes
- demonstra que tal estado de coisas se
deve aos que I,;mam 1m ignorar as haas

r'gras , /asem , I1Isinam uma f ilalelia d,
cop a , cos;nha, pr;mtiria (sic).
Depois de insistir na obrigacrao de observar disciplinadamente a Regulamento da
F. I. P. em vigor, visto que Sl pr,llnd,mos

comp,lir ,m qualqu,r Clrtam, nac;ona/ ou
internacional , ntJc,ssdrio 11-10, assimild-lo ,
cumpri-Io (sic), a Dr. Heitor Fenlcio trans-

creve e comenta, mais uma vez, para aquelea que lie obstinam em pregar a llegaUdade, 0 citado Regnlamento dlntro do qual

o pr"lndlnt, a montar uma colecfilo d,
dad, d,v, ajuslar-s, (sic).

Vlt'-

Na biblioteca do Clube.exillte um exemplar deste trabalho, cuja finalidade constrntiva e de elogiar, e cuja consuita aconselhamos, especialmente aos que, tambem
entre nOs, telmam em considerar uma lalta
de personalidade a aubmissiio ao Regulamento, e partidarismo a procurar qae 811
recomendacroes dos responsaveis de eraveira internacional aejam seguidas. Aos
que se aferram ao prop6sito - enOs sabemos porqne - de que a temaHica portugnesa se mantenha indeflnidamente na estaca zero 1

Lisboa, encruzllhada dos
grandes
4compaabado de lIua ellpolla, ellteYe
em 1.llIboa, de •• 0 .1Ii de 111010, 0 emlaente Illatellsta e notal'el dlrl/Jente IlIal6lIeo norte-amerleono Bellr), M. Goodklnd.
Galardoado em .U03 eom a molor recompenlla das Americas, 0 .4Uredo .... Lleb&elnsleln Memorial Award., equlyolen&e 00
cRoll 01 DI"Unllulllbed "'bllatellstll. da
eRo},al Pbllatell .. Soclet,.., de Londrell, all
IIUBS yallollall colee~uell e os preetllflollos
elltudoll pnblleadoll tornBram_Do um dOli
• •• nd •• da "'lIatella Mundlal.
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lISTA DEL SOCl- MIGLIEDERLISlE - MEMBERS LISlE - LISlE DE MEMBRES

ALTERA~OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL

502 - General Ayelino Barbieri CardOdORua Filipe Folque, 34-4. "-Dt." - Lishoa 1 - Po, Fr, It, T_ C. V. N. U.
1. 2. 10. 15. 24.
738 - Alvaro Neves - Rua Rebelo da Silvoll,
79-A. - LiBhoa - (P) Po, Fr. Es.
T. N. U. 3. 90. 93. 94.
849 - Fernando Ribeiro 0s6rio AlVfl8 - Rua
Prof. Mendes Correia, 239, rIc - Porto
- (P) Po, T. N. U. 3.
1221 - Dr. Amt6nio Homem Pinto - Rua da
C()I]lstituic;no, 244-3."-Dt." - Porto Po, Es, Fr, Ln, C. T. V. 60. 1. 2. 5.
Temliticos. 90. 93. 94.
2086 - Dr. Armmdo Franchini Corregedor da
Fonseca - Rua Nova de S. Crispim,
11_3.° - Porto - (P/M) Po, Fr, In,
T. C. N. U. 60. (M) em 1. {P) em 2,
15, 19, 21. 90. 93. 94. Soliclta trocas.
2102 - Amt6nio Guilherme Tavares da Cruz
- Av. Almir.ante Gaga CouttnhO',
Late 6-3, 3. 0_Esq. - Lisboa.
2314 - Edgard Pil6 - Rua Jose Malhoa, 11_6. 0_Esq. - Lisboa 5 - (M) Po, Es,
1m, Fr, T. N. U. 60. 3. 90.
2346 - Fernando Calix Ferreira - Rua Jono
Mendes, 3_2.°_Dt.o - Viseu - (P) Po,
T. C. N. U. 60. 1. 94.
2406 - Cesar MBIIluel de Frltitas SantanaRua D. Jer6nimo 0s6rio, 2O-1.0-Dt.o
- Lishoa 3 - (M) Po, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 15. 90. 93.
2436 - Amt6nio de Oliveira Simoes - Quinta
da Alagoa - Lote 3-2.°-Esq.· - Carcavelos - (A) Po, Fr, 1m, Es, T. C. V.
N. U: 60. -'II. e 63. de 1. 2. 3. 90. 942454 - Jose Luis Amaral Silva - Rua D. Alberto Bramiio, 14_2.°-Esq. - Lieboa 5
- (P) Po, Fr, 1m, AI, Es, It, Ep,
T. V. N. U. 60. Caixa de fCSsfocos
69. com ~. 90.

2640 - Jono Carlos F·e rraz Duarte - Rua F·er_
reira Borges, 94-4. ·-Dt.· - Lisboa (P) Po, 1m, T. C. N. 60. 1. 3 90 931
2721 - Augusto Fernandes Mestre - Rua Engenheiro Julio Gomes da Silva, 29Alglleiriio (Sintra) - (M) Po, Fr, Ell,
T. C. V. N. U. 60. 3. 70. Postais. 90.
3133 - Jose Alberto Ribeiro de Abreu - Viveuda N. S. da Saude - Lagadc;a Pmheiro de Loures - (M) Po, Fr?
Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. 3. 90.
9~/ 1958.

