UMA CAMPANHA EM MARCHA
S. Tome e Pr(ncipe - Om;ssoo da cor azul

(Ver artiga na interiar)
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Do valor formaiiyo e informativo

TUDO PARA FILATELIA

da Filatelia

SELOS DE PORTUGAL E ULTRA MAR

Pelo
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DB .... ~TONIO 0 ... 811."'" GOIIIE8

SELOS DE 1000 0

MUNDO PARA lODOS OS lEMAS

Bxpo81911o permanente de 8e108 em 15 vitrinal,
no atrio do r6a-do-chllo e no 3.0 andar (elevador)
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COMPRA -

VENDA

CONSERVAS UNIT AS,

L.DA

PABRICANTBS B BXPORTADORBS
DB CONSBRVAS DB PBIXB

Fa/a-se hoje com crescmte insistencia, e muito justificadamente, na
necessidade do fomento organisado e sistematico da Filatelia entre a Juventude Mas, na pratica - e esta situa~fio arrasta-se hd muitos anos - os
coleccionadores jovens continuam d espera que os responsdveis Ihes prestem,
ao men os, um pouquinho da aten~iio que merecem.
o esforfo a realisar nesse sentzdo d,v, tomar corpo com urgencia. 0 problema niio pode continuar a ser ignorado num planeamento ejicas e coerente
da valorisa~iio da Fzla/elia Porluguesa.
Vale a pena, portanto, debru~ar a aten~iio sobre este lucido artigo eDo
valor formativo e informativo da Filatelta.". 0 seu mer.to intrfnseco e a
sua aliciante expressiio, derivadas do seu ilustre autor ser um fzlatelista
autentico e de longa forma~iio, e um pedagogo - professor me/odologo do
Liceu Normal de Pedro Nunes, professor do Conservatorio Nacional e memo
bro do Conselho de T eatro ilustram e/oquenteme1zte e com um sabor muito
especial a amplitude que a /uventude Filatelica devera tomar, se na verdade
se quiser chegar a resultados e/ectivos que trans/ormem nos sentidos reconhecidamente necessdrios a penuria actual.

I

SEDE EM LISBOA:
RUA DO SALlTRB, 82-C-r/c. - TBLBPS. : 7342 35/36
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SBTUBAL

OLHAo

Telef. 633

Telefs. 32627 - 32064
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A Filatelia (do gr ego - phHo s, amigo,
e ateteia, marca com selo) impoe-se seguramente como urn meio didactico de importancia relevante na forma!;ao dos joyens escolares.
As virtualidades que the sao inerentes
cedo come!;am a impressionar e a ex-ercer urna influ~ncia formativa, decisiva,
em todos aqueles que a ela se dedicnm.
Com efeito, a gosto de coleccionar selos cria e desenvolve certos habitos que,
todos, temo's por bons e necessarios. Ora
a educa!;ao, fundamentalmente, nao c senao um conjunto de bons pabitos.
A arruma!;ao do material filatelico, a
sua conveniente ordena!;ao, a paci~ncia
requerida na escolha dos exemplares, a
analise dos varios tipos de selos, a subti-

leza na destrin!;a das filigranas dos papeis, 0 poeler de observa!;aO directa e
penetrante na distin!;ao das tonalidades
de cor, a rigor absoluto no reconhecimento dos denteados, a delicadeza exigida
no tratamento das especies filatelicas e
o asseio que requer 0 coleccionamento desaconselhaveis as colec!;oes em que os
selos se apresentem sujos ou com carimbos
fortes - sao de facto virtualidades que
marcam fundamente e que jamais deixarao
de exercer a sua continua, prolongada e
benlHica acc;iio.
Ora a Filatelia, porque propicia aos
escolares a aquisi!;ao de todas elas, contribui assim largamente para a sua forma!;iio.
Outro ~specto, de alcance social e
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tambem formativo, e de considerar, ainda,
na Filatelia. Referimo-nos aos pequenos
nucleos ou centr~s filatelicos que poderAo
constituir-se nas escolas - em muitas institui!;Cies ou agremia!;Cies culturais dispersas
pelo Pais existem centros desta natureza
- os quais, urna vez constituidos e devidamente orientados, se transformam em
nucleos de verdadeiro, autentico convivio
social.
Em tempos, existiu no Liceu Normal
Ode Pedro Nunes urn centro deste teor.
Algumas dezenas de alunos se inscreveram
nele e acorriam entusiitsticamente as reuniCies, que se realizavam .aos sabados it
tarde.
Notavel 0 interesse com que os jovens
filatelistas seguiam os esclarecimentos minlstrados pelo signatano desta singelissima cr6nica! Tudo queriam saber: desde
o papel ).lsado nas emissCies dos selosporcelana, esmalte, filigranado, pontinhado,
liso, etc., ao denteado dos .m esmos, variavel tambem e, por vezes, de import an cia
decisiva na cataloga!;ag e valor material
das especies filatelicas.
E, assim, sem dar por isso, iam adquirindo, na pratica filatelica, as virtualidades que the sao imputaveis, as quais,
como e obvio, viriam a refiectir-se na
sua vida escolar.
Mas 0 que mais nos impressionava,
nessas pequenas e tao animadas reuniCiea
filatelicas, era 0 ar alegre, festivo quase,
de todos os seus frequentadoresj era a
sA camaradagem que se ia estabelecendo
e firmando entre todos; era a solidarledade de interesses que se ia criando e
que, na vida social futura, nao deixaria,
por certo, de vir a produzir prestantes e
saborosos frutos.
De salientar, ainda, que nessas reuniCies, aos sabados, os jovens filatelistas
laziam trocas de selos. Pois bern! Esta
pratica que, a primeira vista, dir-se-ia
um mere passatempo de exiguos pu nulos
efeitos educativos, constituiu para nos um
meio indirecto de forma-!;ao civica e moral.
Il: que, na concretiza!;1io dessas trocas, seguiam-se it risca certos principios basicos
que todos respeitavam. por forma que
nenhurn dos ctroquistaslO pudesse considerar-se prejudicado. Assim: se as trocas
eram de selos estrangeiros, tomavam-se
por base, para 0 efeito, as cota!;Cies de
prec;os do CataIogo Yvert et Tellier; se
as trocas eram de selos de Portugal Continenta,l e Ultramarino, en tao, 0 catalogo,

cujas cota!;Cies se consideravam, era 0 de
SimCies Ferreira.
Inoculava-se desta forma no espirito
dos jovens 0 culto da seriedade, que importa incentivar, mormente nesta hora
de desvairamento, quase geral, por que
esta passando a Hurnanidade.
Nessas reuniCies, comentavam-se tambern artigos filatelicos publicados em revistas da especialidade, geralmente em
Lingua francesa, e informavam-sel ainda,
os alunos das pr6ximas emissCies, anunciadas com certa antecedencia no mensario frances L'Echo de TimbroLogie.
Dessas saudosas e tao educativas reuniCies resultou 0 estabelecimento da correspondencia escolar dos nossos jovens
filatelistas com colegas portugueses, fFanceses, belgas e ibrasileiros, sendo 0 ponto
de partida, para esse efeito, as listas de
ctroquistas» que figuravam no referido
mensario frances ou em qualquer jornal
filatelico.
Incrementou-se deste modo a correspondencia interescolar, 0 que nao deixou
de produzir efeitos utilissimos, alem de
que se estabeleceu urn contacto mais intimo, por interessado, entre escolares de
nacionalidades diferentes, visando, se bern
que perfunctoriamente, urn entendimento
melbor entre todos. E nao nos parece
que este aspecto seja despiciendo ...
Desse pequeno grupo sairam alguns
filatelistas que ocupam urn lugar de certo
relevo na filatelia portuguesa.
11: com saudade que os lembramos . . .
Enganam-se os que afirmam que a
Filatelia e urn simples passatempo. Alem
do mais, os selos sao, por assim dizer,
pequenas telas .artisticas; e a observa!;aO
atenta dessas miniaturas de arte contribuira, sem duvida, para a educa!;ao artistica dos nossos estudantes, que bem
carecidos andam de que lhes sejam subministrados meios para conseguirem a referida forma!;ao.
Se, de ha muito, estamos convencidos
do prestimoso valor formativ~ da filatelia,
nao menos convencidos estamos do seu
prestantissimo valor informativ~.
Consideremos, embora ao de leve, a
filatelia portuguesa, para que possamos
ajuizar do somat6rio avultado de conhecimentos que dela poderemos aufem.
Foi no reinado de D. Maria n, em
1853, que foram emitidos os primeiros
selos postais portugueses, sendo os desenbos e gravuras de Francisco de Borja
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dadero espiritu del filatelista . Tambien me
lnteressan ESPANA Y COLONIAS. FRANCIA Y COLONIAS.
Luis Alberto Evrad H. - Calle 18,
n.o 7-37 - Apartado Aereo 859, Santa Marta.
-COLOMBIA.

Compro quantidades usadas Angola 374;
400, - 401, 432, 433; Cabo Verde 280, 281.
310; Guine 258, 259, 260, 265, 267, 288;
Mo!;ambique 423, 424, 425; S. Tome 362,
378, 379, 380, 381, 382. Resposta it ~ecreta
ria do Clube ao n.O 15.

Compram-se novas ou us ados qualquer
quantidade os selos India n.O 415; Timor 270
e 272; Guine 258 e 259. Resp. a Secretaria
do Clube ao 0.0 , 15.

Benedito R. Nogueira, Rua Pinto Ribeiro, 969 - S. SebastiAo do Paraiso (MG)
BRASIL. Troca selos novos e usados com
todo 0 mundo. Base 1 X 1 ou CataIogo
Yvert. AnUncio sempre vando.

Vendo series tematicas usadas de favor
e novas, para revenda. Posso fornecer todas as series deste tipo que apare!;am.
Qualquer quantidade. Exemplos: HungrlaAstronautlca - IV . - 14$5U. Po16nia - animai3 pre-hist6ricos - novidade - 9v.; 11$00:
Vietnam - crustliceos - 3$80. Afonso. Rua
Miguel Lupi, 30, 4,0, dt.o. Lisboa.

Coleccionista avanzado busca cambios
filatelicos con personas serias y responsables. Deseo Portugal usado antes de
1936 segun mancolista. Ofrezco varios pnses base catalogo Yvert. Escribir a Sam
Bendelac, Apartado 8117, Caracas (Venezuela).

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte
An

advertisement in our BOLETIM will pay

Eine Anzeige in

dem

BOLETIM lohnt sich
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ANUNCIOS ECONOMICOS
Troco e compro selos de Portugal e
Oltramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretarla do Clube, ao n.O 22.
Canjirlies antigos e candeeiros e candetas de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
DOVOS de Portugal e Ultramar.
Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhores
precos. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secreta ria, ao n.O 22.
Vendb selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50 % 20 %, e estrangeiros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0-Esq. - Llsboa - Telefone 842083.

+

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
Compro variedades e erros de Portugal
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. JoAo XXI, 68-5. 0-Esq. - Lisboa - Telefone 778838.
Desejo series comemorativas, novas,
de Portugal e Ultramar. Dou em troca
ItaIia e S. Marino, e series tematicas mundials: desportos, flores, fauna e cosmos.
Respondo apenas aos pedidos de permuta
de series novas-Grasselli Angelo-S. Maria i3.egli Angeli - P. Perugie - Italia.

USE E OIVULGUE 0 EMBLEMA
DO C. F. P.
eADA, 12$00

Pedidos it S",.,ta";a

ATEN(;AO: Sirvo exist~ncias Servi!:O
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades,
FDC, etc., pe!;a catalogos gratis a SILVA
PEREIRA, Rua Antonio Nobre, 43-2.0-Dt.o
-LISBOA-4.
Compro, TrocO! e Vendo selos classicos,.
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fone 2272329.
Desejo permutas de selos da Russia
(denteados, nao denteados e blocos) por
selos de Portugal e Ultramar. Escrever
primeiro - Eng. Jan Bernard HalpernUst-Kamienogorsk - R-e Voroshiloff 171-19
-V. K. O.-U. R. S. S.
I exchange stamps of all world of:
sports, flowers, cosmos, fauna and railways. I shall give stamps of Portugal
and Overseas.
Rui Alexandre G. Angerinha - P. O. Box 179 - Lobito - Angola
- Portuguese West Africa.

PRECISO DE CORRESPONDENTES
EM PORT. E ULTRAMAR PARA TROCA
DE SELOS USADOS - Abdul Sattar Mussa
C. P. N.· 63 - Buzi (via Beira) - Mo!;am_ bique.
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Freire. A efigie da soberana e apresentada em relevo.
Depois, em 1855-56, apareceu a primeira emissao dos selos de D. Pedro V,
tambem em relevo; e, em 1856-58, a
segunda, que se distingue da primeira
simplesmente na apresenta!;ao dos cabelos
do soberano: na primeira, os cabelos sAo
lis os, e, na segunda, anelados. Os desenhos e gravuras sao de Francisco de
Borja Freire.
Em 1862-64, apareceu a primeira emissao dos selos de D. Luis, tam bern com a
effgie do monarca em relevo. Os deseMOS e ogravuras sAo tambem de Francisco
de Borja Freire.
Seguiram-se outras emissoes neste reinado que, filatelicameate, e bastante rico:
as de 1866-67, de 1867-70, de 1870-76, etc.
Nelas colaboraram alguns artistas' de aomeada, tais como - Frederico Augusto de
Campos, Azedo Gneco, Gomes da Silva,
Eugene Mouchon e Venancio Alves.
.
Em 1892-93, apareceu a primeira emissao dos selos de D. Carlos, na qual colllboraram os artistas Manuel Diogo Neto e
Sergio de Carvalho e Silva; e, em 1895-96,
a segunda emissao de selos do mesmo
monarca com desenho e .gravura do notabilissimo gravador Eugene Mouchon.
Antes, porem, desta segunda emissao,
em 1892-93, foram apostas, em alguns
selos de D. Luis, sobretaxas varias bern
como a sobrecarga provis6rio.
Em 1894, apareceu a primeira serie
comemorativa portuguesa - a do 5.0 "ceiltenerio do nascimento do Infante D. Hen-

Vendo: provas, erros, nao denteado.>,
ensaios de cor; temas: barcos, fauna,
insectos, reis, astrofilatelia, etc. FDC de'
Cent.· do Selo. Prov8s de Portugal e Ultramar e cartas pre-filatelicas. Felix da
Costa llha - Alcoentre.
Desejo trocar series novas compl. flora,
fauna, desportos e maritimos. Catalogo
Yvert. Ofere!;o: Pol6nia, Dantzig, Alemanha, etc.
Maria Tomaszewska Loch, SZCZECIN 1,
Wyspiansklego 47 - 1:'01001a.
FILATELISTAS:
Estoy interesado en canjear sellos nuevos y usados, series completas de PORTUGAL Y ULTRAMAR. Doy seUos nuevos y usados de COLOMBIA, series completas. Acepto y des eo corresponsales serios y honestos, compenetrados del ver-

(R.produ~llo

oulorizada p.ros

ern

rique; e, em 1895, a do 7.0 centenario
do nascimento de Santo Ant6nio de Lisboa.
Nestas duas emissoes comemorativ9.s
comparticiparam os artistas Veloso Sal-
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gado, Monteiro Ramalho, Carlos Reis "
Manuel Diogo Neto.
De singular, na emissao de Santo Ant6ma, 0 facto de, no verso do selo, estar
impressa em lingua latina uma ora!;Ao
ao santo portugu~s:
«0 lingua benedicta, quae Dominum
semper benedixisti et alios benedicare
docuisti: nunc perspicue cernitur quanti
meriti fueris apud Deum.» - S. Boaventura.