3162 - Frmcillco Trindade Calha - Rua B 1
1 - 2.. - Dt.· - Olivais SulZona Peonte - Lisboa 6 - (M) Po,
Fr, I'll, Es, T_ C. N. 60. 2. 5.
3248 - P. MBIIluel Alves Braga - Rua da Firmeza, 161- Porto - (MI A) Po, E,
• Fr, I'll, T. 60. N. 60. 1. Gh!lna.
T'emlitioa de brasoes. 90. 93. 84.
3260 - Eduardo Augusto Martims T: de MelDeses - Rua Cardoso de Oliveir.1.
6-r/c-Dt.· - Lisboa - (P) Po, Fr, T.
C. V. N. U. 60. 1. 2.
3452 - Jono Trmdade Calha - Rua B l N.· 1 - 2.·-Dt.· - Olivah Sui - Zona
Poente - Lisboa 6 - (P) Fr, Er, h,
T. C. N. U. 60. 2. 72. 15.
3476 - Eng. Anibal Joao Pinto de Almeida
Marque3 - Rua Maria, 30-3.·-Dt."Lishoa - Po, Fr, 1m, It, T. C. V.
N. 29. 31. Jugosllivia, R. A. U. Laos
e Temlitica de Flores, marcas postaill
de Portugal, Macau e Timor. 90. 94.
Torrens,
4076 - Dr. Artur Manuel Lino FerreiraRua Trilltno Vaz, 1-5.· (Restelo)...,.,
Lisboa 3 - (P) ES j Fr, T. C. N. U.
60. 1. 2. 94.
4091 - Amt6nio Augusto de Araujo Ramalho
- Rua Jorge Alvares, 4-5.· (Restelo)
- Lisboa 3 - (M) Po, Fr, 1m, C. N_
60. 1. 2. Temlitica de Flores 93.
Torrens.

Ill.·
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4292 - J05e MaJIluel Trlnciio de OliveiraRua Aleixo Ribeiro, 8-2."-Esq. - Amadora - (P) Po, Fr, WI Es, T. C. v.
N. U. 60. 1. 2. 93.
4361 - Abilio Joaquim Silva ,e Sousa - Ay.elIlida Alfredo da Silva, 19 - Barreiro
- Po, Es, Fr, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 10. 15. 21. 31. Tematicd
de flores 90. 93. 94. Tor r[1I15.
4413 - Dr. Alex,andre Sobral Torr[J3 -lSenhora da Hora - T. C. N. U. 60. 93.
4598 - Rui Martins da Silva - Avenada AImirante Gago Coutinho, lote 67Lisboa - (M) Po, Fr, I'll, T. C. N. U.
60. 1. 2. Desport.so, Fauna. Flor;a.
Espa~ 90. 92. 93. 94.
4647 - Jose Baptista Barata - Rua Jorge Colatte, 17-3."-Dt." - Lisboa - (P/M) Po,
Fr, Ln, T. 60. 1. 2. Japiio. Fr,an98
90. 94.
4738 - Luis Fernando Fialho do! AnjosRua da Atalaia·, 24-1." - Lisboa (P) Po, Fr, Ln, AI, Es, Compreende
AI, T. C. N. U. 60. 1 2. 3'. em
64. 90. 94.
4750 - Luis Monteiro - Rua da Firmeza,
406_2. 0 - Porto.
4754 - Ant6mo Ricardo Guerra Vie:ira - Run
Ivens, 49-l."-Esq. - L 8b03 2 - (M)
Po, Fr, N. 60. Selos cCeres» de
Portugal elpecializado(, e Portugal isotadOl e -em. quadMs - ColecC;iio gerdL
93. 94.
4757 - Jose Manuel Rego Brush)! LopelCasa dos Arcos - E3toril - (P) T. C.
V. N. U. 60. 3. 21 Peixes. 90.
4758 - Rui JOle Neto 16idoro - Rua Alexandre Herculano, 51-3." - Lisboa 2(M) Po, Fr, Es, Ln, T. C. V. N. U.
60. Fau'lla, JOgOB Olimpicos, FDC'S
(Brasoes, Congres;os, Dia do 8elo,
Cosmos) Variedades de carimbos circulares metaIicOB. 90.
4760 - Raul Martins de Calaza,ruI DuarteAv. FAtados Uillidos da America, 107-3."-Dt." - Lisboa L (M) Po, T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 93.

5

Natt0e!! UniwlI3 e in.oV05 estados independente!!. (POl' mancolista). 90. 94.
4231 - J03e Bernardino de Lima Pereira_
Caixa Postal 137 - Nova Lisboa(M) Po, Fr, Es, Compreande Sf, T. C.
V. N. U. 60. 10. 2. 34. UPU. De5portos. FaUJllll,Flora. 90. 94.
4512 - Joiio de DeuB Carvalho da CostaCaixa Postal, 472 - Sa da BaIIldeira
- (M) Po, 60. 1. 2. 93. 94.

MADEIRA
124 - Dr. Jose da Cunha Tavares da S:tva
- Caixa Postal, 275 - Ftmchal- Fr,
In, Po, T. C. V. N. U. 60.
2979 - Carlos Luis Camoes de GouveiaOurivesaria Camoe5 - Rua Latino
Coelho, 56 - Caixa Postal, 470Funchal +- (M) Po, Fr, FA, In, T. C.
N. U. 60. 3. 90. 94.

MOt;AMBIQUE
203 - Jooee Joaquim Pores - Caixa POI!Ital,
921- L. Marques - T. C. V. N. U.
1. 2. 3.
651 - L. M. de Noronhn - Rua Cidnde de
Moc;ambique, 27 - 29 - Cam P03tal,
156 - Nampula.
1612 - Gabriel Tavares de PiIIlho - Avenidll
5 de Outubro - Pr~dio Fiat - 2.· nndar - L. Marques - (M) Po, Fr, Ln,
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 90.
4591 - Manuel AugUllto Soares MendesAvenida Fernandes Tom oe, 48L. Marques - (P) Po, Fr, T. C. N. U.
60. Tematica GeraL
Em especial:
passaro3 e flroes.
S. TOM£ E PRINCIPE
2234 - Jose da Purificattiio Baptista BispoCaixa POltal :n." 109 - S. Tome(M) Po, Fr, Es, T. C. V. N. U.
60. 3. 90. 93. 94.

ANGOLA
BRASIL
2757 - Arma:ndo Mano Delgado - Caixa Postal Ill.· 1358 - Lobito - (M) Po, Fr,
. FA, T. C. N. U. 60. 1. 2. A. E. F.
Austria, 75." U. P. U. C. Helga. 15raeL 10. 13. 19. 24. 90. 93.
3658 - Anibal Lopes Chaves - Cailta PO'Jtal
Ill." 2688 - Luanda - (M) Po, Fr, Es,
T. C. V. N. U. 60. Ghana, Israel,
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873 - Arquitecto Ant6nio Gama de PaulaAv. N." S." de Copacabana, 1049apt.° 403 - R.o de Janeiro - D, F.
- (A) Po, Fr, I'll, Es, It, T. C. V~
N. U. 1. 2. 15. 16. 30. Succia, Gibraltar, Irlanda, Malta, Liechte'ldtein.
90. 94.

•
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atraso· deste boletim

tII .. " ...... .,·Il .. c'o .. n~Il" c'o .. nO" .. O_ d'r .. eCo ..
e .. h .. re dll r .... II"~iio, por .. na Illdo ... , I,nr
o,,'re>, 0(' .. n'UII"08 o'raNO" dn tipoarllnll,
nlla" JI".flnell"O" por m"Ch'o
leha, pRra
"'naolll, .. e nmlto" clOl!! " .... " "hapr .. aO ...... '
obrlllll .. nh,-iio .. 0, n pllrtir "0 hillu .. ro IInt .. rlor, m .... Dr
tlp"rr .. llrlo .... Drllall p"ra
e.ta de '1'110 No,·" d", Fllmlllleiio.
Claro q .. e .. "ta h,"dlln~" Impllt'ou "m
o'rll"o IIlnda h,nlllr, do qUill p .... ""0,,
d""""'pa 00" no.eo .. p .. ezlldoe u".oeilldo.
e leU or .. ".
('om A prOml'''''A de q ..... eOln 0 hO""O
l' .. rol·~o ..... om II 11011 , 'Oh'''''l' .... no,·o tlpoar"rlll, multo "m IIrl" ·" ... CIl r",'I"CII r .. !omnra plc'n,a lIel .. a .... II..... E nuo IIp .. nllll
eom Il "xr .. ll'IaCe C'olnborn~i\o de ,,('mpre,
mn". tllhabrhl, ('0111 0 er .. N('('n'", .. "INh el
IIlunelllo dON "nll1leloN. , (IUe 'dbm('n'" aAran"C'ln,
mnlal'e toul »......Il perrellaa
e.lnbilldnde.

"0

"0

om

c'"

Literatura filalelioa
Esta aberlo concurso para

alribui~ao do
premio annal de 100 d6lares, destinado ao
mdhor arligo sobre c Pol6nla., escrito em
Ingles ou em polaco. A data limite e de
30 de Outubro p •. f, e 08 originais devem
ser submetidos a Bprecia-rao da conhecida
firma W. Kolakowski Co., P. O. Box 394,
Great Neck, N. Y. IIO~2, E. U. A.

o

Mar e as EmbarpaQoes

lII(,hl qu ... por .. nqu"o'o. pON .. amo" e1lzl'r
alao hlllill de t'00(,1· .. 10. NllPC'III0N (I"e. Oil
proximo ano. lie r<·"lIzllI·a, C'1lI E"pllulaa,
UUlla "rand .. "XI>ONI~iio .. obre 1I'IllllN DUII·i"mOil, acerc .. d .. 'IUIlI 10DloI'I ('UONUUlldoN,
e 00 quol deeerio tera Iu"u .. de de",t .. que

Por
llN8 ... OlTTROIil

II nO""11 uanlorleolcc('looadorA da ""peclaI ....a.. c.
'
8 .... "erel'''mo'' .lOto, d .. "de JD, e pnrn
(III". al .. h.pndllna .. n'r, 0 .. uO""O" Il'mDU,,08
.. e pr"pnr .. D. rm Irhaa liio .... ac·NI h'o e Inlcrc" .... nt ..... p .. lo d .. plo motho do d .... I .. qlle
(I"e 0" hAl'I·a .... ore" porl"a"e" .. " th'rr .. Ul
no .......... brlm .. n.o do Mundo, qllrr pelo.,
bl'liNHimo" N,·Io .. que .. r'·C'hllU'l'ule po .. ".IImON .. obr .. 0 illll('o t .. nall .... Da Ir .. tll"o
p .. I .. N nON_ON (;. T. T., I·AutO ,do eootlut'ute
('01110 do ultromor.