Em 1898, apareceu urna nova emissao
comemorativa - a do 4.0 centenmo do
descobrimento do caminho maritimo para
a india, a qual, em 1911-12, foi aposta a
sobrecarga «Republica». Alguns selos de
porteado da mesma emisslio foram tambem
sobrecarregados, na mesma altura.
Em 1910, apareceu a lindissima serle
de D. Manuel II, com desenhos e gravuras
de Domingos Alves do Rego, it qual, em
Novembro do mesmo ano, foi aposta a
sobrecarga «Republica".
Com a institui!;Ao do regime repubUcano, foram emitidas algumas series bBsicas: Ceres, Lusfadas, Caravelas e CavaLeiro Medieval. As demais - e sao alg:lmas dezenas - podem considerar-se, quase
todas, comemorativas.
• Apontaremos apenas algumas, para nao
tornar pesada esta modestissima cronica.
Assim: a da travessia aerea do Atlantico
SuI; a do 4.0 centemflrio do nascimento de
Camoes; a do 1.0 centenerio de Camilo
Castelo Branco; as tr~s emissoes comemorativas da Independ~ncia de Portugal;
a do 3.0 centenario do nascimento de Brotero; ados Navegadores Portugueses; a
dos Castelos de Portugal; a de S. JoAo
de Brito; a da funda!;ao da dinastia de
Avis; a de S. J oAo de Deus; a do 4.0 centemirio da morte de S. Francisco Xavier;
a de S. Martinho de Dume'; a do 5.0 centenario do nascimento da princes a Santa
Joana; a do 1.0 centenario do selo portugues; ados reis da La dinastia; a de
Garret; a de Cesario Verde; a da Rainha
Santa Isabel e S. Teot6nio; a do 5.0 centenario do nascimento da rainha D. Leonor; a do 5.0 centenario da morte de
Infante D. Henrique; a de S. Vicente de
Paulo; a do 8.0 centenario da Ordem IVIi.litar de Avis, etc., etc.
Que manancial de cultura encerram
estas series!
Porque a Hist6ria ocupa nelas urn lugar de ~rimazia, se bem que a Literatura,
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a Matematica, 0 Teatro, a Botimica e a
Arte nao tenham !;lido esquecidas, ocupaf-nos-emos apenas das tres series comemorativas da Independencia de Portugal.
A primeira emitida em 1926, consta de
de 21 selos. Os desenhos dos quadros sao
de Eduardo A. Ramos da Costa e as gravuras, a talho-doce, de George Harrison
e de Normand Broad.
Nos seis desenhos e gravuras da serie,
figuram: a effgie de D. Afonso Henriques;
a effgie de D. Joao IV; 0 quadro que
representa D. Filipa de Vilhena armando
os filhos cavaleiros; 0 mosteiro da Batalha e, ao lado, a efigie, I;l meio corpo,
de D. Joao I; 0 monumento aos Restauradores e urn quadro representativo da
batalha de Aljubarrota.
A segunda, que apareceu em 1927, e con3tituida por 15 selos. Os desenhos sao de
Alberto de Sousa, Alfredo Morais e Roque Gameiro. As gravuras, a talho-doce,
de George Harrison.
Nos seis desenhos e gravuras figuram:
Gon!;alo Mendes da Maia, 0 Lidador; 0
Doutor Joao das Regras; 0 Doutor Joao
Pinto Ribeiro; 0 castelo de Guimaraes;
D. Brites de Almeida, e urn quadro representando a batalha do Montijo.
A terceira serie, emitida em 1928, e
constituida por 16 selos. Os desenhos e
as gravuras sao .dos mesmos artistas que
colaboraram na emissao anterior. Os desenhos representam: Gualdim Pais; a con,.
quista de Santarem; D. Nuno Alvares Pereira na batalha dos Atoleiros; Matias de
Albuquerque; Joana de Gouveia; a bataIha da Roli!;a.
Ora os alunos filatelistas, ao observarem
urn selo com urn motivo figurativo que
desconhecem, naturalmente que sao levados a quererem saber 0 que representa
essa figura!;ao. Desta forma, vao ampliando, interessadamente, a sua cultura.
A este respeito lembramo-nos, ainda,
de que, numa reuniao filatelica, urn selo
com a efigie do Dr. Joao Pinto Ribeiro
constituiu 0 tern a para uma pequena disserta!;ao hist6rica. E que muitos alunos
desconheciam quem era esse notavel vulto
pcrtugues. E, assim, informamo-Ios de
que 0 Dr. Joao Pinto Ribeiro fora urn
Jurisconsulto nota vel e urn dos conjurados da revolu!;ao de 1640, 0 qual, pela
sua ac!;ao inteligente e tenaz, convenceu
o Duque de Bragan~a a aceitar a chefia
do Movimento de Liberta!;ao do juga espanhol. Alem disso, . dissemos-lhes, ainda,

que deixou manuscrit05 alguns opu.sculos
de muito interesse para 0 estudo dessa
epoca combalida da Nossa Hist6ria, num
dos quais , justificava 0 movimento da
Restaura!;ao; e que, no Museu Militar de
Lisboa, havia uma pintura de Battistini
que representava, em corpo inteiro, a figura . desse notavel jurista e portugues
de lei.
E 6bvio que os alunos filatelistas auferem largo proveito cultural do gosto de
coleccionar selos. Vao enriquecendo, interessadamente, 0 seu ainda reduzido patrim6nio de cultura, a medida que vao
reunindo e observando essas pequenas
telas, que lhes despertam a sensibilidade,
criando neles 0 born gosto e contribuindo
«ipso facto » para a sua educa!;ao artistica.
Dir-se-ia que os varios paises de todo
o Mundo estao empenhados em contribuir
para essa forma!;ao, emitindo, frequentemente, belissimos selos comemorativos de
celebridades mundiais au acontecimentos
de larga projec!;ao.
E sobremodo elucidativo a tal respeito
o que se passa, actualmente, nos domini os
da Astronautica, ou seja na Conquista do
Espac;o. Quantas series de selos emitiram,
ja, varios paises do Mundo sobre a gesta
extraordinaria de Americanos e Russos!
Pois bern! E os alunos que nao sao
filatelistas '! .,. Nao sera '! FilateHa urn
meio didactico de que a Escola pod era
servir-se para lhes ministrar, mais viva e
interessantemente, certas no~oes que os
prcgramas preconizam? Parece - nos que
sim.
Demais - e con vern acentua-Io - a FilateHa interessa nao s6 ao· ensino da Hist6ria e da Lingua-Patria, como ao en sino
de todas as disciplinas do curso liceal.
P orqu e hoje a tendencia filatelica e para
as colec~oes tematicas - e a razao primordial desta tendencia esta no facto de
ser praticamente impossivel coleccionar
selos de todo 0 Mundo - daqui resulta
que estas se vao alargando e diversificando cada v ez mais a ponto , de abrangerem todos os temas de interesse cultural.
E assim temos colecc;oes de: animais,
fl ores, monumentos, teatros, motivos religicsos, mu.sicos, pintura, grandes figuras
hist6ricas, matematicos, fisicos, gravadores, autores dramaticos, cantores de 6pera,
fil6sofos, quimicos, grandes inventores, politicos, paisagens turistiC'as, etc., etc.
Nestas circunstancias, nao podera considerar-se temerltria a afirmac;ao de que
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AMPHILEX·67
ElposlVlo Intarnaclonal patroclnlda
pala F. I. P.
EM AMSTERDAO

Comissdrio para Portugal:
HENHIQUE MANTERO
Prawa da Alegria, 58 2 . 0 _A
LISBOA

ca-r6es de teor semelhante as entidades acima referidas.
7- No caso de V. Ex.a julgar oportuno entrar em contacto directo com
o Presidente do Comite organizador
da aludida exposi'Yao, indica-se, a
seguir, 0 respectivo endere'Yo:
George T. Turner, President
Sixth International Philatelic Exhibition
408 A Street, S. E.
Washington, D. C. 20003

USA

Como e ObVlO, e de acordo com 0
soJiCltado no n.O 5 deste importante
documento,o Ciube Filatilico de Portugal informou 0 Minist8r;o dos Negocios Estrangeiros, embora de forma
forfosamente sucinta, da sua extensa
eontr.buifao e bem sucedtda actividade em prol da propaganda e prestlgio da Filatetta nacional aUm-jronteiras, e do decidldo e constante
apoio dado, a partir dos primeiros
preparatlvos, d Comissao Organisadora da cSJPEX." - que Ihe mfJreceu
desde logo elevado conceito e tnteira
confian~a

o prestigio

internacional da Filatelia Portuguesa e enorme - e 0 labor
do nosso C!ube contribuiu para se
atingir essa pos;(:iio de vanguarda.
Nada 0 demonstra me!hor do que as

AFilatelia e a RldiodiJusio
A expansio da Filatelia exige 0 cabal
aproveitamenlo de todos os 6rgios da informac;io. Da Radiodifusio, por exemplo.
Que com a sua din1\mica e eficiencia e um
meio absolutamente indispensavel para publicitar 0 nosso sector.
Pura nio ir muito longe, e bem conhecido em toda a Europa 0 programa filatelico
que Pierre Seguy - iluslre Presidenle da
Associac;io lnternacional dos J ornalistas
Filatelicos - mantem na popular estac;io
cSaarliindischer Rundfunk •. 0 programa e
transmitido todas as terc;as-feiras, as :i3,05,
e a estac;ao, de 400 kw, e perfeitamente audlvel em Portugal, com um bom receptor
(14:n Mc/s =:iII m.).
No continente, nio conhecemos qualquer program a radiof6nico regular de~l
cado a Filatelia - 0 que sugere a nio eXlStencia entre n6s de um movimento hlatelico
valido, 0 que nio corresponde a verdade.
Mas na cidade da Beira, Moc;ambique, atrayeS dos emiuores do Aero-Clube da Beira,
o nosso prezado cons6cio Jorge Luis Pereira Fernandes envia para 0 ar, todos os
domingos, pelas :;11,45 horas, um exemplar
program a intitulado "Falando de Filatelia~.
Um excelente servic;o, uma tarefa de relev1\ncia pela qnal felicltamos efuliivamente
o nOliso colega moc;ambicano.
.
A H.adio, com 0 seu imenso audlt6rio
espalhado das grandes nrbes a.s aldeias
tranquilas. pode dar-nos uma eJuda preciosa. Nao a querer aproveitar - e nio
ester vivo.

evidencias reco!htdas nas pdginas
desta correspondencia aticia!. Ntnguem de boa Ie 0 podera contestar.
Estamos ~aturatmente muito satisfeitos. P01~ cumprir, do melhor modo,
a nosSQ missao.
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o enorme

prestigio internacional da Filatelia
Portuguesa - ou 0 trabalho eficaz e convincente duma Com-issao Organizadora de Exposi~lo Filatilica Internacional
o nosso Clube recebeu recentemente
aa Direc~fio- Geral dos Negocios Politicos e da Administra~fio Interna.
do Ministerio dos Negocios Estrangei,.os, um oficio. CLTIOI, Proc.84.
I /66, de.J de Abril - que. por reflecti,. de forma clara e indiscutlvel as
duas proposi~{jes em eptgrafe, convlm
da,. a conhecer na integra d nossa
,.espeitdvel massa associativa.
Por carta dirigida a Etnbaixada de Portugal em Washington 0
Sr. George T. Turner, Presidente do
Comite Organizador da VI Exposi~Ao Internacional de Filatelia «SIPEXlt, que tera lugar naquela cidade
de 21 a 30 de Maio pr6ximo, informou de que 0 nosso Pais bavia sido
convidado oficialmente a participar
na mesma.
.
2 - Consultada sobre 0 assunto, a
Administrat;:Ao Geral dos CTT esclareceu que, em consequ~ncia de
oficio enderet;:ado a Sua Excelencia
o Ministro das Comunicat;:eies pelo
supracitado Comite, havia remetido
para Washington material filatelico
julgado conveniente para figurar na
exposit;:ao.
3 - Em data recente 0 Sr. Turner,
acompanhado pelo Dr. Milton Mitchell, consultor juridico do Departamento de Estado norte-americano
e adstrito a organizar;:Ao da exposi~ao, deslocou-se a Embaixada de
Portugal para agradecer a decisAo
1-

das autoridades portuguesas de estarem presentes na mesma e manifestar 0 desejo de receber, para exibir;:Ao, 0 maior numero possivel de
colect;:eies de exemplares filatelicos
raros, tendo em vista que Portugal
foi um pais_ seleccionado especialmente para se fazer representar no
mencionado certame, para 0 qual
apenas foram convidadas 12 nat;:eies.
Portugal foi escolhido por ser tido
como um dos paises mais ricos em
filatelia, um dos que melbor se tern
feito representar em exposir;:eies internacionais e, ainda, pelo facto de
a filatelia portuguesa estar a suscitor um crescente interesse nos Estados Unidos.
4 - 0 Sr. Turner informou que
is. recebeu a promessa de colaboraCAo do filatelista portugu~s, Sr. Jose
Gonzalez Garcia, de V alen~a do Minho. A Embaixada sugeriu que,
para 0 Hm em vista, poderiam ser
contactadas as seguintes entidades:
- Ag~ncia Geral do Ultra mar.
- Feder. Portuguesa de Filatelia.
- Clube Filatelico de Portugal.
- Sr. Henrique Mantero.
- Sr. F. Lemos da Silveira.
5 - Rogo a V. Ex a 0 favor de informar esta Secretaria de Estado,
com a passivel urgencia, do que for
havido por mais conveniente sobre
o assunto.
6 - Nesta data sAo feitas comunL
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a Filatelia pode tornar-se urn meio didactico utilissimo no aprendizado das varias
disciplinas.
Nao nos esque!;amos de que, nos tempos correntes, em que 0 progresso material e enorme, a didactica das varia,s
disciplinas procura acompanhar, de certo
modo, esse progresso. Como de todos e
sabido, esta a atribuir-se uma' importancia
consideravel, no ensino, aos meios audio-visuais. Ora a Filatelia cabe perfeitamente dentro do sistema.
Como utiliza-Ia, en tao, com vista aos
alunos que nao sao filatelistas'! Muito
facilmente. Ha nos livros de Leitura e
nas Selectas Literarias trechos alusivos
a grandes vultos ou acontecimentos nacionais de larga projec!;ao que estao filatelicamente representados. Pois bern! Escolhamos os selos apropriados, fa!;amos
amplia!;oes e sirvamo-nos destas por meio
dos aparelhos de projec!;ao existentes nas
Escolas. E urn ponto de partida, uma primeira fase da li!;ao.
Se sairmos do ambito da filatelia nacional, entao teremos urn «mare magnum»
de motiva!;oes, visto que, em alguns parses,
dir-se-ia ser preocupa!;ao dos respectivos
govern os 0 alargamento cultural dq povo
atraves da Filatelia, pois nao ha figura
celebre, facto his tori co relevante, des coberta cientifica notavel ou qualquer acontecimento de vulto que nao tenha representac;ao filatelica.
E, assim, urn professor de Ciencias Fisico-Quimicas, ao falar de Lavoisier, por
exemplo, podera motivar a li!;ao, apresentando aos seus discipulos a amplia!;ao de
urn selo de Fran!;a comemorativo desse
notavel quimico.
Urn professor de Ingles, na prepara!;ao
de urn trecho de Shakespeare, pod era tambern servir-se da amplia!;ao de urn selo comemorativo desse extraordinario autor
dramatico.
No ensino do Desenho ou da Pintura
mais aliciante, ainda, se mostra este meio
visual. Os alunos poderao ver algumas
telas famosas representadas na Filatelia.
De Fran!;a, por exemplo: «Le Messager»,
de Braque; «Les Nus Bleus» , de Henri
Matisse; «Les joueurs de Cartes», de
Paul Cezanne; «14 Juilleb, de R. de La
Fresnaye; «Officier de Chausseurs a Cheva!», de Gericault ; «Bonjur M. Courbeb,
de Courbet; «Madame Manet au canape
bleu», de Manet; «Lutte de Jacob avec

5

L'Ange", de Delacroix; "Les Maries de
La Tour Eiffeb , de Chagill, etc., etc.
De Espanha - os quadros de Goya,
Velasquez, Murillo, Greco, Rubens, Ribera,
etc.
Da Belgica - os quadros que se encontram representados na beUss\ma serie emitida em 1939, pro-reconstru!;ao da casa de
Rubens, em Anvers; as telas principais
de Van Dyck que formam outra admiravel
serie emitida em 1944: «Dedalo e tcaro»;
.. 0 Born Samaritano»; «A Virgem com a
Menino» ; «S. Sebastiao socorrido pelos
Anjos», etc.; e outras reprodu!;oes de
obras-primas de pintores belgas, como:
..0 retrato da mulher do artista», de Jan
van Eyck; .. 0 :a~mador», de James Ensor,
etc., etc.
Da musica, diremos tao-somente que

Sauda~io

do Almirante Maga.
Ihiss Macedo

I

o lIustra fIIatalista brasllelro, AImlranta Magalhlas Macado, dlrtganta
do praBtlgloBO Cluba Fllat611co do
Bralll, aD chagar racentemanta a
Usbo., Intregou aD noilo Prelldanta, Dr. A. J. da Valconcelos Carvalho, a Bagulnta laudaolo dlrlglda
aos til ata II s t 81 portugualll, qua
agradacamos afuslvamanta a a qua
damos a davlda publlcldada:
cAD ratornar depDls da 12 anDI i
Lusa Tarra, 6 CDm amDolD qua
lalidD DS FUatalistas PDrtuguBlal,
jubllDID pela opDrtunldada da vDlvar
aD seu conylvlD amlstDsD, formulando os maus malhDral votos pala
cDntlnua alcando da j6 tiD aVDluld. a Importanta fllatalla portuguesa. Lis boa, 4 dl MaiD da 1986.
(als) Ant6nlD Leal da Magalhlas
MacedD.»

I
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Rua do Miseric6rdia, 6 - Mexilhoeira
Grande - Portimiio.

CRONICA D.

..368 - Manucl Diogo Bnrbot Pereirn da Mota
-Run Dom Agostinho de JesU8 e
Sousa, 30-3.·-Dt., Porto - (M) Po, Fr,
T. C. N. 60. 1. 2. Astronautica 90,
Lollioi 93.
4763 - Eng.· Casimiro Martins Neves Cabac;o
_ Praoeta junto 8 'Rua Brasilia, lote 3,
r/c.-Dt.·, Loures - (P) po. Fr. Ea.
In. T. C. N. U. 60. 72.
4795 - Renato Castelo Branco Correia
R. Emesto da Silva, 21-2. o-Esq.,-Benficn - Lisboa - (P) po. T. N. U. 60.
1. 13, 26. 16. 19. 21. 24. 28. 30,
90. 94.

Ainda, e sempr., propaganda
filafelica (2)

..80B - Lucilia de Jesus Ferreira - Rua Miguel Bomoordll, 39-A-l.o - Santarem
- (P) Po. Fr. E. C. V. U. 60; 12.
3. 94.

Re.alizou-se recentemenle 110 Hio dc Jnneiro
a 2.8 Reunino Interamericana da OEU (Orgoniza~o dot! Estad05 Americnnos) uma das millis
important!!s realizadas nestes ultim08 8008,
no eector intemacional america no.
Estiveram pres~ntes 19 pataes com urn
total de cercu de 100 pes30US, alem de cerea
de 700 jornali~tas de lodos as palsC5 do Mundo.
Ministro3, emooixudores, diplolDatas, a5SeB50res, 5ocreturios, observadores, tccnicos, nfinal
tudo que era uecessurio pnrn atellder os
mais vuriados e importantes assulltos que
deviam ser discutidos e resol vidos.
o munao illteiro acompanhou com iuteree3e e lll1!J5ied.ade 0 uereIJV.olYimento dos trnbaIho.s desta reunino, pais tratavn-se de en-

rojntr·ar e oom'binar ulUa oritmtac;uo unirA1 e
geral so'bre importantes assllntos de grande
int;el'es:;e dOf, patses arnericanos.
Pods bern, 8 Filatelia C\'Iteve prescnte e
o;brevll estrond06o sucesso.
POll" iniciativa de Heitor Sanchez e n
('o[aborar;iiG da Comissiio FiJatclica· Estadllul
de Suo Paulo e do Clube Filatelico do Brasil, instnlo!u-se num dos saliies do reciptll
ojnde se renlizou a grandiosR reuniiio, 11111

4637 - Manuel Barhildo Garcia - Posta RestaiOte - Porto Amelia (C. Delgado)Po. lin. T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
93. 94.

esta largamente representada na filatelia
da AIemanha, Austria, Italia, Fran!;a, Hungria, Pol6nia, Russia, etc.
Notavel a colec!;ao emitida na Alemanha, em 1933, com a figura!;ao de cenas
das principais 6peras de Wagner, esse
genial musico alemao. Encontram-se representadas - Tannhiiuser, 0 Navio Fantasma, 0 Ouro do Reno, Os Mestre" Cantores, Valkiria, Siegfried, Tristao e Isolda,
Lohengrin e Parsifal.
It copiosa tambem a representa!;ao na

Filatelia dos outros tern as ja referidos.
A estes poderiamos acrescentar, ainda,
muitos outros: desportos, henlldica, barcos, etc. Nao e nosso proposito ocuparmo-nos deles, mas tao-sbmente referi-Ios,
para que se possa ajuizar da riqueza CUltural que a Filatelia encerra.
Em suma: posta em relevo 0 valor
formativo e informativo da Filatelia, parece-nos bern que ela pode vir a ser urn
meio adjuvante muito uti} no aprendizado
intuitivo de muitas materias de Ensino.

4064 - Raul de Carvalho - Caixa Postal, 29
- S. Tome - Po, In, T. N. U. 60.
3. 90. 93.

HIlGO

4415 - Filatelia Slllr;o America1la de IrlD§llnl
MarkuS - Rua Barata Ribeiro, 47Apartado 501 - Rio de J8IDeiroBrasil. Po, AI, Ln, Fr. T. C. V. N.
U. 60. 90. 91. 92. 96.
4477 - Gabriel Rigato - Caixa P03tal 3900 S. Paulo - In Fr. Es. It. F. :tN 64.
U.61.
4665 - C. L. Hazar - c/o Clovis Ferreira Caixa Postal 2699 - S. Paulo - (M)
Po. Fr. In. Es. T. N. U. 60. 1. 15,
Russia - Temlttica5. 90.

ALEMANHA

651 - VirgIlio do Silva Bel'loardo - Fa. H.
Lippert - 6921 , Epfenbnch - (P) Po.
C. N. U. 60. Desportos. 90.

ESPANHA

MA[)EIRA
4022 - Jorge Dinh - Vila Anadioa - Lavada
doe Barreiros, 36 - Fuochal. - (P) Po.
N. U. 601. c FDC de 1. 93. 94.
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3131 - Gonzalo Martin Herranz-Marques de
Valladal'cs, 17-4.· - Vigo - Cambio
Espanha e Colooias. Portugal e lJl-.
tramar. Matasellos conmemorativos.

FB.t.()('.t.BO'"

Vlce-Pre.sldenle do Club. Filalt!lIco do Brasil

M09AMBIQUE

4777 - Ant6nio Manuel Tome - Caixa Postal, 708, L. Marques - (M) Po. Iio.
C. N. U. 60. 1. 2. 94. 94.
S. TOME E PRINCIPE

ESTADOS

UNLDOS

DA

AMERICA

3714 - Joseph D. Barreto - 215, Moore st.
- Lowell - Mass - T. N. U. 60. ' 1.
2. 30.
6 - CWO Clarence R.
- Houghtom Road 75217 - (M) Po. Sn.
60. 1. 2. 16. 17. 18.

Warller - 1801
Dallas, Texas
D. C. N. U.
90. 91. 94.

4476 - Alfredo Fernandes Duque - 57, Memorial Street - Manhasset - L. I.
New Ycrk 11030 - (M) T. C. N. 60.
1. 2. 93.
3876 - Anacleto Amado Lopes - 560 Zion St.
- Hartford Conn. U. S. A. - (M) Po,
I'll, T. 60. 1. 3. 28. 90. 94.

BRASIL

ING£ATEIlRA
2057 - Raul C. S. Neyes - Rua Itapiru, 187
- Rio de Janeiro (Z C 14) (G B)~) Po, Fr, 19.1. T. N. U. 60. 3. 65.

4770 - Arthur Jagger - 10, Hawkewood AvelIue-Waterlooville - Honts - I'll. T.60.
1. 18. e ex-lB. 28. 92.
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grande catand,. filotelico que oo.nstou de 19
quadro;s nos quais estovam expDBtos selos
clUsicos dos 19 paiBes que tomnram parte
da reuniiio.
FOl iieita bela 0 intercssante deoora~o,
destacando-se foaas e paineis com dizeres
nIo.sivos a Filatelio e a aua ac~o de Teunir
os POV08 e pugnar pelo paz geral e amizade entre todos os seres humanos.
UIDA colec'tiio completa de selos do Brasil
foi expostae 'no «.Stand,. encontravam-6e fiI.ntelietos que recebiam e desoreviam 0 que
estava exposto, 008 quo visitavam a expo-

LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSTA DEL SOCI- MIBlIEOERLISTE - MEMBERS LIST -liSTE DE MEMBRES

ALTERA~DES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL
792 - Joiio Louren~o Lopes - Avenidll Fermao de Magalhiies, 1258-1.", 0." 1 Porto - (M) Po. Fr. T. C. V. N. U.
60. 72. 90. 94.

V -1uri:

o

juri deve iocluir pelo me006 UUl membro qualificado, seleccionndo da Usta de jurados da A. I. J. P.

VI -1ulgamento:
Cada divisiio dn Classe de Literatura eeru
sepnradamente. Se nece.;slirio, 0 jUri
pode fazer divisOes adicionais em eec'ti'ies ou
grupoa. 0 juri julgarli pelo criterio seguinte:
1. Inve5tiga'tiio pessonl ou colectiva.
2. Medto particular no desenvolvimeoto
da fiIateIia a eeca1n naciooal au illternacional.
3. Aprecin'iiio critica do conteudo.
4.. Julgamento critico dn cInrezn e arranjo
do DOoteudo.
5. Nenhum elelllfloto extemo, tal como
impreesiio, papel, decora'tiio a ouro, encadei:na'tiio a pele, etc., p OOe ter influ iincia
no julgamento. Os trabnlhos que ecjam mBnifie8tamente mal apresentad06 podem ser desclassificadoe.
iul~da

VII -

o

Maclo do

juri /rabCllllClr :

juri deve 'nomear urn ou varios COIIlselheiros, . de acordo com 0 numero e li:ngaas dos trabalh06 apresentad06, e pedir tall1tas tradu'iaes ou resumos qun,ntas as lIlecess8rias para 0 eou trabnlho. 05 conselheiros
t&m 0 Klever de ler os trabalhos apresc:ntndos,
e familiarizarem....se muito detalhadamentol' com
08 conteudos das revistas, estudos, eto.
Se as oirounstl1ncine permitirem, 0 material deve aer' enviado nos cOillselheiros anm

1534 - Joiio Ribeiro de Almeida Benedita - T. 60. P. U. 61. 3.
.
1676 - Joao Ant6nio Caldeira Martins - Ave.
nida da Liberdade, 11, lado ocidental
- PortaIegre.
2396 - Carlos da Cruz Fidalgo - Rua D. Joiio
de Castro, Loti\ E, 4."-Esq." Lisboa-3.
3683 - Filipe Mar~ues do!! Reis AndradeFuseta - (P Po. Es. Fr. T. C. N. U.
60. 3. 90. orrens. 94.
3812 - Dr. Anibal Al'tada de Paiva - RUB
JO&! Estevao, 76-5."-Dt." - Lisboa (PfM) T. C. N. U. 60. Na't0e6 Unidns. Aniversnrios do selo 1. 2381:-1 - John Deakin Hamptoo - Av. llha da
Madeira, 42-5."-Dt.", Restelo, Lisboa-3.
- Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2.
4138 - Francisco Borba Homem TlllIes - Rua
Dona Esrefllnia, 5-1."-Dr.", Lisboa-l.
(M) T. C. V. N. U. 60. 1. 24195 -- Orlando Gernldes Bouz6-Avenida Ilha
da Madeira, lote 998-2."-Esq." Lisboa.
- (M) T. V. 60. 1. 2.
4355 - Capitiio Jose Rosado Castela Rio -

si~o.

da exposi'tiio. Entiio 0 cooselheiro deve npresentar ao juri urn relat6rio muito completo
de cad" UIII dos materiais Clue dell entrada.

vln -

Candifae., de ac/mis.fao do male-

rial:

S6 pod!! ser ndmitido a exposi'toes internacionais material que tooha recebido pelo
menos um diploma de medalha de prato. numa
expo;i'Siio {lncional ou que tenha sido julgado
de valor equivalente pelo comissnrio do pals.
Como corollirio ioforll1/l.-6c que, oa referida Exposi,.uo Intemaciooal, a CIOS8e de
Literatura sern julgnda, pela primeirn vez,
por um juri cspecializado constituido por
Pierre Seguy (Alemanha) e David LidlDall

(E. U. A.).

•

o suoesso foi 0 maie completo p05sivel.
Foi a primeira vez no Mundo que, numn
reauiiio tao importante, 0 Filatelia tomou
parte destacada atraindo a atetn'tiio de muitas
ccntenas de visitantcs estrangeir08, OOI!Itenne
de jomalistas de todos os paises do Mundo,
e Vari08 milhares de peaeone, oa maioria elementos govemameliltais.
Todos os visitaotes estroogeiros reoebernm
ama bela lembrao't8 fiJ.a.teliaa e ternios a oerreza de que foi umn das mais eficientes propaga.ndas que temos feito 1110 nosso sector.
TiVlem/06 a .oportuoidade de verificar como
o selo p06tal atrai e chama, a ateto~o das
peeso.ru;. N umerosas personaIidades estrangeiMS demoD6traram a sua grande admirn'tiio
na existencia dos selos ollissicos do eeu pr6prio pais. Ern com espanto e admirn'iao que
receb18m e ouviam detalhes e informa'toes
sobre ~tes selos do seu pats, que nUDlJentnvam co.:J!!ideravelmente quando Ihes era infornmdo 0 "ruor actunl dos selos mais raros
e valiosos. M uitos ,·ieram vlirins vezese
outros permaneceram longo tempo '110 ['eointo.
Esta nosso iniciativa de introduzir e incluir untn participa'tiio filatlHica nas mMliksta'iDes, empreendimmtos, reuniii.es, visitas e
tudo que diz respeito ao recebimlento e partioipa'tiio de visitantes do exterior, tem aid o de
grande importl1ncia e belileficio pnrn a FiI.ntelia em gernl
Nao h(i elemento estrnngeiro que niio
sinta oertn emo'tao e recOillhecimooto qunndo
iDtl6peradamente se defrontn com um coni unto (iU colec'tiio de sel08 do seu pais, prinoipa1meotc quando ee trata de selos antigos,
cll'issicos e de alto vnlor monetlirio, Urn
selo do seculo passado, para eles e uma das
coisas Taras que a gra.ode maiorin lIlunca
tJeve a oportunidade de ver e apreciar.
Procurem fazer 0 mesmo e " erificnriio
o sen magnifico resultndol

MARCOFILIA
PORTUGAL

Carimbos comemoratlvos
EXPOSIC;;AO INTERNACIO NAL DE
FILUMINISMO - Porto, 23 de Abril de
19 66 .
I EXPOSIC;;AO FILATELICA NACIONAL TEMATICA cAVEIRO-1966. - Posto
de Correio no Museu Regional de Aveiro,
4 de Maio de 1966
I EXPOSIC;;AO DE DIVULGAC;;AO FILATELICA DE SANTAREM - Posto de
Correio no ediricio da Mocidade Portuguesa em Santarem, 7 de Maio de 1966.
I EXPOSIC;;AQ FILATELICA DE
PONTA DELGt\DA - Posto de Correio no
Museu Carlos Machado, Ponta Delgada,
12 de Maio de 1966.
I CONGRESSO NACIONAL DE FrLATELIA - Posto de Correio no Museu Regional de Aveiro, 12 de Maio de 1966.

CASA FILATELICA

J. EL L
NOVIDADES ADS MELHORES PREC;;OS

RUI dl Prltl, 184-2.o-Elq. - ralat. 323608

LISBOA-2

SELOS

DE PORTUGAL, ULTRAM~R E ESTRANG§IRO, CLASSICOS,
SeRIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
ConSlJlte a casa

H. SANTOS VIEGAS
LIS BOA

R. 1.° de Dezembro 45-3.°
Telefone 35852
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Nova regu/amenta~ao internacional

VENDA ESPECIAL-VENTE SPECIALE
SPECIAL SALE-SONDERANGEBOT

A «C/osse de Literaturo»

(Somente para soolos - Seulement pour membres - Only for members
- Nur fUr Mltglieder)

lobraacrlto, prlmalro dl. - EnveloppI' premier Jour - Firat day cover, - Er.ttlgbrlefe
ARGELIA

(145) -

33~ -

(14 8 ) (149) (ISO) (151) (15~) (153) (154) (ISS) (156) (157) (158) (159) -

419 (4 selos) - Compositor J. P. Sousa
560 (2 selos) - Barragem .
57~ - Almirante M. C. Perry
575 (2 selos) - Agricultura
647 - Simao Bolivar .
651 - Lajos KOllsuth . . . . .
678 A (~ seloll) - Benjamin Franklin
678 B (2 selos) - Thomas Jefferson
691 - Congresso Florestal .
695 - Independ!ncia do Mexico
709/10 - Mahatma Gandhi
725 - Voo do Coronel Glenn

Luta contra a cancro
(146) - 333 - Dia do selo . • .
(147) - 336 - Marechal d'Epperey
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
8Joo

5100
4'00
5100
5$00
10100

5"00

5100
3100
2,'15 0
7~50

2~50

Nao deve ter pIl5sado desperocbido ao
leitilr .atento flue 0 Congresso da F. I. P ..
em Vienaem J unbo do ana passado, resol,-eu confiar a Classe de Literatura. nss exposi,,5e3 filatelicRS, no j ulgamento . da Asaocia~o Internacional de Jornalistas Filatelicos
(A. I. J. P.). Noticin pnblicnda no nossa
noD 170-173, pogo 5.
Estamos .na presen"a de lDais um exampia conoreto de rejuvenescimooto de process08. A nte agora tao maltratada Classe de
Uter,atura passn a ser clnssifioada POl' urn
regul,amento privati va, justo e ade'luadoque substitui finalmente 0 anacr6mco Artigo 11." do Regularnento da F. I. P., urn
regulamento que em muitas das suas pogilias cheira jll a bafio - e lulgada par jurados recrutados entre as tecmcos da A. I. J. P.
Segue-se a 1I0va legisla'iiio, que jo sero
utilizada 110 Exposi"iio FilattHicn Jn~er:nncional
«SIPEX-66» :

JAPAo
(160) - 53607 - Parque Nacional .
(161) - 681 - Rotary. . . . .
(16~) -7~8 (4 lIelos) - Ano Novo
(163) - 766 - Parque Nacional

1.

NA<;OES UNlD,.\S
(164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) -

A. 6 e 7 - Correlo Aereo.

.

"

..,

6100

66/7 - Ediflcio das Assemblelas Gerais 1946'50.

74'S 78/9 85/3 84/5 9I/~ 93/5 9819 (173) - 100'3 (174) - IIo/l -

9'00

10100

7'50

6100
9100

U. N. I. C. E. F.

19100

Paludismo • • . . • • . • .
10.0 Aniver8l\rio do Selo da O. N. U. . .
Desenvolvimento econOmico para a CI!ncla

7/ 50
II~O
8;100

P rego flxo, mals porte - Prix ferme. plus port - Net prloe. plus postage
- Nettoprels, und Porto

Pedid08 ao OLUBE FILATELIOO DE PORTUGAL
Avenida

Almirante

Reis.

70-3.°,

D.to -

Trabalhos especinlizados.

'Q) Livl."oS e estud·os impre550s ou dnctilografnd·os, com ou sem indica"iio de valori!lS
para 6Il105, oblitera"iies, etc.
b) Artigos ou series de artigos de pesquis&; especializadns que ten ham sido imPl'e650 S ou da ctilografndos.

10100

Edlflclo das Assembleias Geraill 1948.61.
Congrellso Florestal .
Banco Internacionsl . • . .
Tribunal Internacional de Hais
Comlssio EconOmica .

LIS BOA
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As produ"iies impressas, nesta aecc;ao, nao
devem ter mais do que cinco anos, 0 mesmo
se passa:ndo em rela9lio It data de uma recdi~o.

2.

Revistas e jornais fiIa telic06.

a) Gerais.
b) Especializados.
0) A:nuorios.
3. Sec'iiies filatelicns de jornais exibidas
pelos autores.

'0) Em publicac;iiea filateLicas.
b)

Em publicat;iies nuo filatelicns.

4. Progr,amns fiLntelic05 na radio ou televisiio, filmes cinematogrlHic05 ou de TV, fi-

tas gravadas ou leitur86 de originais dactilografndos com ou sem projeo'iiies.

5.

Cat410gos.

0) Gerais.
b) por paUi.
e) Especializados.
As secC;iies 'WI) e b) podem ser atribuidos
diplomas; a sec"iio c) 66 pode receber 111.('dalha no ano da publica~o do trabalho.

II -

EXfJositores:

o

marerial a exibir e inscrito au pelo
seu Rutor, editor, orgnnizac;iio de r4dio ou
televisiio, au por qualquer outro propriet4rio natural ou legal po65uindo direitos para
o exibir ou tendo urn certificado de autoriza~o do propriebirio. Na altura da in8Cri~o,
o expositor deve declarar especificadamente
que possui estes direitos e,. !Ie necess4rio,
estar preparado para apresentar 06 autorizaC;ii.es necesosarias.
Niio hIi diferencia~o ootre expositores
amadores e profi.:Qonais.