«The Airpost Journal.
Recebemos mais um nzimero duta 'XClI",te revista, Drgi10 oficial do "A m,,,;can Air
Mail Society" - 0 mats poderosa ag"cmiari10 airofila/eUca do MUlldo - p",cisamm/,
o n" 42£, refermte a JUl1ho. E gostdmos dtJ
11ICOllt"a1", 1Ia jJdg;lIa 288, l1a aprdCiada c"on;ca .Slt1l alld read by the ed;/or., um lar/?o
aflontamel1/o sabre 0 cBoltUm do Clube Filatelico de Portugal-, , a sua 1"ub,,;ca regular
.Pdgi1lr1 de A iro/ilat,lia., para a qual aquela
tntjdade, levando em conta 0 seu grand, i1lteress" procura, nos E. U. A., um tradutor
para a Iblgua illgltJsa Gostdmos, t rtg;stdmos, POl' v,rificar, mats uma VtS, qu, 0
01/51;0 I acrdo destf .Boilltim. em pfol duma
Filatelia portugu,sa coda VtS melkor, mais
co"hecida - molivo do sua ex;st;ncia, e uma
v,.dadtl ;ndesml1,tivel II ;nc01ltrovlrsa, conv,n;mtllmmte aprdC/ada tI cOlls;dernda, com
gral/de frtquincia, qutJr pelo seu publiCI) naciollal, quer Ptllos orga1lismos tlstra1lgeiros
dl malor r,putardo. 10m tais estimulos, 0
nosso "Bo/elim» continuard a des,mpmhar

4

respeito, aqui escrevemos em dois dos
wtimos domingos.
~ quanto a esta segunda parte que
a nossa surpresa e maior. Porque fomos
de uma clareza que nao permite duas interpreta!;oes;
"Clube Filatelico de Portugal» da 0 seu patrocinio, efectivo e muito
valioso, como veremos adiante, a todas as
exposi!;oes filatelicas cujos organizadores
lho solicitem, com a (mica condi!;ao de
que tal patrocinio, em regulamentos, catalogos e demais publicidade, seja indicado
ao cimo de quaisquer outras entidades filatelicas, excepto, claro, a Federa!;ao Portuguesa de Filatelia. E isto e tao claro e
tao 16gieo, que ate desnecessitava de ser
escrito ...
E em que consiste 0 patrocinio do
"Clube Filatelico de Portugal» as exposi!;oes filatelicas portuguesas?
A pratica de quase todos os dias, durante cerca de quinze anos, e em exposi!;oes filatelicas que somam ja muitas dezenas, demonstra que tal patrocinio e,
efectivamente, muito valioso, pois que,
alem do moral, se des dobra em mwtiplos
aspectos do material.
Na verdade, 0 «Clube Filatelico de
Portugal;. oferece exemplares de regulamentos de exposi!;oes filatelicas anteriores,
a fim de as entidades organizadoras escolherem, ou os adoptarem ao seu.
Oferece, facultativ~nte, listas de nomes para expositores da Classe de Honra
e para membros do jUri, a fim de aquelas

°
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entidades organizadoras escolherem os que
entenderem, e sem que nunea
clube
imponha nome algum, claro.
Mas 0 «Clube Filatelico de Portugal»
faz muito mais. Patrocina tais exposi!;oes
junto dos C. T. T. Empresta-Ihes as estantes para a montagem das participa!;oes.
Faz, no seu boletim, na Imprensa e na
Radio, a propaganda respectiva. Assiste,
pelo menos por intermedio do seu presidente, as respectivas inaugura!;oes. E garante a publica!;ao, nas paginas daquele
seu boletim, da respectiva reportagem, literaria c grafica, com qualquer mlmero
de gravuras que os respectivos organizadores the enviem.
Podfamos apontar outros aspectos substanciais do patrocinio do «Clube Filatelico
de Portugal». Mas basta que, para terminar, digamos qu~ 0 'Patrocinio do «Clube
Filatelico de Portugal», excepto para as
exposi!;oes que tern grandes ta!;as de
prata, oferecidas pelo presidente do clube,
e as quais custaram ou custam milhares
de escudos (exposi!;oes do Benfica e do
Funchal), - envolve 0 oferecimento de duas
medalhas, a outorgar aos do is primeiros
premiados, simultimeamente com as da
organiza!;ao; uma, de vermeil, do clube,
outra, de prata, do seu presidente.
Que isto leiam e saibam to dos, e que
nao haja mais duvidas sobre 0 patrocinio
do «Clube Filatelico de Portugal» as exposi!;oes filatelicas portuguesas.
V. C.

°

1

3663 - Julio Almeida - Rua Barao de Siio
Felix, 44 c/2 - Rio de Janeiro - (M)
Po, T. C. N. U. 60.
4661 - Claudio Roberto Guessi - R. CorOiDc!
Mi'itiio, 463 - Caixa Postal, 27M.litiio - Tanabi - S. Paulo - (M)
Fr. Ln. 60. N. U. 6. do SuI 90.
4662 - Nelson Felicio - Rua Coronel Mi'itiio,
682 - Mi'iliio - T.anabl - S. Paulo(M) Fr, Ln, 60. N. U. 6. do Sul. 90.

CANADA

4072 - Delkar Napoleao Mala - 209, Augwt.ll
Av. - Toronto 23 - Ontar.o - (M)
Po, 1m, Es, It, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 17. 91. 94.
HUNGRIA

4384 - Major Jen6 - Egre=ey ut 95 - Budapest XIV - At Fr. 1m. 60. N. 2.
N. 3. N. 18. 90. 96.

ESPANHA

POLlJNIA

4755 - Dr. Nanuel Aoibal Pereira FemdOdez
- Curros Enriquez, 18-2.· - Orease
- T. 60. 1. 19. 21.
Desportos.
Fal1llla. 90.
4756 - M. BorrelParera - EdisOiD 14-1-1Barcelona (5).
4759 - Vicente Cerveron Ch'lllra - Calle Doutor Gomez Ferrer, 5 - Mislata - Vali!mcia - (M) Es, Po, In, Fr, Al~
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 65. FDC.
J'offre, I offler, lch biete, ofr.ezco
60. N. U. 65. FDC. 19. 20. 60.
N. U. 21. 90. 93. 94. Unific.ado,
Lama, 80.

4155 - Romanowiez Ryszard - ut Wojeka
Polek ege, 51-3.' - Koszalin, 1 - Po,
It, .PI, Al, Es, T. 60. 10 Oc.d. Berlim\',
Sarre, Austria, V'!!-ticam.o, Luxemburgo
Tematico3 de desproto3, fauna, flora,
Europa, religiosos 4. 90. 96.
4188 - Zawadzvi Marek - Skrytka PocztOW8,
203 - Kielce - T, N, 1m, PI, 64, 66,
90, All is/lUel of Angola, Moc;amhique
aIIld Spanish colonies. Sport, flora,
faUilla _ 11111 countries. I reply all
letters. Member: ATA 12781.
4247 - J6zef Serdecki -St<lw.ackiego 18 m 15
-Poznan.

,~\PAGAMOS
",

BONS PRECOS

POR
SERIES ISf)L~DOS MISTUR>\S PAcons AO QUILO
'" PARA 0 NOSSO NEG6cIO DE RErALHO, lambem des.jamos comprar
quantldades nlals pequenas de belos om berles, de pre~o media e mal~
el.vado.
Como somas a malar casa flIahlllca dB America, eslamos consfanlomenle
a enmprar grandes quanlldades de selos de loddS as parIes do mundo,
Aeluolmenle, e.lomos parllculHrmenfe Inleressados em camprar:
• SELOS EM ~ERIES: De valor bdlxo e medlo. Complelas au Ineomplefu,
DOVOS ou usadu.
• S~,LOS ISf)L-I.DOS: Varlededes barafas 0 afraellvu.
• PACOTES: FeH"a culdadosamonle, com selos perleifos.
• GRANDES QUANTlDADES E RESTOS DE .STOCKS-, de tad as
os generos.
• MISTURA (AO QUILO) sobre popel.

.........
Q!leira mandar·nJs a sua Usta de o/ertas, 9ue merecerd a nossa
....... pronta e cuidadosa at'n;iio.
GRATIS. A PEDIDO I A no ... nova lIat. d. comp, .. 1
.Os melhores

VENDA

AO MAIO!? E

pre~os

por sel09 dos ESlades Unldos

0

Canadb

MAH CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO

£H. E. HARRIS & c.~,
BOSTON 17, Mass, U S. A.
RUA VIT O R C O RDON. 1.· ,\ -

LI S BO A

TI!L. 32301/8

Telegramas: HARRISCO BOSTON
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ANUNCIOS ECONOMICOS
I wish compl. mint sets all countries,
sports, flora, fauna, and cosm6s. Base cat.
Yvert, Zumstein or for acc. I give Russia.
Bovt Boris, Kharkovz, Poste Restante USSR.
ANToNIO GOMES PAULO - Rua Ant6nio Jose de Almeida, n.O 226-c/v. Esq.-,
Coimbra. Portugal. - Compra e troca.VENDE COM GRANDES DESCONTOS.
SelOl antigos e modernos, isolados e em
Serie3 completas, novos e usados de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Tenho selos
de 4 angolares Fauna em quadras.
Exchange stamps. World-wide. Mint in
quantity. Basis stamps for stamps, face
value, Yvert and Zumstein. English, Russian. - Bovt Boris, Kharkov-3, Poste Restante - USSR.
Vendo ou troco, urna colec!;lio de Ghana,
Somlilia e Burundi, uma tematica «Lions
Clubs», e selos de Borboletas. Ensaios de
cor e provas de Fran!;a e Comunidade,
Portugal e Ultramar. Preciso sobretaxas
locais da lndia Port., e anteriores, selos
soltos e postais max. tema «Cristo», serie3 e variedades da Irlanda. FELIX DA
COSTA ILHA - ALCOENTRE.
Send me all your new issues, only
mint complete of Portugal and Overseas
countries, Belgien and Colonies, English
Colonies, France, Holland, Switzerland,
Austria, Africa. I shall give any issues of
1956-1960 and 19.f!0-1965 Russia. Exchange
basis Yvert, Zumstein or face value plus
postage. Answer everybody. Air mail regi3tered postage. - Bovt Boris - Kharkov-3,
Poste Restante - USSR.
Troco e com pro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
Russia
stamps. I
countries. Restante -

Calling: Exchange large - size
wish mint Portuguese Overseas
Bovt Boris, Kharkov-3, Poste
USSR.

Joaquim T. da Silva, Loutulim, Goa
-lndia. Deseja trocar selos usados de
Portugal e Ultramar Portugub e Imperio
Brit&nico. Correspond~ncia em Portugues
e lng1~s.

FILATELlSTAS!
Deseo Portugal y Ultramar, comemoralivos, Espaiia, Francia y Colonias, Belgica,
Suiza e !talia. Bovt Boris, Kharkov-3,
Poste Restante - USSR.
J6venes checas, estudiantes, desean 50tener correspondencia con j6venes de todo
el mundo, especialmente de Hispano-Amenca.
Deseamos mtercambiar sellos en especial de los juegos olimpicos en series completa3 nuevas, insignias de metal, discos
de gram6fono, tarjetas postales y otros
divers os objetos.
Corresponderemos en ingles, frances,
aleman, espanol y esperanto. Respuesta
asegurada. Miss L. KUBASKOV A, Srazna 8
JIHLAVA.-Miss L. MATULOVA, P. O.
Box 119, JIHLAVA. - Miss L. KNIZOV A,
Vojanova 25, JIHLAVA. - Miss J. VINCENTOVA, Dobronin 112/A sidliste osr.,
JIHLAVA.
Je desire echanger des timbres avec
deJ collectionneurs avances du Portugal
et Outremer portugai3. - Vojislav Dzepina
- Boskoviceva 17 - Zagreb 1- Jusgoslavia.
Vendo selos usados (1886 a 1959) da
India Portuguesa. Tenho para entrega
imediata 10 (dez) mil selos. Pre!;o de
ocasiao. Theotonio Menezes - Caixa Postal 315 - Santos - SP. Brasil, America do
Sul.
Compro urna cap a de mola oculta, ja
usada, para foThas mod. S. F. n.O 2.
Respos ta a sede do Clube ao n.O 35.
DESEJO trocar selos novos e us ados
com amigos de todo 0 mundo e, principalmente, de paises de idiomas portugues
e espanhol. Respondo sempre. Correspcnd~ncia em frances, ingles, espanhol,
alemlio e italiano. lng. T. Oradeanu, Casuta postala 3.705, Bucarest 22, Romenia.
Je cherche des timbres motifs de tout
Ie monde: Flora, Fauna, Astrofilatelia,'
Religiosos, Sport I Portugal e Ultramar,
Africa, Europe Ocid. Je donne en echange
louts les timbres de la RUssia, Po16nia e
Europa Oriental: motifs cosmonautica;
"port, flora, fauna etc. Catalogues: Yvert;
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2 CRONICAS do