III - Premias:
Os

Organizadores fomeceriio lDedalhaB
para II Classe de Literatura dll6 Exposit;iies
Niio e permitida DeIIlhuma
InternndoDais.
Iimitac,;iio quanto It qualidade au 00 IIlUmero
das medltlhas.
o juri deve tambem ser autorizado n
garantir premios de honra Da Cla58e de Literaturn, em ndic;iio de medalhas.
IV - Classe «Fora de Concurso»
(HoI'S Concours):

o material que tenha sido premia do com
dUllS mednlhas de ouro oa Classe de Literatura de uma exposi~o 'nacianal ou interuaciooal, julgado segundo estas regras, IS incluido na elassu «fora de concurso», DO
mcsmo grupo, em exp05i'iiies seguintes.
Ma terial de administrac,;iies. p06tais estrangeir,as c exibido «fora de concurso». TrabaIhos bibliogrHficos importantes mais antigos
do 'luc cinco Illl0S siio talllbem incluidos
nesta c1nsse.
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Ao Departamento dos Correios e Telegrafos do Brasil

Sobrescritos-Ed. do (lube Filatelico de Portugal
Escudos

Nlimeros

I
3

Um apelo veemente

0

75. Aniversario da U. P. U. (1. dial c/ I taxa
Cent. o do Selo Portugu~s (1. 0 dial cl I taxa . . . .
Cent. o do Selo Portugu~s (Carimbos Exposi~iio) cl serie .
Cent.o do Selo Portugu~s (Carimbos Exposi~iio) c/ I taxa.
ao Bombeiro Voluntario - Barcelos - cl ~20
4 Monumento
0
5 5. Aniversario da N. A. T. O. c/ lll2o.
5.° Aniversario da N. A. T. O. cl I~O . . . .
6 Cong.o da Federa,.iio Portuguesa de Filatelia c/ 1>20
7 Campeonato Portugal Classe Moth cl Jl20 .
8 Exp. Filatelica de Leiria (dia 39) CII>20. • . • . . . . . •
Exp. Filatellca de Leiria (dia 29) cl 1'-00 . . . • . . . • .
9/ro Auto-Ambulrtncias (Porto, Braga, Fafe e Porto, Aveiro, Coimbra) C/130
II I.a Exp. Filatelica de L eiria (dia 5) c/ 1>20 • •
12 150.0 Aniversario da Fazenda (1.0 dial cl aerie . .
150.0 Aniversario da Fazenqa (1.0 dial cl 1100. .
13 Campanha de Educa~iio Popular (1.°0 dial cl serie .
Campanha de Educa,.iio Popular (1. dial c/ 1100
14 Defesa das Linhas de Torres cl120 •
IS D. Ant6nio Barroso c/ '20
16 I. a Exp. Filatelica Corporativa (Carris) cl ~20 •
I.a Exp. Filatelica Corporativa (Carris) cl I~OO.
17 Congresso de Ag~ncias de Viagens cl (,30. .
18 Aniversario do Colegio Militar (1.° dial cl aerie
Aniversario do Colegio Militar (1. 0 dial cl IJlOO .
0
1.9 Centenario da Cidade de S. Paulo (1. 0 dial cl serie
Centenario da Cidade de S. Paulo (1. dial cl 1100
20 Emissiio Reis de Portugal (1. 0 dial 2 sobrescritos cl serie
Emissiio Reis de Portugal (1.0 dial cl I~O
Emissiio Refs de Portugal (1. 0 dial ci (,20
21 IV Exp. Filatelica Portuguesa (Porto 55) ct l20
IV Exp. Filatelica Portuguesa (Porto 55) c l 1100 • .
22 Cent.o do Telegr. Electrico em Portugal (1. 0 dial CI serie
Cent.o do Telegr. Electrico em Portugal (1. 0 dial cl I~O •
23 Auto-Ambulrtucias (Porto-Vila Real-Bragan~a) cl 120
Auto-Ambulrtucias (Porto-Vila Real-Bragan~a) ci 1100
2f Prof Ferreira da Silva (1. 0 dial CI serie •
Prof. Ferreira da Silva (1. 0 dial cl 1100
25 3.a Feira do Ribatejo c/1ll20
3.a Feira do Ribatejo cl 1&100 • . • .
26 Cong.o da F. I. F. A. e da U. E. F. A. CI 1>20
Cong. o da F. I. F. A. e da U. E. F. A. C/If,oo
0

.......

PORTES

600$00
100~

350100
75$00
75-600
35100
5 01600
20§oO
20~OO

20,100
2S.!oO
35100
20100
45100
20JOO
30 Joo
20100
20§oO
20100
15100
20600

rsl oo

27"50
15100
50100
20100
50600
17"50
15100
1510.,
20100

35100
17150
15100
20100

20100
15100
15100
30$00
17"50
20100

EXTRA

P6didos a:
BARATA DAS NEVES-Apartado 2690-LISBOA-2

Segundo informa~oes recolhidas em fontes fidedignas, nomeadamente
na Comissll0 Filatelica do D. C. T., esta em andamento 0 processo relativo
ao reapetrechamento da maquinaria da Casa da Moeda destinada a impressilo de selos. 0 plano
inclui a compra de uma
-- outra maquina, e a recupera~110 da existente,
alem da aquisi'r!lomuito importante - de
uma nova maquina
para a picotagem das
folhas. N otlcia deveras
animadora que nos faz
crer que, em breve, 0
Brasil estara em condi'roes de emitir belos
selos, que farll0 desaparecer a pessima sensa'r!lo d e i x a d a pelas
emissoes dos ultimos
anos.
Mas, tam bern nos
carimbos, se afigura
indispensavel uma positiva melhoria de qualidade. V e jam, por
exemplo, este carimbo
Indecante que, devido
./
ao seu estado, inutiliza
completamento todo e
qualquer selo, tornando-o impr6prio para colecciona'r!lo! Destas colunas - e tendo em aten~110
a enorme irradia'r!lo que 0 nosso cBoletim. tem no pals irm!lo julgamos
que seremo~ ouvidos - rogamos ao D. C. T. que mande recolher e substituir os carimbos em ·mau estado, que, devido ao muito servi'ro, estllo
produzindo oblhera'roes sujas, ilegiveis, inaceitaveis.
Nllo e na presen'ra de selos irremediavelmente eSlragados por marcas
arruinadas pelo uso que poderemos aconselhar as filatelistas portugueses
a coleccionar selos do Brasil, no a.mbito da indissoluvel unillo luso-brasileira! Precisamos, sim, de selos bern impressos e bam oblltaradol. Por

10

Um exemplo e um modelo:

o

h) Instalar em sala do Clube Filatc!Jico do
Brasil a Comissao Organizadora, devendo toda a
correspondencia relativa ao Jlssunto ser dirigida
a Comissao Organhadora da LUBRAPEX-66Caixa Postal 195 - Rio de Janeiro.
Ai estio os primeiros passos para levar a bom
termo este conclave. Espera-se agora 0 proD unciamento, a ajuda, a adeBAo e 0 entusiasmo dos
meios fiJatc!licos do BrasiJ.

18,0

Aniversario
o labor da « Comissao da Cas a das Corti~as
Tematica Brasilelra»
(MR. CORK)

No Brasil existe uma activa c Comissio
TemAticu, 6rgiio encarregado de diriglr a
FilateUa TemlUica no pals e, como ~ evidente, snbordinado l Comissio TemUica
da Federa~iio Internacional de ItilateUa.
A cComiseiio TemUica Brasileira~ tem
como Presidente Hugo Fraccaroli (Guanabara), sendo constitulda, tambem, pelos
Dr. Hehor Fenlcio e Eng. joio Moreira
Garcez Filho (S. Paulo) e Dr. Carlos Neri
da Costa e Wilton Linguori (Guanabara).
N a sua dltima reuniiio, esta eficiente e
laboriolla Comillsiio tomou as importantell
decillllell seguintell:
Seleccionar all melhores colec~oell
temAticas do Pals para reprellentar 0 Brasil na Exposi~iio Filat~lica Internacional
« SIPEX-66. ;
:a) Solicitar a cComissiio contra as emisIlles nocivas. da F. I. P. a remessa perMdica da relaeiio dos selos condenados;
3) Providenciar a distribui~io dOli dUerentes tipos de coleceoes temAUcu em grupOI tanto quanto pOlllllvel homogeneoll a
flm de facilitar a tare fa dos jdris nas pr6ximas exposi~lles ;
4 - Providenciar a realiza~iio do recenseamento dos temAticos brasileiros.
I)

Verifica-se, &.Bsim, que, no pals irmiio, a
FilateUa TemAtica ~ orieutada por TemAticoll - e nio por profanoll - capazes de
dellempenharem 0 seu relevante papel de
cuidar zelosamente do presente e preparar
convincentemente \) futuro da modalidade.
Um exemplo e um modelo.

carimbos impecaveis, utilizados com
o indispensavel cuidado, por funcionarios devidamente instruidos . ..:.
Estara 0 D. C. T. disposto a sanar
essa grande falba, assa not6ria lacuna, que se verifica actualmente?

A Cua das Corti,.as, do nosllo bom
amigo A. Gama Reis (Mr. Cork), comemorou hI. ponco 0 leu 18.0 aniversArio, factI)
que ~ digno de aSliinalar-se pela popularidade que alcan,.ou 0 estabelecimento e I)
seu dinAmico proprietArio.
Sltuada na Rua da Escola PoUtecnica, a
Casa du Corti~as e uma especie de lIala de
convlvio IUllo-americano, com relevo ellpecial para tudo 0 que diga rellpeito aos fuzileiroll navaill. Mr. Cork e «marine. de
adop,.iio e tem orgulho Dille. 0 seu outrl)
titulo de orgulho rellide na corti,.a, material
a que emprellta uma imaglna~io invnlgar.
Porque a corti,.a serve para tudo, afirma
Mr. Cork.
Para alem do carActer tlpicamente artesanal, R corU,.a tem posllibilidades que
A. Gama Reis niio quer descurar. Pode dizer-se que ele valorizon um material genulnamente portugues. Mas deve acrellcentar-Ie que as suall corti,.u ultrapasllaram
jA 0 limite do Upico, para Ie fazerem notar
como exemplo du mais adiaDtadas concep,.oes de d,slgn. Em 1955, 0 Musen de Arte
Moderna, de Nova Iorque, incluiu uma bandeja circular de corti,.a entre os objectoR
reprellelltados. na sua cExpoli,.iio Internaclonal de DIS;gn-. Tinha 0 carimbo da
Cua das Cortl,.as.

A Comissao Organizadora.

III Jogos Juvenls do
Barreiro -1966
REGULAMENTO

(Mercado filatelico de lis boo)
Rua do C,.ueiji:eol 26

•

-

.

SELOS NACIONAIS
E
ESTRANGEIROS

•
•

ALBUNS
E
MATERIAL FILATELICO

Lilta do ofertas em diltribui9Ao

E8TABELECIM ENT08

RODRIGUES
&

RODRIGUES
-

SEC(:OES

ALFAIATARIA
SAPATARIA
LANIFrCIOS
ALGODOES

[dad, dos ,:eposito,.,s:

Domingo. do Sacramento
Telefone 3:114891
LISBOA 2 - Portngal
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10, II e 12 anos - Escalio A
13, 14 e IS anos - Escalio B
16, 17 e 18 anos - ~scalio C
Organisarcio - Com is si 0 FilateUca dos
III jogoll juvenis do Barreiro.
Juri - A nomear pela Comissio Organizadora da Expolli~iio Filat~Uca dOli III jogos juvenill do Barreiro.
R,culammtos - Da Federa,.io Portaguesa
de FUatelia.
Quad,.os - Area/quadro, I metro quadrado.
T,.ansport, das eollCrn,s - Por conta e risco
dos eltpollitores.
Ent,.,ga dos t,.ahalhos - At~ 15 de Setembro de 1966, no Cafe (Tico-Tico., ao
cuidado da Comillsio Filatelica dOli
1II J. j. B.
E:eposi;40 - De I a 15 de Oatubro de 1966,
em local a indicar.
Visitas guiadas - Em datu a indicar.
[nieiarcio filatiliea - Para ajuda dOB jovenll
participantes, sedo pubUcadoll vArios
artigol.
Casos omissos - A lIua resolu,.io serlo da
competencia da Comissio Filat~lica dOli
III logos juvenis do Barreiro.

o Club. FUat611eo dl Portugal rleomlnda I aeonlelha a todos 01 laUI 16eloB
Junloral, fellzmentl multo numerOSOI, elta
Interellante Expo,IVlo, "UI nOI pareel
orlantada de moldl a Ir aD enoontra I eonqul.tar da forma oanvlnelnt. a Juvantude.

FIOS DE LA PARA TRICOTAR

Canfeeulo Industrial com a marea

Bot.1 de bonacha com al marcal exclullval
S.

JOHN

A R P A 0
BA'CALHAU
F ABO R
Descontos aos socios do Club. Filafelico de Portugal: 15 % em fazendas, confec~oes e obra feite, e 10 0/0
.m todo 0 clIl~lIdo

58, Rua Nova do Carvalho, 76
Rua Nova de S. Paulo, 55
Telefl. 3611 70/8/9

LISBOA
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todo 0 apoio porventura desejAvel. Pronto a contribuir para que esta milnifesta~io Beja,
como todos deBejamos, 0 la~o fraternal entre a FllateUa das duas pAtriaa de lingua comum.
No propOsito 10uvAvei de defender valores espirltuais que sio a prOpria essencia da
comunidade luslada! Nao enjeltamos a nossa parte de responsabUidade nesse anelo.
Assim, convidamos todos os filatellstaa portugueses de classe internacional, clAuicos, aerofilatelistas e tematicos, a prepararem-se desde jA para expor em terras de Santa
Cruz. A Exposil;iio efecttla-se no Museu Nacional de Belas Artes, em plena Avenida Rio
Branco - prontamente cedida pelo seu Director ao Clube Filat~llco do Brasll- e, em
princlpio, de 19 a 27 de Novembro pr6ximo.
A todos os filatelistas, braalleiros e portugueses, conscientes do seu dever, cumpre
contribuir com redobrado esfor~o para 0 engrandecimento cultural da comunidade a que
honrosamente pertencemos!
Para rematar, por boje, trazemos a pliblico a esclarecedora Circular 1/66, da Comissio organizadora :
De entendimentos havidos entre 0 Clube Filatelico do Brasil e a Secreta ria de Turismo do Estado
da Guanabara, em torno da ideia de seu titular de realizar uma exposi\tiio mat6lica, nasceu a Exposi\tao Filatelica Luso-Brasileira, LUBRAPEX-66, fJue defJerd reaUsar-se de 19 a 37 de Novembro desle
ano, e a qual s6 poderao concorrer colecciopadores de selos rcsidentes em Portugal, IIhas e Ultramar
e no Brasil, reunindo desta maneira, em uma grandiosa manifestayao filatelica os coleccionadores de
selos das duas p!!.trias irmas.
Ao Clube Filat6lico do Brasil coube 0 honroso encargo de tornar realidad" 0 evento que contar!!.
com 0 apoio integral do Sr. Ministro Joao Paulo do Rio Branco, M. D. Secrel!!.rio de Turisrno da
Guanabara.
Em reuniiio realizada em 2 0 de ",bril na sede do Clube Filat6lico do Brasil, foi oficialmente empossada, pelo Sr. Secret!!.rio de Turismo, a seguinte Comissiio Organizadora ;

Presidellte: General Mirabeau Pontes.
Vice-Presidente: Ramiro Lemos Correia.
Vice-Presidsnta: Almirante A. L. Magalhiies Macedo.
Secretdrio-Geral: Hugo Fraccaroli.
Secretdrio: Dr. Carlos Nery da Costa.
Tesoureiro-Gel'al: Cel. Ant6nio Francisco da Hora, representando a Secretaria de Turismo.
Tesou1'eiro: Carlos de Oliveira Roxo.
Anteriormente ja havia sido fcita consulta sobre a repercussao que teria a ideia nos meios filatelicos daquele pais. A resposta nao se fez esperar da parte dos Srs. Presidentes da Federa~1I0 Portuguesa de Filatelia e do Club" P'iJatt!lico de Portugal, cheia de entusiasmo e completa solidariedade.
Estas entidades j!!. deram inicio aos trabalhos de propaganda da futura exposi~ao
Na sua primeira reuniiio a Comissao Organizadora foi cientificada da aprova\tao pela Secretaria
de Turismo do or\1amento de despesas que the tinha sido enviado pelo Clube Filattllico do Brasil, e
tomou as seguintes resolu\toes :
a) Confirmar os entendimentos para a cessiio do Museu Nacional de Belas Artes sito a Avenida
Rio Branco para nele se realizar a exposi\tao ;
b) Aprovar 0 modelo de quadro de aluminio num total de 600 unidades, 0 que dar!!. 1,200 quadros usando-se as duas faces.
c) Solicitar de todas as agremiayoes filatelicas estaduais a sua coopera~ao, apoio e auxilio para
que a participa\tiio da filatelia do seu Estado seja a mais numerosa e importante possivel ;

d) Iniclar de imediato os trabalhos para a impressao de um boletim, no qual se divulgoriio
completas informalroes " detalhes, bern como 0 regulamento e classific0\tao.
e) Organizar de imediato, as diversas comissoes que deverao trabalhar juntamente com a
Comissao Organizadora, na organiza\tiio da exposi\tiio.
f) Redigir 0 mais breve possivel 0 regulamento e classificalrao para serem incluidos no Boletim'
g)

Redigir e divulgar ao m!!.ximo a primeira circular, comunicando a realizalrao da exposilrao.

o prlmalro numaro de ~ Temaphlla,.

por _ _ _ _ _ _ _- .
Il~S

Foi com 0 maior pras" que r,,,b,mos 0
prim,;ro ",4mero ao orgilo oficial aa nossa
1I0fJII cOllgtll,r, Associa;ilo 13,lga a, Filat,lia T,mdliea, com quem mant,mos ex,mplar
camaraaag,m.
AUm aIm, ,aitorial cheio a, ,quilibrio a,
m,sl,., Rombaul Van De,. Auw,,.a, s'u ;lust,., Pr,sid,nt" algumas pdginas aesl' nusilo prl1",chidas com i,,;eio a!4m Irabalho a, folago il,lilulaao ~ Comm",t constitu"
un, colllCtion thematiquu, aa pilla au/o,./saaa 110 nosso amigo F. ae T,.oy,,. (auas
meaalhas d, Ol/to 11m l"t,rtlaciollal).
Depois d, "'f"i,.-s, a ,/dmt, situafilo
act1401 da T,mdtica, 0 auto,. ,.lCorda qlll IIilo
foi slmpr, assim, ,m ipoca d, t,.ist, ,mmo,.io, , cito s,m rebufo os causado,.1S do all'dotd,.io dila",.allt, POI' qli' passaram os fJe,.dad,i,.os collCciollador,s t,mdticos, os d,
tallnto.
Oifamos D, Troy,,., qu" como pio",i,.o
da modaUdade, foi dos inieialmllnt, maltratados: cLa faut, I1n fut, '" parti" a qu,lqu,s
coll,ctioHflmrs classiql4's fanatiqu,s, qui n,
v,ul,nt ,.ICOllnait,., eomm, timb,.,s-post, qu,
c,ux emis v,,.s 1850-60. Mais la g,.and, ,.espotlsabilite d. CIt itat de ehos,s ;ncomba a d,
nomb,.,ux ColllCtiomllurs thtmatiql4lS qui
faisailnt d, I,u,.s colileliotls p,.esqu, d,s albl4ns d, c,avu,.,s II d';maglS •

1,,,,.0

o nosso

Na continuidade duma solicita e proveitosa obra de valoriza~io. que constitui motivo de jdbilo para aqueles que 0 fazem, e
para a massa associativa que nos acompa-

OIlTROIii

nba cada vez em maior nlimero, este Boletim estarA presente, como j!!. ! tradicional,
na Classe de Literatura dos grandes certames internacionais cSIPEX-66 .. e c AEROPEX-66:t.
Pela garantia de que e liador 0 passado
- basta consultar 0 nosso cpalmares., publicado recentemente, de vida mente actualizado (pAg 35 do n.D 175) - nio ~ diflcil de
prevet que 0 ~Boletlm do Clube Filatelico
de Portugal> ocupara um lugar de relevo,
dentro da sua Classe, em mais estas duas
Exposi~oes FilatelicBB Internacionais. Mantendo a considerac;io, a estima e 0 respelto
pela Imprensa Filatelica Nacional, dentro e
fora das nossas fronteiras. Uma participaC;io actuante e digna.

0

Boletim nos certames
Internaclonals

A

Robert Van Comparnolle - quatro
dias em Lisboa

~

Acompanhado po,. p.ssoas a, familia, est,v, quat,.o dias ,m L/sboa, d, 6 a 9 d, Abril
- du,.ant, as fi,.;as da Pdscoa - Rob,no
Van Comp,,.tloll,, gralld, nom, da Filat,lia
b'lga. , nosso d,dicado COIlS0C;0 , amigo.
a ilust" visitant, foi ,.,c,bido B acompatlhado po,. di,.iglnllS do Club" tlndo-s, t,.ocado la,.gas impr,ss61S sob,., a forma mais
p,.dtica, ,.apiaa , s,gura pa,.a ,str,itam",to
das jd ,xc,l,nl,s rllaf6,s filatilicas lusu-bllgas. sob,.,tudo no campo a,,.ofilatilico.
as Van Comp,rnoll, d,ixa,.am-tlos uma
sauaafiJo pa,.a os fila/,listas po,.tugu,s,s,
qu. aqui arquivamos com lodo 0 gosto.
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Sabastilo Amaral - mela hora
am Llsboa (Aeroporto)
Em 7 de Malo tivemos 0 grato prazer de
abracar em solo portugu~s, durante curta
ellcala uo Aeroporto de Lisboa, 0 dlstinto
aerofilatelista bruileiro Sebastiao Amaral,
de Belo Horizonte - querido cons6cio e
velho amigo - a camlnho dos Estados Un 1dos, onde 0 seu conjuuto especiallzado de
S. Marino, considerado 0 mals lmportante
exilltente no Mundo, vai ser exposto nas
duas Exposic;oes Internacionals. Augursmos-lhe 0 maior ~xlto.
Estlveram presentes Jos~ Gonzalez Garcia e 0 Cap. F. Lemos da Silveira e, como
e 6bvio, fizeram-se projectos com vista ao
pr6ximo encontro em Nova lorque, durante
a cAEROPEX. e 6.° Congresso da F.I. S. A.

Uma advertencla sansata
TalvI. tJUnca so livess, divulgado tanto
t:omo hoj. a Marcofilia - modaUdad. anUca
t:om um ,spirito novo.
Hd um motivo fundammtal, qu, i ,st,:
a Filat,Ua, smdo na sua Issl"eia a m,sma
t:oisa dos vllhos t,mpos, ,voluiu eonsid,ravI/m,nt" no smUda d, sIr ,x/mrgada d,
tudo a qu, , m,ram",t, superficial e s,r, ,m
t:ontrapartida, ,nriquBCida p,las malliflSlafIJls qu, r,v,lam ,studo, inv,stigafao, PISquisa. O,a a Marcofma, 1m todos as SillS
largos SIc/orIs, possui p"c;sam",t, aqu,las
t:aract,r;sticas , aqu,/,s siCPlif;cados.
A prlStigiosa ,.,v;sta m",sal belga «Story
Post» refer,·s, a ,sta ,spleialiriad, .ss,neial,
'ltn todos as nt,mlros, com a s'guint, adv,,.tin cia slHsata: «La ma,.qu. postal"~ d, plus
,n plus ", javlu,., gag'" du terrain chaqu,
ant';'. Part,s a temps rla"s c,tt, h,a"ch,
d'av,ni,. .•

Novos Agrupamantos Temitieos
da F. I. P.
Segundo nos Informa a cCentral dos
Agrupamentos Tematicoll da F. I. P .• , com
pedldo de divulgac;iio, foram crlados dols
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novos nucleos, dlgnos de aprec;o: cJogol
OUmpicos. e .. Explorac;iio das Minas •• SiD
dlrigidos pelo sulc;o Heinrich Mannhart ~
pelo ale mao Heinrich Korn, respectlvamente.

Jean Gravalat
Ghamamos a at"'fao dos nossos l,itorlS
ass/duos, particula,.mmt6 dos a"ofilat,li,tas, pa,.a 0 BXCllmt, a,.tigo Ucnico .Ainda
sob,., os p,.im,i,.os s.los slmi-oficiais ria PoItmia (z), ,sc,.ito ,sp,cialmlnt, para a cBol,tim do Club, Filatmco d, Po,.tuCal., por
j,an Grav,/at - p,,.sonalidad, grada da
A,rofilat,lia, qu, muito admi,.amos , ,s#mamas - puhlicario nout,.o local.
o prim,;ro a"iigo dlSta autentica v,d"a,
vindo alum, hd p,."isamtml, dais anos, no
"osso n.O Iff (Junho d, I964), mlr"'u da
nossa massa associativa justa aclama;iJo p,lo qu, lh, solicitdmos um s'Ctmrio, 0 dlSl,
n14m,,.o, qu, vai co"quistar, ,stamos c,rtos,
identico 011 ainda maio,. sucesso.

Exp.. sl~lo Fllatellea Intarnaclonal
A 5,- ExposiC;iio Filatelica Internacional
dos I!-errovillrios, a realizar no Luxemburgo entre go de Setembro e 3 de Outubro, sob a ~gide da F. 1. S. A. I. C., contara
este ano, e pela primeira vez, com a participac;ao de dois ferrovillrios portuguese ••
Animadora noUcia fornecida por AntOnio
do Nascimento Pinto (Topln), elpecialisla
da temllUca ferrovillria.

Medalha do Clube na SIPEX
a na AEROPEX
Gomo v,m smrio habitual, Il "'fllet, 0
nosso pYlStigio i1lt'rtlacio"al, as com;ss(J,s
organil1adoras das Exposif(J1S Filatil;cas
Intlrnac;onais d,st, ana - SIPEX (Washi"gtot" :JI-30 ds Maio) ,AEROPEX ,N.a
Yo,.k, IO-IZ ri, JUllhoJ - solicitaram-nos, ,m
t,mpo, a 0f,,.ta dum premia d, hot/ra.
Gatti torio a int",ss, i1llrlnt" cone,d,mos,

'(Proxin1,as
1:
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EXPOSI~OES

EXPOSI~AO FILAt~LICA LUSO.BRASILEIRA
«

LUBRAPEX-66 ,.

(Rio de Janeiro, I9 a 27 de Novembm de I966)
Como a Imprensa tem largamente referido, as relatroes luso-brasileiras atravessam
actualmente uma fase que nos leva a ter alguma esperantra na adopc;ao de uma politic.
realista que encare 0 problem!> com 0 desejo sincero de 0 resolver. Se as relac;oes ecoD6micas se encaminharu no bom sentldo, as relac;oes culturais nao oferecem perspectiva.
menos anlmadoras. E dentro do aspecto cultural, no sector filat~lico, hll jll uma iniciatlva
util, que decorre sob os melhores auspicios, que hll-de produzir rellultados positivo ••
Trata-se, como jll anuncillmos nOli nos lOS dois ultimos numeros, da 1.8 ExposiC;iio Filatellca Luso-Brulleira "LUBRAPEX-66., que vai reallzar ·se no Rio de Janeiro. 0 Boletim do Clube Fil8t~lICO do Brasil, n.O 19, de Marc;o p. p., dll·nos gratas notlcias desse empreendimento do mais expressiv~ significado n.a vida fIlatelica dos dois paises irmaos,
pel a pena esc1sreclda do seu iluatre Presidente, General Mirabeau Pontes:

Confirmando 0 noticicirio publicado em nosso Mtimo n1tmero, podemos informar, agora, que a reuniao programada pe/a Secreta ria de Turismo foi realieada
Itci poucos dias e com os melhores resultados, pois foi aeertada a realizafao de uma
E:xposifao Filatiliea internacional, que dependeria da aprovaftio do Sr. Governador
do Estado. Apr07)ada que foi, dias apos, reeebemos instTufoes para organizar 0
dispositivo e, em consequencia, inieiar 0 traba/ho, que deverci ser aceltrado, pois 0
tempo e curto e precioso.
Sem maiores detalkes, podemos adiantar que a exposifao, dependendo da correspondencia jci iniciada, sera Luso-Brasileira, homenageando auinz, 0 Brasi/, sua
plitria de origem, 0 Portugal de nossos anustrais. Serci rea/jeado nos Mtimos
meses do corrente ann, aqui no Rio de Yaneiro, com 0 minimo de I .200 quadros,
concorrendo expositores residentes no Brasil e em Portugal, inclusive Uitramar,
tuao dentro das imposifoes e regulamentos aprovados pela F. I. P .
Raeao t'nha, po is, nosso Director de Revista, quando, em seu noticicirio, acreditava nao so no interesse e ardor do filatelista Ministro Jotio Paulo Paranhos d(J
Rio Branco, como no patriotzsmo e eficiencia do actual Secre/cirio de Turismo.
Estamos, assim, filatelzstas do Brasil, na obrigafao moral de corresponder a essa
iniciativa de nosso ilustre consocio e de seu Ciube, envidando todos os esforfos para
o maior brzlkantisnzo do certarne, que serci um novo marco a assiltalar, certamente,
o inicio de uma nova era na Filatelia Brasileira.

o Clnbe Filat~lico de Portugal, e esta revista, em perfeita' e total comnnhao de
ideias com os promotores do certame - nomeadamente com 0 nOS80 estimado congenere
Clube Filatellco do Brasll- esta II sua Intelra dlspositriio para dar 11 c LUBRAPEX-66.
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moraliza~io

A Comillsao da F. I. P. contra as emisllies perniciosas Il Filatella, que, de-hA uns
an os a esta parte, vem tomando provid~n
clall para cortar as un bas sgu,.adas com que
cerloll palsell tentam arrancar a pele aos
coleccionadores - especislmente desde que,
com novs e adequsda composi,.ao, dellignads pelo Congresso de Viens <Junbo de
x965), lan,.ou uma corsjosa, oportuna e indispendvel campanha de morsliza,.aocontinua sem desfalecimentos 0 seu trabaIho para pOr cobro IlI1 chsmsdas «emissi5es
noclvsu.
Embora jA nao constitna novidade, pois
fizemos men,.Ao ao assunto no n08&O ultimo
numero, nio serA mau repetir que foram
colocadas no clndex~ todas as emissi5es do
PanamA e do Paraguay a partir de 1 de Janeiro de 1965, at~ novo aviso. Os responsAveis pelas emissi5es destes dois pBlses
elltao em contacto directo com 0 Prellidente

deste valor qne tivemos oportunidade de
observar sao faIsos.
Encontram-se muitas cartas com selos
falllos, enqnanto os documentos aUI~nticos,
tendo realmente voado, sio muito mais raros. E' tambem mnito fAcil identificar
aquelas falsificac;oes. N elas flgnram som,nt, os selos semi-oficias, sendo 0 100 M.
falso claro, obllterados pdo carimbo ellpecial «escudo alado~ de POZNAN. Ora a
c:orrespond~ncia genulna os tents , aJ~m dos
lemi-oficiais verdadeiros - que se destinavam a pagar a sobretaxa aerea - mals 0
parle ordinArio, em selos norm ail em curso, obiiterado com 0 carimbo habitual, datado, da cidade donde foi expedida.
Esperamos que, com esta cnrta expllca~io ilustrada, os coleccionadores possam
passar a eliminar fllcilmente os indesejAveis e encontrar as pe,.as verdadeiras que
Ihes faltem.
Os selos' e documentos aat~nticos nao
abnndam, embora se enconlrem actualmente fracamente cotados. Sio, portanto,
dlgnos de figurar em toda a colecc;ao bem
formada de semi oriciais ou de pioneiros
de correio aereo.
9s documentos comprovadamente voados, com partida de LODZ ou de DANZIG
- logo, voos de regresso - do rarissimos.
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a cada uma, a nossa m,dalha d, fJ"mlil.
Em brl1J1 informarlmos quais os laurlados
com 1st,s prlmios d, honra, s,mpr, muito
aprlCiados.

- AEROFILA.67
Expo,IVlo Aarofllat611ca Internlclonal
I 7. Congre,ao dl

o Cap.

Lemos da Silveira
nos Estados Unldos

Por via aerea, seguin no dia 2 do corrente para Nova Iorqne, acompanhado de
aua espolla, 0 nosso estimado Chefe de Redac~io, Cap. F. Lemos da Silveira.
o nosso director vai participar na Expoli~io Aerofilatelica Internacional c AEROPEX-66~ - on(,ie, como ComissArio Nacional, acompanharA as demais participa,.ijes
portuguesas - e, alem dis so, vai tomar
parte, como membro da Presid~ncia da
F. I. S. A., nOI trabalhos do 6. 0 Congresso
Annal desta Federa,.ao Internacional, onde,
obllequiosamente como lIempre, representara 0 noAso Clube - representante de Portugal na F. I. S. A. - al~m do Circnlo Filat~lico y NumismAlico (Espanha) e da
Aerophilatellc Society of Sonthern Africa
(Africa do SuI), agremia,.oes que, na imposlibilidade de enviarem um delegado lhe
confiaram tal missao.
Apesar de tio intensa actividade, a lIua
fei~io de repOrter nio deixarA tamb~m de

BUDAPESJE, 3 a 10 da 8atambro da 1887
da Comissao e tudo laz acreditar qne a
situac;io seja regularizada, com a emissio e
venda de acordo com a praxe universal.
As emisslles dos famosos, tristemente
famosos Estados do Golfo da ArAbiaQuatar, Sharjah, Fujeira, Ajman. Bhutan
& c.a- estio sob forte viglJ4ncia. Brevemente serao divulgadas as medidas tomadas em rela,.iio a estes lIelos
Este ultimo noticiArio foi fornecido e
publica do em toda a Imprensa Filat~lica
da America do SuI - donde 0 extralmos.
com a devida v~nia - pelo nOllso querido
amigo e colaborador Hugo Fraccareli, membro da Comissio da F. I. P. contra as emiasoes pernicioSBII II Filatelia para 011 Paises
Latino-Americanos.
Como toda a gente sabe, as cemislllies
nocivas~, conlltantes do cindex~ nAo podem
ser aprellentadas nail exposio6ell patrocinsda. pela Pedera9Ao Internacional
de PHatella ou organizadas pela. Pedera96ell Nacionais nela filiadall, sob pena
de automatica desclasdfica~Ao. Talvez:
seja tempo de cerloll coleccionadorescexpositores consagrarem algnma atenc;io a eata
regra fundamental.

estar presente, para nos dar conta, Delte
e no menaario Ingles «The Aero
Field", do grande acontecimento aerofila-

«Boletim~
t~lico.

A apresentar-lhe cumprimentos de dellpedida estiveram no aero porto, alem de
familia res e amigos, algumas das fignras
mais representativas da Filatelia nactonal.

0
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Venda especial
Ao anunc;ar qUI ."g;stamos nova fJ",da
total das p,~as o["IC;das 110 n.O I77, julgamos qu, nilo e prec;so ad;c;onar adj,ctilJos
ao facto, dada a no~iio exacta que todos
t,mos do int"'5s, qu, t,m m,rtlcido da
massa assoc;atifJa a v",da dos dupUcados
da colecfiio do Club,.
Como habitualmmt" basta um s;mpllS
postal a solicitar os lot,s ,m qu, tmham ,mpmho. Ol~ passar p,/a sed" ao:; sdbados It
lard,.
as organisadorls da V,nda Esplcial fJ/If)
para firias. M"lCidas. Cd IIsta"mos de
novo ,m S,tembro, POl' altura da absrtura da
nova epoca filatilica DIS'jamos aos nossos
«cUmt,s> igua/mmt' umas ferias muito
agraddvsis.

A SEVERA
aUA

DAI

BAIRRO

GAnAS.