•

i)iario
Os juris das Exposiv6es Fllat611cas
Porque tudo lhes serve para criticarem
e dizerem mal, para criarem 6dios e fazerem divisoes, que tanto estlio prejudicando e desprestigiando a Filatelia portuguesa, - de tudo se servem para, mentirosa e maldosamente, nos atacarem, e
uma das acusa!;oes mais frequentes e a
de que n6s fazemos parte de quase todos
os juris das Exposi!;eies Filatelicas ...
Ora e sabido que ha meses, no Funchal, como no fim desta seman a, em
Coimbra, fomos convidados e instados
para fazermos parte dos jUris respectivos.
E mais, ate: Fomos convidados para presidente desses juris, e, aceitando 0 convite
para fazermos parte, indicamos Jose Gonzalez Garcia para presidente da primeira,
e supomos que presidente da segunda
sera 0 Prof. Dr. Braga da Cruz, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Somos n6s quem, em regra, como
presidente do Clube Filatelico de Portugal, ou pessoalmente, indica os restantes
membros dos juris?.. E verdade, mas,
evidentemente, sempre porque nos solicitam tal, numa atitude de plena objectividade das entidades organizadoras das
exposi!;oes, e de inteira confian!;a, e 6bvio,
nas nossas objectividade e seriedade.
E quais tern sido, connosco, os membros dos jUris das ultimas vinte ou trinta
exposi~oes?
Uma ou duas vezes, 0 eminente Prof. Dr. Carlos Trinclio, e nlio
mais, porque entendemos que, membro
de quase todos os juris das exposi!;oes
internacionais, nlio pode andar a desperdic;ar-se nas meramente locais. Inumeras
vezes, como em Arganil, Barreiro e Funchal, aquele tambem eminente Jose Gonzalez Garcia. E, destes juris de tres membros, . sempre alguns dos seguintes: Coronel Francisco Cardoso Salgado, Cap. F. Lemos da Silveira, Jose Rodrigo Dias Ferreira, Dr. Jorge Vieira, Dr. Ant6nio de
Almeida Figueiredo, Dr. Romano Caldeira

Camara, Eng.o Monteiro de Almeida e mais
algurn que, de momento, nos nao ocorre.
Nlio serlio estes dez nomes, em jUris
de tr~s membros, nfunero suficientemente
iargo e variado? A resposta parece-nos
tao indiscutivel, como indiscuUve~ e a sua
diversidade de ideias, e a sua seriedade de
julgamento.
Havera mais dois ou tr~s filatelistas
portugueses dignos de serem membros destes juris? Somos os primeiros a responder
que sim, e poderiamos, ate, apontar aqui
os seus nomes.
Mas nao se esque!;am os critic os te6ricos de que, na pratica, n6s, constantemente
pedidos, solicitados e instados, muitas vezes com urgencia, quando nao para respondermos no pr6prio momento, temos que
vencer, sempre, urn destes problemas: Urn
filatelista de Lisboa que se en contra ausente; outro, da provincia, que nao quer
ou nlio pode vir a Lisboa; outro que, poden do ser expositor, nao deve ser membra do juri; outro que, convidado, nlio
aceita, e ainda outro que, desejando ser
ccnvidado, nlio tern compet~ncia para
se-lo ...
o problema e vasto, e dara pano
para muitas man gas . .. Pelo que, estando
esta cr6nica com tamanho muito alem do
normal - prometemos voltar a ele, logo
que nos seja possivel ...

v.

C.

o patrocinio

do «Clube FllatelicD
de Portugal,. as exposioiles
fllatellcas portuguesas

Com certa surpresa nos sa, recebemos
segunda carta, interrogando-nos sobre 0
que e 0 patrocinio do «Clube Filatelico de
Portugal» as exposi~oes filatelicas portuguesas, e sobre os dois ecos que, a tal
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!;aO, altamente prejudicial para a filatelia
em geral.
Estamo-nos mobilizando de toda a maneira, estamo-nos defendendo e atacando,
estamo - nos esc1arecendo e divulgando.
Mas ... e isto bastante?
NAO. Ha necessidade de mais. A audacia e a falta de vergonha e pud~r dos
que exploram os coleccionadores nao tern
limite, aumenta cada vez mais, assim, a
reaC!;aO tambem tern que aumentar.
Como?
Chamando os negociantes de selos para
se reunirem a n6s, no comb ate contra
esies individuos e paises que exercem
tao repugnantes actividades, porque, se a
causa piorar, ela se tornara uma calamidade para a filatelia elJl geral.
Podem ter a certeza de que 0 coleccionador, ao perceber que esta sendo explorado, se revoltara, e a maioria abandonara 0 coleccionismo de selos.
Quem sera 0 maior prejudicado?
Incontestavelmente, 0 negociante de
selos.
A grande maioria, quase a sua totali!lade, compoe-se de elementos honestos,
que fazem suas transac!;oes. com toda a
sinceridade, leal dade, lranqueza e Usura.
Entao porque cooperam, aceitando esta
c1asse de selos e blocos com a sua compra e venda?
Tem a palavra os negociantes de selos.