ALTO

51-57
•

•
L1S10A

•

T • I • f. 3.1006
PORTUGAL

RESTAURANTE TiPICO
Selos de Portugal e Ultra mar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 dis. Todo 0
material fllatelieo

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55- fe/sf. 834108

LISBOA

(PORTUGAL)

RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

•

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA Nl'lT

~

OPEN ALL NIGHT

I
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AEROFILATELIA

Os primeiros {rulos

Duas completas omlssoes

de

S. TOME E PRiNCIPE
c

Aincla .o~re o. primeiro••elo.
.emi-oficiail da Polonia (2)

cor

Como todos sabem, inicidmos em I966 uma campanha com fartos motivos de interesse ; a de divulga~lio dos erros em selos portugueses.
Qualquer coleccionador com entendimento aberto as realidades e aos
meios de que a Filatelia autentica dispoe, reconhece que os erros, e outras
variedades, slio indispensaveis nas colec~oes que 0 sejam de verdade. Excitantes e diferentes. Com raises vatidas mergulhadas no humus original.
Simplesmente, talves por mandria, estavamos ate agora Ii espera que os
estrangeiros nos transmitissem os resultados das suas persistentes in'llestiga~oes e das suas descobertas sensacionais em selos de Portugal e U Itramar.
Teimd'llamos em esquece-Ios (inclusive catalogos que se . disem especiatisados . .. ) e pouco ou nada fas/amos para os dar a conhecer a um la~go auditorio. 0 nosso cBoletim», intJrprete fiel dos in/eresses da verdadeira Filatelia, deu as pr;meiros passos desta empresa ao e'llocar a existencia do se/o
escutista de $20, de I962, com dupla impressao (n.o I75 - Fe'llereiro) e dos
selos oltmpicos, de I928, nao denteados (n.· I77 - Abril), que Joram class;Jicados de memoraVefs.
Pela colabora~lio que come(:ou imediatamente a chegar-nos, agora de
coleccionadores portugueses /, com os excepcionais resultados das suas {rutuosas pesquisas, depreende-se que a nossa campa1lha e digna de lou'llores
E que convem estimula-Ia, a Jim de que produsa os Jrutos que e ticito esperar dela.
Nessa ordem de ideias, temos a honra dg traser hoje a publico mais dois
erros sensacionais. Porventura dos mais espectaculares, uma 'lies que se
trata de completas omissoes de uma das cores.
Mais dois passos em {rente, no bom caminho. Mas hd ainda que dar
muitos mais para alcan~ar a meta desejada. Pelo que prometemos continuar.

$50 da amlssilo

23

Dasportos:lt (1982)

(EIAdio dos Santos n.o 378 - Simeies Ferreira n.O 370)

Pertence a colecrr:to avanrrada e especializada do Sr. Ant6nio Barreira
- um dos maiores coleccionadores portugueses, senllo 0 maior, da tems.tica desportiva - 0 exemplar, que reproduzirnos, do selo de $50 de S. Tom~
e PrIncipe com omisslio da cor azul. U rna beleza.

(E.pecial para

0

"a.letim cI. Clull. Fllat.mco 4. 'ortugal,,)
Par
oIE&1II GB." "EL&T

Membro da Academia de AerolllateUa
Membro da Presldencia da F. I. S. A.

Os dois primeiros selos semi-ollciais da Pol6nia sao conhecidos pelo
nome de .T_A.B.R.O.M.I.K., visto
terem side emitidos, com a devida autorizac;ao governamental, por aquela
Companhia Aerea, por ocaaiao da lfeira
de Poznan de 19:1.1, para franquiar a
correspondencia transportada por a viae
nas linhas POlman- Val'sQvia, Posna,.-Lads e Posnatl-Dans;g, exploradas
entre 29 de Maio e 16 de Junbo daquele ano.
Como a primeira serie de selos oficiais de correia aereo s6 foi posta em
circulac;ao mais de quatro anos de poi!',
precisamente em 10 de Setembro de
.It..
192 5. estes do is prestigiosos semi-.oll• "'" •
•
•
II>
••
•
ciais foram, na realidade, os primelros
selos de correia aereo que serviram
para franquiar correspondencia transportada por via aerea naquele pais.
E do dominio pdblico que existe um
grande numero de F ALSOS do selo
de 100 M. Em contra partida, do selo
de 25 M. nao encontrl\mos ate hoje
quaisquer falsificac;oes.
Diferenc;ar estes falsos dos verdadeiros e tarefa muito simples, e a gravura junta permitirl\ a to do 0 coleccionador, inclusive ao priucipiante,
reconhecer tmedialamente a falsificac;ao. Efectivamente, 0 desenho do falso
apresenta alguns pormenores, como as
carlas caindo do a vila e 0 turbilhilo do
Em eima - aulitltieo. Em bai,;o - jalso
helice, nltidamente reforc;ados. E 111\
um detalhe ainda mais vislvel: a colocac;ao do M. em relac;ilo aos algarismos
que estiio por cima, no va~or. Nos selos autenticos 0 M. e mais pequen~ e a primeira
perna encontra-se exactamente sob 0 "h de 100. Nos falsos, 0 M. e malor e a mesma
perna situa-se lob 0 prlmeiro
de 100. Convem acrescenlar que lodos os niio-dentel\dos

T.
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Filet (Brasil), C. B. Nicolas, H. v. d. Made,
J. Boeeman e C. J. M. M. VIL!1 del: Zijdell\
(Holanda).

A. GAMA REIS
(MR. CORK)

* Niio queremos deixar de agradecer,
como nos compete, 0 amlive1 comentlirio que
Frank Muller, secretlirio-geral da Academia
de Allrofilatelia, consagrou ilia sua rubrion
cChronique d·e ]a P()6te Aerienne» do no" 1 349
(Maio) de cL'~cho de la TimbrologielO ao
nosso oeetudo cO primeiro serviftO regular
Cabo-Luanda-Cabo pela South African Airw,ays» , publicado no livro editado em , Setembro de 1965 pelos organizadores da 3.8 EIposifilio FiIatelica do Cuanza-Sul.
* ell CollezionistalO - grande revista italiana, ogora semanal - iniciou no
9/ 66
(23 de Abril) .a publicafilio dum lon~o e belo
!lrtigo, da autoria de cRastaban», mtilu]ado
en Conte Zeppelin», ilustrado com muitas
rotogrofias hist6ricas.

n.·
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Os selos, litografados em folhas de 100, na Litografia Nacional (Porto),
foram postos a circular em 21 de F evereiro de 1962.
A existencia deste erro ja havia sido indicada pelo co.merciante e
especialista em selos portqgueses Pierson Ostrow, de BurlIngton, Ver-

WELCOMES you at

CASA DAS
CORTI~AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
EXPORTERS
M.mll.f of POfIUllu",
Chlmb.f of Comm.fc.

4-B -

RET A I L E R S
da Elcola Pollticnlca - 8 -10
Talafona 32 &8 58
Talegramll: ISOLANTES

RUI

L_ I S B 0
POR

BOLETIM DO

N - P 0

a

R T U

A L

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK IPECIAL TIES
AMERICAN EXPREII CREDIT ClROI HONOURED HERE

* Durante os primeiros quwze dins de
Fevereiro funciOlIlou em Marselha urn oarimbo
especial «Quinzawe Air Franoe». Como se ve,
r.ata Companhia trata II serio, ntraves da
FiLatelia, da sua publicidade.
*

0 nosso querido cons6oio Jean Four,art, Vioe-Presidente da Sociedade Aerofilatelion Belga, foi agraoiado com 0 grau de Comendador da Ordem de Leopoldo II. Felicita~ .calorosas a Jean Foucart peln alta
distin~o.

F. Castel-Branco &Fil~o
LIMITADA

Apartado n.o 44
Talafons 22020
VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicas de todo
o Mundo. Selos chl.ssicoll de Portugal
e Ultramar

SANCHO OSORIO
REMESSA ,\ ESCOLHA

Portugal e Ultramar (centos de selos diferentes, novas au usados, paracolec\;iio)
SERIES NOVAS

Portugal e Ultramar (quando V. S. desejar, mandarei tabela com prelios liquidos)
SELOS USADOS EM PAGAMENTO

(aceito qualquer quantidade au genera.
Seriio valorizados conforme tabela que
mandarei).

Rua do Madalena, 80.3. D -LiSBOA 2
PORTUGAL

mont - nosso estimado consocio - no semanario norte-americano cLinn's
Weekly Stamp News» enos quinzenarios ingleses «Philatelic Magazine»
e cPhilatelic Trader:.. Segundo Ostrow, da folha de 100 selos, setenta
foram usados para franquear correspondencia, tendo-se perdido para a
Filatelia, e devem restar, portanto, apenas trinta exemplares no estado novo.
Este erro ja foi catalogado pelo Boletim peri6dico do Scott - suplemento do catalogo do mesmo nome.

Oasis Agencia
(Jompra e yeada de proprled.de.
- 41aau4l1. de e •••• eom e .em mo.
bUI. - Terreao. - ProJeeto. - Or,••
mea&08 e 'odo. 011 • • • ua&o. relerea.
tes • proprled.dea
Agent•• do. Componhio. de Segllr05

EuropAa - Comercial
Union Assurance C. O Ltd.

MOCAMBIQUE

1$50 do aml•• lo «Fomanto» (19IS)
(ElI\dio Santoll n.D A. 29 - Simliell Ferreira n.D A. :14)

Fidelidade ALA

ESQUERDA

Tel. 260432 - Parque Estoril -

ESTORIL

Da Beira (Macambique), 0 nosso prezado cons6cio Zacarias Goncalves
Regufe tambem colabora. E de que maneira! Um rico bloco de 10 selos
de 1$50 da emissAo cFomento» -litografados na Casa da Moeda em folhas

16

SOLETIM DO CLUSE FILATS:LICO DE PORTUGAL

de 50 selos, e postos em circula~llo
em 5 de Mar~o de 1963 - com omisslo da cor vermelha. -. ~.
A fotografia, que reproduzimos,
foi-nos enviada com a amavel carta
••n

. 1"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _•

,.

Jt'!

-

Cor rid a internacional

-i)

5)
Em :i de Fevereiro passado disputou-ee,
com partida e chegada 8 Catania, a slitima
edi~iio da competi/iiio anual denominada cGiro
PodistiCD Internazionale Tro/eo S. Agatlh.
A Comissiio Organizadora da corrida preparou um postal ilustrado cujo selo foi oblilerado com 0 enrimbo comemorativo ofici.a.l
cCataniafPTT/3-2-66/Corso Sicilia». 0 postal
apresenta tambem a v~nheta emitida para 0
acontecimento, obIirerada com 0 enrimbo da
Comissao, ilustrado, e com a lernda c7.· Giro
Pildistico Lnteoaziooale Trofeo · • Agatu.
Agradecendo reconhecidameote os dois
exemplares oferecid08 para a colec'tao do
Clabe, informamos que a Comissiio Orgaoizadora teve a simputica ideia de colocar
iI disporir;iio de todos lIB nossos filiad08, 'tae
100 8OIicitem, uma deatns pe~ Basta enVlAr
um cupiio interoaciooal de resposta, que pode
ser adquirido em qualquer Esta'tiio -de Correi(l - para cobrir a dcspeea de envio - e dirigi.r 0 pedido, com i.odicnr;iio de nome, morada e !llIimero de s6cio do C. F. P. a:
Dr. Ignnzio M8rcoccio, Aasse880re aUo Sport,
Comune di Catania, ITKLIA.
EstamilS certDS que os 00580S cowooios,
especialmente 08 interessados pelo «Desporto»,
nno deixaroo de aprovcitar csta amivel 00tlcessiio. Resullalllte do prestigio intemacional,
e diwto de no tn, do Clube Filatelico de Portugal.

VERSO MEXICO 1968
RIMINI (ITAUA)

ExpollC;lo Filifillea Intarnaclonal
OLiMPIADAS E DESPORTO

de IS de Abril p. p., que e do teor
seguinte:
cA fim de ser dada a de vida publi.
cidade atraves do nosso cBoletimlt,
junto envio a fotografia dum bloco
de 10 selos de 1$50, correia aereo de
Mo~ambique cEmisslio Fomentolt em
cuja folha faltoo a impressllo a vermelho.
Grato pela aten~lo que possa ser

SOLETIM DO CLUSE FILATS:LICO DE PORTUGAL

Comissario para Portugal;

H. MANTERO
Praya da Alegria, S8'2. o .A
LlSBOA

prestada a este meu pedido que, em
meu entender, e de interesse geral,
apresento a V. Ex.a os meus respeitosos cumprimentos.lt

Acta da A.5.embleia Geral 1965 (Viena, 10 de
Junho)
AS3untos de c,' r II c Ie r
administratil'o:
(0) Rela Iorio das nctivi:lades em 1965
(b) Relatorio da lesouraria
(c) Admis3iio de noy os
membros
Elei~oes

pura a Pra;id&ncia (periodo 1966-68)
7) ConCl'oSsiio de p8trocinio
a expDSi/ioes
II) Conclu50es do SimpOsi o
1966; 855unt06 para 0
SimpOsio 1967
9) Comuniw/iOes
10) Fix8~iio de local e data
para 0 7/ CDngrC650 C
Assembleia Geral 1967
11) Diseurso ,de enrerramenlo
6)

21

Como ultimas iuformar;o-es, que ainda Dio
EcraD! divulgadas, comunicamos que 0 din 10
Eoi promul~ado pelo Mayor de Nova York,
John V. LUldsay, como 0 «Dia da Aerofilatelia». E que haveru um vo~ especial comemorativo, iI volta do Mllndo. A correapoodencia, obliterada ODm 0 carimbil de partida
em funciDnamento InD PDStO de correIO privativo do certame, do dia 10 - abertura· cia
ExpOoSittUo e cOin do Aerofilatelia» - finru
uma \'iagem iI volta do Mundo de 24.000
mil bas, e $ern carimbada it chegada, dia 12
- encerrarnento da Exp06ittUo - com a maren
do Aeroportil Intel'\llaciooal Kennedy. 0 pre~o
de cacla pe~1I e de 1 d6lar.

OIlNolfFIt9Itr~()_t

~!Em®IP!E~

15h.00 - Reunioo

combinada dos Jack
CollectDrs Club e Rockel
Mail Society
16h,00 - Reuniiio do Aero Philatelist05
17h,30 - Recep~iio oferecida pelos did·
gentes do Aero Philatelisl05
19h,30 - Banquete de gala (<<Palmares" )
~night

Domingo

(~2)

09h,30 - P>eque.IlO almO'io oferccido pelo
Metropolitan Airmail Cover Club
11 h,OO - Reuniiio do Metropolitan Airmnil
COYle r Club
13h,00 - P<l65eio de 3 horas, de barco,
pelo porto de Nova York
l'h,OO - RecepttUo oferecida J>l:llIBprcC5identes dos Jack KnIght Collectors Club e Rocket Mail Society

Segunde.feire (/3)

AROUND
THE WORLD FLIGHT
.JUNE to-t2 t966

13h,00 - Festa de de.spedida, oferccidn
por Henry M. Goodkind, secretlirio da «AEROPEX»

Progreme des Senhores
Di I 10 - Visita, e nlmo'tO, nos saloes de
Helena Rubinstein
Di I 11 - Chu oferecido peln Senhora de
Herbert RDSe.n, pre.sidentc da
«AEROPEX ..
- Visita aos e.stllbelecimentos Bergdorf Goodman

*
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A

Ronda da Imprans8

coogeoere holaudeea cDe Vlieseu
ofici'.ll, 0 me.nslirio cDe Aero-PhilateliBb, publicou um num.ero .espeoial comemorativ9,
com escolhida colaboror;io de Horst AiBBlinger
(Alemnnha), H. Eric Scott (Inglaterra), K.
1I06S8

~nde Hollander.. feetejou em Abril 0
30.· .a.:liv~rBlirio. E 0 sell excelenlle 6rgiio
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ordem de apor 1105 aerogralllllS a data efectiva dn oentrega do correio (22). Existent,
aasim, tres modalidades difere\ntes de documentos quanto no cnrimbo de chegada:
- Com ·a marca de 16 de Junho:
- com a marca de 22 d·e J u'Dho;
- com ambns n3 marcas, 16 e 22 de
Junho.
Deve mellcionar-se que as PCctas franquiadas com 0 sclo Cabot sem sobrecurgll,
embora muito mellos numerosas (25), tem
menor proeurll e. consequentemente, menor
valor do que as franquiadas com 0 respe:itado «De Pinedo» (225).
Estas cotam no
Sanabria 2500 d6lares.
o exemplar da oolecc;iio Hoffman, impecaivel, e 0 unico que se encontra autovafado pcl<> Comnnda'l1te Francesco De Pinedo - e foi vendido por 4750 d61ares
(138 CO:ltoS).
Pnesente, em to do 0 significado. um 11
gra.nde verdade: estas pectas alcanctaram qUlllllias quaSI' clup!as do prer;o de catalogo!

+

POR

AVIAO
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Guarda-J6las

Enquadradas '110 prograluu da «AEROPEX - 66» realizam-se tres grandes haetas
publicas exclusivamente aerofilatelica5:
- 7B.o de John W. Nicklin (110 West
42th Stncet, New York, N. Y. 1(036)
- 3 de Junho:
- 224. 0 de Irwin' Heiman (2 West 46th
Street, New York, N. Y. 1(036)7 e 8 de Junho:
_147.0 de Herman' Herst Jr. (Shrub
Oak, N. Y. 10588) - 8 e 10 de
J unho, no proprio Hotel Americana.
:-'£POR AVIAO

fPA
o

R

AVION

Giro das Exposioias

leitor habitual desta rubrica asta inoormado coin porme.nor, uma vez que 5e~uimos a par c passo, desde 0 n." 174
(JI8.00iro), a orgndlizac;iio do maior aco;nteru,..
rne.nto aerofilatelico do ano - a que demos,
desde inlcio, firn~e e cO'l1t~nuo suporte, como
era InOS3a <>brign"iio - 0 que vai ser 0 6. 0 COingt"C8S0 Anual dn F. I. S. A. (Federac;iio Inter:nacioual das Sociedades Aerofilatelicas), em Nov~1
York, entre 7 e 1:i do corrllnte. gcmillado COlli

DE PORTUGAL

a EXpD.i"iio Aerofilatelica Internacional cAEROPEX - 66» (10 a 12).
Re.sta--nos, pois, ao abalar para os E&rodos Unid05, dcixar orden ado nestas collWll6
o progrolllllla, compIeto Il alicia nte, do gra.nde
cvento.
Ter~a-feira (7)
10h,OO - LU.6crir;iio do. congrcssistas
15h.00 - Visita 1\ «City of the Moon»,
Allied Chemical Building
17h,00 - Recepctiio pelo Postmaster de
Nova York, Robert K. Christenberry, seguida de visita ao
General Post Office

Quarta-feira (8)
09h,OO - Excur6iio de 8 horas ntrnv6s
de Nova York
20h,00 - Recep"iio oferecida pelos dirigentes do Collectors Club

Quinta-feira (9)
10h,00 - Cilrim6nia de nberturn· do Congnesso
12h,00 - Almor;o oficial
14h,30 - Reeepc;iio pillo Mayor de Nova
York, John V. Lindsay
17h,OO - RcC'Cp~io pel a Admlnistrac;iio
Postal da O. N. U.

Sexta-feira (10)
10h,OO - Cilri1ll6nia de aberturn da Exposic;iio
l'!h,OO - Simp6sio:

0)

«Significado das PCctaS nutografadas pclo piloto»
b) Conclusoes, e escolha de
assuntos parn 0 pr6ximo
Simp6sio

lUh,OO -

Recepc;iio
bria

o£ererida

por Sana-

Scbado III)

SOLICITAM
TROCAS

b)

Verificac;iio
Agenda:
1)

2)
3)

das

oredenciais

Discurso de abertuta
Aprovoc;iio da agenda
Designac;iio dos escrutinado Nls

8a

~

(\00.

Escrevem-nos varios coleccionadores que pretend em relacionar-se com coleccionadore3 portu&,ueses, entre eles:

EXCURSOES

ALEX FELDMAN - 2850 Singleton Blvd. Dallas - Texas - u. S. A.
LUlZ GONZAGA CORRf:A VIEIRA - Avenida Paulista, 347 - Apart 305 - S. Paulo (S. P.)
- Brasil.
ALEX DAVIDSON - 2478, Mahan WaySan Pablo, Calif. - U. S. A.
KURT PURFURST - Industrietor 6 - X 422
Leuna - Alemanha Oriental.
SEBASTIAO SOUSA - Caixa Postal, J 14Teresina - Piau! - Brasil.
GEORGE H. WALTER - 604 Oak Haven
Drive - Falls Church - Virginia 22046 - U. S. A.
DR. JOSEF RAUDNITZ - Am griinen Hang 4
- Linz a. d. - Donau _ Austria.
GERSON CASSIMlRO FERNANDES - Rua
Turibio Alvares, 188 - Te6filo Otoni - Minas
Gerais - Brasil.
MASSEAUX MARlUS - 33, rue du Castiau-Givry lez Mons (Ht) - B6lgica.
BRUCE SANDERSON (Mrs.) - 1553 East Lincoln St. - Birmingham, Michigan - U. S A.
ELMO PIGNATARO - a . c. Banco de Brasil
- Natal- Rio Grande do Norte - Brasil.

de autocarro

* * *

Europa (23 dlas)

Estes enderec;os sao indicados sem com promisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without any
obligation or responsibility on our part
Ces adresses sont donn6s sans engagement
ni responsabilite de notre part.

A PARTIR DE

Ll~BOA

Andaluzia - Costa do Sol
(14 dlas)
29 de Agosto - 12 de Setembro

4670$00

Costa Braya
(14 dias)
18 de Julho - J de Agosto - 4 de
Setembro . . . . . . . .

4870$00

Clrculto Espanha e Franoa
(15 dias)
(Estadill de 4 dillS em Paris)
7 de Julho - 6 de Agosto . . .

6 400$00

7 de JUlho - 6 de Agosto . . '.

9950$00

Europa (30 dlas)
7 de Julho- 25 de Agosto . .

14950$00

PE<;A PROGRAM-AS

1nscrif{i,s :

10h,00 - AS!iIlmbleia Geral Anual:
~)
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A

FILATELICA

SELOS PARA

COLEC~OES

Cal~ada do Carmo, 25-S/L.E
LIS BOA - Telefone 35207

Wagons-Lits//Cook
Lishoa - Porto - Coimbra - Estoril
- Funchal- Luanda - Lour. MarquIS
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por Harmer ramo «a wonderful copy of an
{;:\trelllely desir.ablc nnd popular stamp,. - foi
\'cndido pOl' 9250 d6lnres (268 contos).
As cartas destinadas Beste voo ostentam
o carimbo doe entrega de St. Johns 20 de
Maio ,{' rle paS3agem em Trepa-ssey 21 de
Maio. 0 Comnndante De Pi;nedo, no 6eU
hidroa viiio «Salltll Maria II. Jargou de Tre..
paS!iCy em 25, trallsportando uma mala postal
ronstituida pel03 225 dooumentos ju referidos .e - a que Ii muito curioso - mail!
25 cartas fronquiadns com 0 selo Cabot
d,c 60 c. normal, sem ,Wb"f'crlrga. A 300 Km

Pinedo, tres folhas de 100 exemplares do
selo de 60 c. da Terra Nova, de 1897 (f~mho
da serie comemorativn do 4.· oentenario dn
descoberta da Terra Nova por Cabot), foram sobl\ecarregadas Dom a sobreDllrga vermelha «Air Mail I De Pinedo I 1927,. executada peln firma Robinson & Co. Ltd., de
St. Johns.
Dos 300 56105, 4 foram destruid06 peln
Administra,.ao P05tal por a 80brecarg!l se
encontr.ar defeituosa, 66 ofereoidos ao avia00r, e 230 vendidos ao «guioheb da estn,.ao
de St. Johns, no din 20 de Maio de 1927.

Pagina de
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Ultlmos

ICOS

dum

grand a 111110

Os resultados da sensaeional veoda da
altamente galardoada eolee,.ao da norte-americana Louise S. Hoffman-que a.ou'llciamos
com 0 devido relevo e rigor nests see,.ao
- tern umn importl\neia e uma signifiDa,.iio
que mereeem ponderada medita,.iio. A soma
a p 0 r a d a - 6144 822$00 - eorrespondendo
2806245$00 il. priIDIeira parte (Nova York,
1 a 3 de Mar,.o) e 3338577$00 a segllJnda
(Londres, 14 n 16 de Mar,.o), de-moo5trll
positival11JClnte, em primeiro lugar, que as
ooletx;oes eonsistemtes e di~as rtlmdem eifras
extraordinarias quando veodidas IIlOS merDIldos adequad05 e, em segundo lugar, que
06 001eecionador.e3 avan,.ados, e sempre progressivos, Iniio deixam fugir as oportuniclades, niio muito frequemtes, de melhorar
os seus eonjuntos mesmo (lue os pre,.os dns
pe,.as de valia aleanoem ,'erdadeiras alturas
c6smic.as.
Prova- ,se, pois, que - pelo menDs em
Aerofilatelia, que a 0 que -nos mtel'e56ae possivel coleccionador com brio e pundonor. Mais ainda: que 56 aesim vale a
penn. Doutra forma Ii fazer esfor,.os desesperados para arranear 0 carro do atoleiro. Em vao.
Esta nota fiearia inoompleta 5e DUO deluese uma palavrll para M pe,.as que 'no
Ienao dll Nova York atingiram os valores
pecuniarios m.ais ele,'ados - oomo 5e fez iDO

Pelo,
«lapltAo 11'. LIEIIIOS 0& SILWEI.&
Ultimo nWnef.O para 0 leiliio de Londres.
Tanto mais que se trata preoisamente de
pe,.as conoel1llqlltes a urn voo em que, a
certa altura, os portugueses intervieram 00111

...... .

. ...
"-...

Le,la.o ae N, y.: Este soo,.esc,.ito, 0 unico autografado po,. De Pi1zedo,
atingiu I- 750 dola,.es

Leilao de N. Y.: Este lindo exemplar 11000 ao
«De Pinedo» alcanfou 0 p,.efo mais eleoado
- 9,25° dolares
uma nota verdadeiramtlnte huma,na. Vale a
pen.a perder _aqui um minuto a discorrer
sobre 0 BSSunto.
Em inteln,.ao a tentativa de travessia
traneatlAntica do Coma,ndante Fr,l¥1DeSco De

l).estes 230, 225 foram usados para frallquiar outras tantas cartas destinadas i\ Europa. Porta litO, te /)ricamente, 56 J.>odem existil' 71 .selos nOV05, 5 conservados l;nicialmell1te
Oe56e estado, mais 66, os do aviador, que
foram aparecendo gradualmente DO mercado.
Poram, na prutica, 0 Imimero de exemplares
fIOVOS oonhccicWs Ii :nitidamQllte inferior; urn
epitome recente das boas 001e c'<005 demonstrOll existirem apf/IIBS 38. De qualquer forlIlB,
IISta raridade cotn ~ 000 d6l.ar~ no Snnabria.
o .exemplar da colec,.ao Hoffman, IIlUitO
bem centrado, plena goma origi,nal, selo e
sobrecarga extrema mente frescos - deecrito

dos A"ores, de vido a a varin no motor, foi
obrigado a fazer uma amuragem de e~r
genda. Foi e ntao salvo e rebocado para
o porto dn Horta por urn nrrastiio portugulls.
Oepois 'de repnrados os danos, 0 piloto re10mol1 0 ponto exacto onde havin sido o~ri
~do a amlaNl\l' e oompletou 0 hist6rioo voo
- chegando B RODIn em 16 de Junho.
Digno de .nota 0 fa cto do s aco postal
tCl' sido esquqoido a bordo, donde 56 saiD
!l 22 de Juuho.
Entregue n esto data flB' esta,.ao central de Romn, os fWlcio'Durios com&98ram a carimbar 0 v ,c r -50 dos sobresoritCHI
com a marca da data renl dll chegada do
a, iiio (16). Mas, pouco depois, receberam

18

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

por Harmer ramo «a wonderful copy of an
{;:\trelllely desir.ablc nnd popular stamp,. - foi
\'cndido pOl' 9250 d6lnres (268 contos).
As cartas destinadas Beste voo ostentam
o carimbo doe entrega de St. Johns 20 de
Maio ,{' rle paS3agem em Trepa-ssey 21 de
Maio. 0 Comnndante De Pi;nedo, no 6eU
hidroa viiio «Salltll Maria II. Jargou de Tre..
paS!iCy em 25, trallsportando uma mala postal
ronstituida pel03 225 dooumentos ju referidos .e - a que Ii muito curioso - mail!
25 cartas fronquiadns com 0 selo Cabot
d,c 60 c. normal, sem ,Wb"f'crlrga. A 300 Km

Pinedo, tres folhas de 100 exemplares do
selo de 60 c. da Terra Nova, de 1897 (f~mho
da serie comemorativn do 4.· oentenario dn
descoberta da Terra Nova por Cabot), foram sobl\ecarregadas Dom a sobreDllrga vermelha «Air Mail I De Pinedo I 1927,. executada peln firma Robinson & Co. Ltd., de
St. Johns.
Dos 300 56105, 4 foram destruid06 peln
Administra,.ao P05tal por a 80brecarg!l se
encontr.ar defeituosa, 66 ofereoidos ao avia00r, e 230 vendidos ao «guioheb da estn,.ao
de St. Johns, no din 20 de Maio de 1927.

Pagina de
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dum

grand a 111110

Os resultados da sensaeional veoda da
altamente galardoada eolee,.ao da norte-americana Louise S. Hoffman-que a.ou'llciamos
com 0 devido relevo e rigor nests see,.ao
- tern umn importl\neia e uma signifiDa,.iio
que mereeem ponderada medita,.iio. A soma
a p 0 r a d a - 6144 822$00 - eorrespondendo
2806245$00 il. priIDIeira parte (Nova York,
1 a 3 de Mar,.o) e 3338577$00 a segllJnda
(Londres, 14 n 16 de Mar,.o), de-moo5trll
positival11JClnte, em primeiro lugar, que as
ooletx;oes eonsistemtes e di~as rtlmdem eifras
extraordinarias quando veodidas IIlOS merDIldos adequad05 e, em segundo lugar, que
06 001eecionador.e3 avan,.ados, e sempre progressivos, Iniio deixam fugir as oportuniclades, niio muito frequemtes, de melhorar
os seus eonjuntos mesmo (lue os pre,.os dns
pe,.as de valia aleanoem ,'erdadeiras alturas
c6smic.as.
Prova- ,se, pois, que - pelo menDs em
Aerofilatelia, que a 0 que -nos mtel'e56ae possivel coleccionador com brio e pundonor. Mais ainda: que 56 aesim vale a
penn. Doutra forma Ii fazer esfor,.os desesperados para arranear 0 carro do atoleiro. Em vao.
Esta nota fiearia inoompleta 5e DUO deluese uma palavrll para M pe,.as que 'no
Ienao dll Nova York atingiram os valores
pecuniarios m.ais ele,'ados - oomo 5e fez iDO

Pelo,
«lapltAo 11'. LIEIIIOS 0& SILWEI.&
Ultimo nWnef.O para 0 leiliio de Londres.
Tanto mais que se trata preoisamente de
pe,.as conoel1llqlltes a urn voo em que, a
certa altura, os portugueses intervieram 00111

...... .

. ...
"-...

Le,la.o ae N, y.: Este soo,.esc,.ito, 0 unico autografado po,. De Pi1zedo,
atingiu I- 750 dola,.es

Leilao de N. Y.: Este lindo exemplar 11000 ao
«De Pinedo» alcanfou 0 p,.efo mais eleoado
- 9,25° dolares
uma nota verdadeiramtlnte huma,na. Vale a
pen.a perder _aqui um minuto a discorrer
sobre 0 BSSunto.
Em inteln,.ao a tentativa de travessia
traneatlAntica do Coma,ndante Fr,l¥1DeSco De

l).estes 230, 225 foram usados para frallquiar outras tantas cartas destinadas i\ Europa. Porta litO, te /)ricamente, 56 J.>odem existil' 71 .selos nOV05, 5 conservados l;nicialmell1te
Oe56e estado, mais 66, os do aviador, que
foram aparecendo gradualmente DO mercado.
Poram, na prutica, 0 Imimero de exemplares
fIOVOS oonhccicWs Ii :nitidamQllte inferior; urn
epitome recente das boas 001e c'<005 demonstrOll existirem apf/IIBS 38. De qualquer forlIlB,
IISta raridade cotn ~ 000 d6l.ar~ no Snnabria.
o .exemplar da colec,.ao Hoffman, IIlUitO
bem centrado, plena goma origi,nal, selo e
sobrecarga extrema mente frescos - deecrito

dos A"ores, de vido a a varin no motor, foi
obrigado a fazer uma amuragem de e~r
genda. Foi e ntao salvo e rebocado para
o porto dn Horta por urn nrrastiio portugulls.
Oepois 'de repnrados os danos, 0 piloto re10mol1 0 ponto exacto onde havin sido o~ri
~do a amlaNl\l' e oompletou 0 hist6rioo voo
- chegando B RODIn em 16 de Junho.
Digno de .nota 0 fa cto do s aco postal
tCl' sido esquqoido a bordo, donde 56 saiD
!l 22 de Juuho.
Entregue n esto data flB' esta,.ao central de Romn, os fWlcio'Durios com&98ram a carimbar 0 v ,c r -50 dos sobresoritCHI
com a marca da data renl dll chegada do
a, iiio (16). Mas, pouco depois, receberam
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ordem de apor 1105 aerogralllllS a data efectiva dn oentrega do correio (22). Existent,
aasim, tres modalidades difere\ntes de documentos quanto no cnrimbo de chegada:
- Com ·a marca de 16 de Junho:
- com a marca de 22 d·e J u'Dho;
- com ambns n3 marcas, 16 e 22 de
Junho.
Deve mellcionar-se que as PCctas franquiadas com 0 sclo Cabot sem sobrecurgll,
embora muito mellos numerosas (25), tem
menor proeurll e. consequentemente, menor
valor do que as franquiadas com 0 respe:itado «De Pinedo» (225).
Estas cotam no
Sanabria 2500 d6lares.
o exemplar da oolecc;iio Hoffman, impecaivel, e 0 unico que se encontra autovafado pcl<> Comnnda'l1te Francesco De Pinedo - e foi vendido por 4750 d61ares
(138 CO:ltoS).
Pnesente, em to do 0 significado. um 11
gra.nde verdade: estas pectas alcanctaram qUlllllias quaSI' clup!as do prer;o de catalogo!

+
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Guarda-J6las

Enquadradas '110 prograluu da «AEROPEX - 66» realizam-se tres grandes haetas
publicas exclusivamente aerofilatelica5:
- 7B.o de John W. Nicklin (110 West
42th Stncet, New York, N. Y. 1(036)
- 3 de Junho:
- 224. 0 de Irwin' Heiman (2 West 46th
Street, New York, N. Y. 1(036)7 e 8 de Junho:
_147.0 de Herman' Herst Jr. (Shrub
Oak, N. Y. 10588) - 8 e 10 de
J unho, no proprio Hotel Americana.
:-'£POR AVIAO

fPA
o

R

AVION

Giro das Exposioias

leitor habitual desta rubrica asta inoormado coin porme.nor, uma vez que 5e~uimos a par c passo, desde 0 n." 174
(JI8.00iro), a orgndlizac;iio do maior aco;nteru,..
rne.nto aerofilatelico do ano - a que demos,
desde inlcio, firn~e e cO'l1t~nuo suporte, como
era InOS3a <>brign"iio - 0 que vai ser 0 6. 0 COingt"C8S0 Anual dn F. I. S. A. (Federac;iio Inter:nacioual das Sociedades Aerofilatelicas), em Nov~1
York, entre 7 e 1:i do corrllnte. gcmillado COlli

DE PORTUGAL

a EXpD.i"iio Aerofilatelica Internacional cAEROPEX - 66» (10 a 12).
Re.sta--nos, pois, ao abalar para os E&rodos Unid05, dcixar orden ado nestas collWll6
o progrolllllla, compIeto Il alicia nte, do gra.nde
cvento.
Ter~a-feira (7)
10h,OO - LU.6crir;iio do. congrcssistas
15h.00 - Visita 1\ «City of the Moon»,
Allied Chemical Building
17h,00 - Recepctiio pelo Postmaster de
Nova York, Robert K. Christenberry, seguida de visita ao
General Post Office

Quarta-feira (8)
09h,OO - Excur6iio de 8 horas ntrnv6s
de Nova York
20h,00 - Recep"iio oferecida pelos dirigentes do Collectors Club

Quinta-feira (9)
10h,00 - Cilrim6nia de nberturn· do Congnesso
12h,00 - Almor;o oficial
14h,30 - Reeepc;iio pillo Mayor de Nova
York, John V. Lindsay
17h,OO - RcC'Cp~io pel a Admlnistrac;iio
Postal da O. N. U.