F. Castel-Branco &Filho
LIMITAOA

Apartado n.o 44

Telatone 22020

VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicBs de todo
o Mundo. Selos clao5icos de Portugal
e Ultramar

A

FILATELICA
COLEC~OES
Cal~ada da Carma, 2~-S/L E
LIS BOA - Telefone 35207

SELOS PARA

Zumstein, Michel: 50-200 YFr. Correspondence: Allemand, Russian, Anglais, Fran!;ais. R;vszard Romanowicz, ul. Wojska
Polskiego 51/3.8 , Koszalin-1, Pol6nia.
Com pro variedades e erros de Portugal
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. Joao XXI, 68-5. o-Esq. - Lisboa - Telefone 778838.
Com pro todos selos Sui!;a e Liechteinstein, novos e usados. P. Schmid - Rua
Actor Tasso, 1- Lisboa.

••

Vendo uma colec!;'ao de selos de Portugal e Ultramar, ja um pouco adiantada,
e algumas series e selos novos, avulso.
Fernando A. _J. Fernandes - Rua Bartolomeu Dias, 5 - Faro.

no mundo in/eiro
mals de 400 agAnclas de turlsmo

WAGONS-LITS / / COOK
organiza(:llo, mundial de viagens,
alem de possuir
carruagens camas,
carru agells-res tau ran tes
e carruagens-pulmans
emi/em aos mesmos pre(:os das
Companhias Transpor/adoras,
bilhetes de camhzho de ferro,
de avilla, de bat·co,
em todas as classes.
I=ORN~C~M 10DOS OS
VI<;OS lURrSlICOS:
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viagens c.d rorfait»
(tudo incllddo)
indlviduais e em grupos,
itinerdrios para viagens de
automovel,
pere{:[rina(:oes, cruzeiros,
hoteis. ba{:[nl;ens,
seguros, cambios, conf!ressos
e se encarregam igualmente
da sua viagem de negocios.

WAGONS-LITS / / COOK
em Portugal:
Lhbol, Porto, Colmbrl, elplnho, Funchal,
Luanda a LouranGo Marque.

•

Carta

a

Compro e venda selos aos melhores
pre<;05. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Compro, troco e vendo selos novos e
usados. Preciso correspondentes Ultramar
Portuglles. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 43-2-Dt. - LISBOA-4.
Selos com erros, novos e usa dos, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta.> a Secretaria, ao n.D 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.o 22.

Compro, troco e venda selos c1assicos,
toda.3 as series novas e usadas de tematica3 universais. Procuro selos de pacotes.
Venda aIbuns e material filatelico. A. Borges Brito - BARREIRO - Portugal Tel. 2272329.

Vendo selos de Portugal e Ultramar,
cern desconto de 50 % 20 %, e estrangeiros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.D-Esq. - Lisboa - Telefone 842083.

Willi Kern - Caixa P03tal 9. - Porto
Alegre - Brasil. Troca selos brasileiros
por portugueses, com principiantes.

Je cherche correspondant pour echange
de nouvelles emissions, cosmos, flore,
faune, sports - base Yvert. Corresp. fran!;ai3 et allemand. I Ionescu. Str. Isvor 141
- Bucarest - Roumanie.

Vendem-se, melhor oferta, 4 albuns colec!;oes de temas. Detalhes a A. Borges
Brito - Barreiro - Portugal - Telefone
2272329.

S~R

novos de Portugal e Ultramar.
Secretaria, ao n.D 22.

Philatelists! I want exchange with Portugal, new african countries, Suisse, Austria, Spain, England etc. I collect only
full sets mint: Flora, fauna, cosmos, sport.
r can send: Czechoslovakia, Russia, Poland,
Roumanie, etc. I answer everybody. Write
Engliah, Czech, French, German to adress:
Jan Polivka, nam. c. 8, C. Krumlov, Czechoslovakia.
Enviem 25/100 bons selos de Portugal e
Ultramar.
Dou 25/100 selos de Italia,
Fran!;a ou Alemanha. Bertazzoni V. Gemita 10 - Bologna -.ITALIA.
DESEO canje sellos nuevos en series
completas. Doy igual condiciones Brasil.
Cat. Yvert. ENNIO SANTOS, Caixa Postal n.D 2124 - Belo Horizonte - Minas BRASIL.
Canjiroes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos

+

A erojilatelistas - Com pro pequenas e
grandes quantidades de aerogramas militarea, comprovadamente circulados (com
carimbo), expedidos de ou para todas as
nossas Provincias Ultramarinas. Resposta
a Secretaria do Clube, ao n.D 80.
Aerojilatelistas - Encomendetn desde ja
os sobrescritos que serao transportado!! no
pr6ximo "xvn Giro Aereo di Sicilia».
Ainda em stock algumas pe!;as dos Circuitos Aereos anteriores. De interesse tambern para os tematicos de Avia!;ao e de
Desportos. Circolo Esperantista di Palermo, Via Tripoli 15, Palermo, ITALIA.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou com pro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.D 22.
Je VOllS envoie des timbres neufs de
meme valeur que les livres sur les marionnettes a gaine ou Ie materiel qui y a
trait que je desir,e rais recevoir en echange.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F. P. - Av. Liberdade, 22
-Lisboa.
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Ich tausche Literatur iiber Handpuppentheater oder Material mit ibm verkniipft gegen neue Briefmarken mit demselben Wert.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F. P. - Av. Liberdade, 22
-Lisboa.
LAMARTINE MUNDIM RIBEmO, Rua
Dr. Waldemar Lorens, 113 - Monte Carmelo (Minas Gerais) Brasil. - Troco selos
com colegas de qualquer Pais. Dou selos
do Brasil em quantidades de 200 a 500,
usa dos, por selos us ados da sl,la N.a~ao ou
de paises vizinhos. Escrevam-me. Resposta garantida. Corresponde-me em ingles, frances, espanhol, portugues, alemao
e esperanto.
Cedem-se postais, com vinheta e carimbo comemorativo, da «I Exposi~ao Filatelica Nacional Polar» (Civitanova Marche, 24-5-5), data da chegada ao P610
Norte do dirigivel «!talia», do Coen. Nobile.

Dr. A. ZAPPALA, Capitaneria Porto, Venezia, ITALIA.
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Envieme 25/50 sellos commemorativos
de vuestro pais de poder ser novedades
1965 usadas. Remito en cambio Espana y
Colonias. Isabel Portillo - Perez Galdos,
5 p 26, Valencia 7 - Espanha.
I look for books or other materia}
concerning handpuppets and I give new
stamps, with an equivalent value, in exchange.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F. P. - Av. Liberdade, 22
-Lisboa.

\.

C.ONICA DC

Pretendo adquirir, por compra ou troca,
os sobrescritos do C. F. P. n.o· I, 2, 3, 4,
5, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 90, 97, 98 e
100. Envio de pre~os para Jose de Melo
Saiao - Largo do Po~o do Concelho, 3-1.0 ,
Esq. - Settlbal.

•

Urn destes dias, urn s6cio do Clube
Filatelico do Brasil ofereceu a outro doisblocos (souvenir sheets) de M6naco, por
120 d6lares.
o prego solicitado causou estupefac~ao
as pessoas presentes, e, naturalmente, chamou a aten~Ao geral.
Como se podia explicar que fosse solicitado a alta quantia de 120 d6lares por
dois blocos, recentemente emitidos por
M6naco, cujo valor facial era de Frs. 0,50
cada urn?
Os protestos foram gerals.
o ofertante do.s blocos nAo se impressionou. Com toda a calma, tirou do bolso
urna pagina de urna das mais importantes
revistas da America do Norte, e mostrou
aos presentes 0 seguinte ant'incio:

KENNEDY
MONACO

IMPERF & SOUVENIR SHEET
The blue chip of your

KENNEDY COLLECTION

Souvenir sheet (2000 exist) S 69,50
Imperforate
(2000 exiat) S 44,50

Por _ _ __ __ _......
OliGO FR&VV&BOL.

Vice-President. do Club. Filott!lico do Brasil

Na parte de cima do ant'incio; havia
o cliche do bloco emitido por M6naco,
cujo valor facial e de Frs. 0,50.
Leram?
Emissoes de 2.000 pe~as; e 0 total solicitado pelos selos sem denteado e pelos
blocos foi de 114 d6lares ...
Onde vamos parar? Nada menos do
que 600 vezes 0 seu valor facial ...
Este e 0 facto. Agora 0 meu comentflrio .
o que a filatelia pode esperar com 0
constante agravamento deste comercio de
exploragao do coleccionador de selos?
Se hoje temos emissoes de 2 000, amanha vamos ter de 1 000 exemplares, e, naturalmente, se as explorados pagam 0
pre~o solicitado, a audacia dos exploradares aurnentara. Hoje e urn pais a
explorar, amanhii vamos ter la, 20 ou
tpais. Como se ve, 0 assunto e multo
importante para a filatelia em geral.
N6s, elementos de sociedades filatelicas, estamos abertamente lutando contra
esta exploracAo e esta lamentavel situa-
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CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILlADO NA FEDERA<;:AO PORTUGUESA DE FJLATELIA (F. P. F.)

Especializada em callfado vu\canizado,

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES

e todos os artigos de borracha em geral

SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 79-3 o_Dt.° APAln ADO 2869 -

CORRESPOND~NCIA :

EXPEDIENTE -

Ter~as

L1SBOA - Telef. 54936
LISBOA - PORTUGAL

e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e sdbados, das 16 as 20 horas

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTlZA<;:AO

Contimnt, (exceplo Lisboa), flhas e Provincias Ultramarinar:
Efedivos • • • • • • • •
Juniores • • • • • • . •

60$00 par ana
30$00 por ano

Brasil • . • . .
L1SBOA -

Efectivos • • • • • ••

.
ou equlvalente em moeda local

artigo. de alta qualidade

Cr. 50000, par ano
10$00, por mas; juniores • • • • ••

« Itipolito»

•

2$50, por mes

PAGAMENTO ADiANTADO, POR CHEQUE, VALE. D1NHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO.
SAO s6clos JUNlORES OS MENORES DE III ANOS

FOGO ES - LANTERN AS - PULVERIZADORES - C.\LDElRAS DE DESTILAC;,AO - PRENSAS «MARMOi'·JIER»,
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU -Rolando dos Reis Angelo Po~tal 143 - Macau.

Caixa

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenlr0 de
Gouveia - Caixa Postel 456.

s. TOME - Joila Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. - Calle
18, N° 7' 37 - Apartado A~reo n.O 859,
Santa Marta
U. S. A.- Manuel L' Gouveia - 49tl, 15 th
Avenue, GL. 5'2[44, Sacramento, 20, Ca·
Iif6rnia.

Casa Hipolito, Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53
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