Sexta-feira (10)
10h,OO - Cilri1ll6nia de aberturn da Exposic;iio
l'!h,OO - Simp6sio:

0)

«Significado das PCctaS nutografadas pclo piloto»
b) Conclusoes, e escolha de
assuntos parn 0 pr6ximo
Simp6sio

lUh,OO -

Recepc;iio
bria

o£ererida

por Sana-

Scbado III)

SOLICITAM
TROCAS

b)

Verificac;iio
Agenda:
1)

2)
3)

das

oredenciais

Discurso de abertuta
Aprovoc;iio da agenda
Designac;iio dos escrutinado Nls

8a

~

(\00.

Escrevem-nos varios coleccionadores que pretend em relacionar-se com coleccionadore3 portu&,ueses, entre eles:

EXCURSOES

ALEX FELDMAN - 2850 Singleton Blvd. Dallas - Texas - u. S. A.
LUlZ GONZAGA CORRf:A VIEIRA - Avenida Paulista, 347 - Apart 305 - S. Paulo (S. P.)
- Brasil.
ALEX DAVIDSON - 2478, Mahan WaySan Pablo, Calif. - U. S. A.
KURT PURFURST - Industrietor 6 - X 422
Leuna - Alemanha Oriental.
SEBASTIAO SOUSA - Caixa Postal, J 14Teresina - Piau! - Brasil.
GEORGE H. WALTER - 604 Oak Haven
Drive - Falls Church - Virginia 22046 - U. S. A.
DR. JOSEF RAUDNITZ - Am griinen Hang 4
- Linz a. d. - Donau _ Austria.
GERSON CASSIMlRO FERNANDES - Rua
Turibio Alvares, 188 - Te6filo Otoni - Minas
Gerais - Brasil.
MASSEAUX MARlUS - 33, rue du Castiau-Givry lez Mons (Ht) - B6lgica.
BRUCE SANDERSON (Mrs.) - 1553 East Lincoln St. - Birmingham, Michigan - U. S A.
ELMO PIGNATARO - a . c. Banco de Brasil
- Natal- Rio Grande do Norte - Brasil.

de autocarro

* * *

Europa (23 dlas)

Estes enderec;os sao indicados sem com promisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without any
obligation or responsibility on our part
Ces adresses sont donn6s sans engagement
ni responsabilite de notre part.

A PARTIR DE

Ll~BOA

Andaluzia - Costa do Sol
(14 dlas)
29 de Agosto - 12 de Setembro

4670$00

Costa Braya
(14 dias)
18 de Julho - J de Agosto - 4 de
Setembro . . . . . . . .

4870$00

Clrculto Espanha e Franoa
(15 dias)
(Estadill de 4 dillS em Paris)
7 de Julho - 6 de Agosto . . .

6 400$00

7 de JUlho - 6 de Agosto . . '.

9950$00

Europa (30 dlas)
7 de Julho- 25 de Agosto . .

14950$00

PE<;A PROGRAM-AS

1nscrif{i,s :

10h,00 - AS!iIlmbleia Geral Anual:
~)
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SELOS PARA

COLEC~OES

Cal~ada do Carmo, 25-S/L.E
LIS BOA - Telefone 35207

Wagons-Lits//Cook
Lishoa - Porto - Coimbra - Estoril
- Funchal- Luanda - Lour. MarquIS

16
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de 50 selos, e postos em circula~llo
em 5 de Mar~o de 1963 - com omisslo da cor vermelha. -. ~.
A fotografia, que reproduzimos,
foi-nos enviada com a amavel carta
••n

. 1"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ _ _ _ _ _ _•

,.

Jt'!

-

Cor rid a internacional

-i)

5)
Em :i de Fevereiro passado disputou-ee,
com partida e chegada 8 Catania, a slitima
edi~iio da competi/iiio anual denominada cGiro
PodistiCD Internazionale Tro/eo S. Agatlh.
A Comissiio Organizadora da corrida preparou um postal ilustrado cujo selo foi oblilerado com 0 enrimbo comemorativo ofici.a.l
cCataniafPTT/3-2-66/Corso Sicilia». 0 postal
apresenta tambem a v~nheta emitida para 0
acontecimento, obIirerada com 0 enrimbo da
Comissao, ilustrado, e com a lernda c7.· Giro
Pildistico Lnteoaziooale Trofeo · • Agatu.
Agradecendo reconhecidameote os dois
exemplares oferecid08 para a colec'tao do
Clabe, informamos que a Comissiio Orgaoizadora teve a simputica ideia de colocar
iI disporir;iio de todos lIB nossos filiad08, 'tae
100 8OIicitem, uma deatns pe~ Basta enVlAr
um cupiio interoaciooal de resposta, que pode
ser adquirido em qualquer Esta'tiio -de Correi(l - para cobrir a dcspeea de envio - e dirigi.r 0 pedido, com i.odicnr;iio de nome, morada e !llIimero de s6cio do C. F. P. a:
Dr. Ignnzio M8rcoccio, Aasse880re aUo Sport,
Comune di Catania, ITKLIA.
EstamilS certDS que os 00580S cowooios,
especialmente 08 interessados pelo «Desporto»,
nno deixaroo de aprovcitar csta amivel 00tlcessiio. Resullalllte do prestigio intemacional,
e diwto de no tn, do Clube Filatelico de Portugal.

VERSO MEXICO 1968
RIMINI (ITAUA)

ExpollC;lo Filifillea Intarnaclonal
OLiMPIADAS E DESPORTO

de IS de Abril p. p., que e do teor
seguinte:
cA fim de ser dada a de vida publi.
cidade atraves do nosso cBoletimlt,
junto envio a fotografia dum bloco
de 10 selos de 1$50, correia aereo de
Mo~ambique cEmisslio Fomentolt em
cuja folha faltoo a impressllo a vermelho.
Grato pela aten~lo que possa ser

SOLETIM DO CLUSE FILATS:LICO DE PORTUGAL

Comissario para Portugal;

H. MANTERO
Praya da Alegria, S8'2. o .A
LlSBOA

prestada a este meu pedido que, em
meu entender, e de interesse geral,
apresento a V. Ex.a os meus respeitosos cumprimentos.lt

Acta da A.5.embleia Geral 1965 (Viena, 10 de
Junho)
AS3untos de c,' r II c Ie r
administratil'o:
(0) Rela Iorio das nctivi:lades em 1965
(b) Relatorio da lesouraria
(c) Admis3iio de noy os
membros
Elei~oes

pura a Pra;id&ncia (periodo 1966-68)
7) ConCl'oSsiio de p8trocinio
a expDSi/ioes
II) Conclu50es do SimpOsi o
1966; 855unt06 para 0
SimpOsio 1967
9) Comuniw/iOes
10) Fix8~iio de local e data
para 0 7/ CDngrC650 C
Assembleia Geral 1967
11) Diseurso ,de enrerramenlo
6)

21

Como ultimas iuformar;o-es, que ainda Dio
EcraD! divulgadas, comunicamos que 0 din 10
Eoi promul~ado pelo Mayor de Nova York,
John V. LUldsay, como 0 «Dia da Aerofilatelia». E que haveru um vo~ especial comemorativo, iI volta do Mllndo. A correapoodencia, obliterada ODm 0 carimbil de partida
em funciDnamento InD PDStO de correIO privativo do certame, do dia 10 - abertura· cia
ExpOoSittUo e cOin do Aerofilatelia» - finru
uma \'iagem iI volta do Mundo de 24.000
mil bas, e $ern carimbada it chegada, dia 12
- encerrarnento da Exp06ittUo - com a maren
do Aeroportil Intel'\llaciooal Kennedy. 0 pre~o
de cacla pe~1I e de 1 d6lar.

OIlNolfFIt9Itr~()_t

~!Em®IP!E~

15h.00 - Reunioo

combinada dos Jack
CollectDrs Club e Rockel
Mail Society
16h,00 - Reuniiio do Aero Philatelist05
17h,30 - Recep~iio oferecida pelos did·
gentes do Aero Philatelisl05
19h,30 - Banquete de gala (<<Palmares" )
~night

Domingo

(~2)

09h,30 - P>eque.IlO almO'io oferccido pelo
Metropolitan Airmail Cover Club
11 h,OO - Reuniiio do Metropolitan Airmnil
COYle r Club
13h,00 - P<l65eio de 3 horas, de barco,
pelo porto de Nova York
l'h,OO - RecepttUo oferecida J>l:llIBprcC5identes dos Jack KnIght Collectors Club e Rocket Mail Society

Segunde.feire (/3)

AROUND
THE WORLD FLIGHT
.JUNE to-t2 t966

13h,00 - Festa de de.spedida, oferccidn
por Henry M. Goodkind, secretlirio da «AEROPEX»

Progreme des Senhores
Di I 10 - Visita, e nlmo'tO, nos saloes de
Helena Rubinstein
Di I 11 - Chu oferecido peln Senhora de
Herbert RDSe.n, pre.sidentc da
«AEROPEX ..
- Visita aos e.stllbelecimentos Bergdorf Goodman

*
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Ronda da Imprans8

coogeoere holaudeea cDe Vlieseu
ofici'.ll, 0 me.nslirio cDe Aero-PhilateliBb, publicou um num.ero .espeoial comemorativ9,
com escolhida colaboror;io de Horst AiBBlinger
(Alemnnha), H. Eric Scott (Inglaterra), K.
1I06S8

~nde Hollander.. feetejou em Abril 0
30.· .a.:liv~rBlirio. E 0 sell excelenlle 6rgiio
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Filet (Brasil), C. B. Nicolas, H. v. d. Made,
J. Boeeman e C. J. M. M. VIL!1 del: Zijdell\
(Holanda).

A. GAMA REIS
(MR. CORK)

* Niio queremos deixar de agradecer,
como nos compete, 0 amlive1 comentlirio que
Frank Muller, secretlirio-geral da Academia
de Allrofilatelia, consagrou ilia sua rubrion
cChronique d·e ]a P()6te Aerienne» do no" 1 349
(Maio) de cL'~cho de la TimbrologielO ao
nosso oeetudo cO primeiro serviftO regular
Cabo-Luanda-Cabo pela South African Airw,ays» , publicado no livro editado em , Setembro de 1965 pelos organizadores da 3.8 EIposifilio FiIatelica do Cuanza-Sul.
* ell CollezionistalO - grande revista italiana, ogora semanal - iniciou no
9/ 66
(23 de Abril) .a publicafilio dum lon~o e belo
!lrtigo, da autoria de cRastaban», mtilu]ado
en Conte Zeppelin», ilustrado com muitas
rotogrofias hist6ricas.

n.·
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Os selos, litografados em folhas de 100, na Litografia Nacional (Porto),
foram postos a circular em 21 de F evereiro de 1962.
A existencia deste erro ja havia sido indicada pelo co.merciante e
especialista em selos portqgueses Pierson Ostrow, de BurlIngton, Ver-

WELCOMES you at

CASA DAS
CORTI~AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
EXPORTERS
M.mll.f of POfIUllu",
Chlmb.f of Comm.fc.

4-B -

RET A I L E R S
da Elcola Pollticnlca - 8 -10
Talafona 32 &8 58
Talegramll: ISOLANTES

RUI

L_ I S B 0
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BOLETIM DO

N - P 0

a
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WONDERFUL COLLECTION
OF CORK IPECIAL TIES
AMERICAN EXPREII CREDIT ClROI HONOURED HERE

* Durante os primeiros quwze dins de
Fevereiro funciOlIlou em Marselha urn oarimbo
especial «Quinzawe Air Franoe». Como se ve,
r.ata Companhia trata II serio, ntraves da
FiLatelia, da sua publicidade.
*

0 nosso querido cons6oio Jean Four,art, Vioe-Presidente da Sociedade Aerofilatelion Belga, foi agraoiado com 0 grau de Comendador da Ordem de Leopoldo II. Felicita~ .calorosas a Jean Foucart peln alta
distin~o.

F. Castel-Branco &Fil~o
LIMITADA

Apartado n.o 44
Talafons 22020
VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series tematicas de todo
o Mundo. Selos chl.ssicoll de Portugal
e Ultramar

SANCHO OSORIO
REMESSA ,\ ESCOLHA

Portugal e Ultramar (centos de selos diferentes, novas au usados, paracolec\;iio)
SERIES NOVAS

Portugal e Ultramar (quando V. S. desejar, mandarei tabela com prelios liquidos)
SELOS USADOS EM PAGAMENTO

(aceito qualquer quantidade au genera.
Seriio valorizados conforme tabela que
mandarei).

Rua do Madalena, 80.3. D -LiSBOA 2
PORTUGAL

mont - nosso estimado consocio - no semanario norte-americano cLinn's
Weekly Stamp News» enos quinzenarios ingleses «Philatelic Magazine»
e cPhilatelic Trader:.. Segundo Ostrow, da folha de 100 selos, setenta
foram usados para franquear correspondencia, tendo-se perdido para a
Filatelia, e devem restar, portanto, apenas trinta exemplares no estado novo.
Este erro ja foi catalogado pelo Boletim peri6dico do Scott - suplemento do catalogo do mesmo nome.

Oasis Agencia
(Jompra e yeada de proprled.de.
- 41aau4l1. de e •••• eom e .em mo.
bUI. - Terreao. - ProJeeto. - Or,••
mea&08 e 'odo. 011 • • • ua&o. relerea.
tes • proprled.dea
Agent•• do. Componhio. de Segllr05

EuropAa - Comercial
Union Assurance C. O Ltd.

MOCAMBIQUE

1$50 do aml•• lo «Fomanto» (19IS)
(ElI\dio Santoll n.D A. 29 - Simliell Ferreira n.D A. :14)

Fidelidade ALA

ESQUERDA

Tel. 260432 - Parque Estoril -

ESTORIL

Da Beira (Macambique), 0 nosso prezado cons6cio Zacarias Goncalves
Regufe tambem colabora. E de que maneira! Um rico bloco de 10 selos
de 1$50 da emissAo cFomento» -litografados na Casa da Moeda em folhas
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AEROFILATELIA

Os primeiros {rulos

Duas completas omlssoes

de

S. TOME E PRiNCIPE
c

Aincla .o~re o. primeiro••elo.
.emi-oficiail da Polonia (2)

cor

Como todos sabem, inicidmos em I966 uma campanha com fartos motivos de interesse ; a de divulga~lio dos erros em selos portugueses.
Qualquer coleccionador com entendimento aberto as realidades e aos
meios de que a Filatelia autentica dispoe, reconhece que os erros, e outras
variedades, slio indispensaveis nas colec~oes que 0 sejam de verdade. Excitantes e diferentes. Com raises vatidas mergulhadas no humus original.
Simplesmente, talves por mandria, estavamos ate agora Ii espera que os
estrangeiros nos transmitissem os resultados das suas persistentes in'llestiga~oes e das suas descobertas sensacionais em selos de Portugal e U Itramar.
Teimd'llamos em esquece-Ios (inclusive catalogos que se . disem especiatisados . .. ) e pouco ou nada fas/amos para os dar a conhecer a um la~go auditorio. 0 nosso cBoletim», intJrprete fiel dos in/eresses da verdadeira Filatelia, deu as pr;meiros passos desta empresa ao e'llocar a existencia do se/o
escutista de $20, de I962, com dupla impressao (n.o I75 - Fe'llereiro) e dos
selos oltmpicos, de I928, nao denteados (n.· I77 - Abril), que Joram class;Jicados de memoraVefs.
Pela colabora~lio que come(:ou imediatamente a chegar-nos, agora de
coleccionadores portugueses /, com os excepcionais resultados das suas {rutuosas pesquisas, depreende-se que a nossa campa1lha e digna de lou'llores
E que convem estimula-Ia, a Jim de que produsa os Jrutos que e ticito esperar dela.
Nessa ordem de ideias, temos a honra dg traser hoje a publico mais dois
erros sensacionais. Porventura dos mais espectaculares, uma 'lies que se
trata de completas omissoes de uma das cores.
Mais dois passos em {rente, no bom caminho. Mas hd ainda que dar
muitos mais para alcan~ar a meta desejada. Pelo que prometemos continuar.

$50 da amlssilo
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Dasportos:lt (1982)

(EIAdio dos Santos n.o 378 - Simeies Ferreira n.O 370)

Pertence a colecrr:to avanrrada e especializada do Sr. Ant6nio Barreira
- um dos maiores coleccionadores portugueses, senllo 0 maior, da tems.tica desportiva - 0 exemplar, que reproduzirnos, do selo de $50 de S. Tom~
e PrIncipe com omisslio da cor azul. U rna beleza.

(E.pecial para

0

"a.letim cI. Clull. Fllat.mco 4. 'ortugal,,)
Par
oIE&1II GB." "EL&T

Membro da Academia de AerolllateUa
Membro da Presldencia da F. I. S. A.

Os dois primeiros selos semi-ollciais da Pol6nia sao conhecidos pelo
nome de .T_A.B.R.O.M.I.K., visto
terem side emitidos, com a devida autorizac;ao governamental, por aquela
Companhia Aerea, por ocaaiao da lfeira
de Poznan de 19:1.1, para franquiar a
correspondencia transportada por a viae
nas linhas POlman- Val'sQvia, Posna,.-Lads e Posnatl-Dans;g, exploradas
entre 29 de Maio e 16 de Junbo daquele ano.
Como a primeira serie de selos oficiais de correia aereo s6 foi posta em
circulac;ao mais de quatro anos de poi!',
precisamente em 10 de Setembro de
.It..
192 5. estes do is prestigiosos semi-.oll• "'" •
•
•
II>
••
•
ciais foram, na realidade, os primelros
selos de correia aereo que serviram
para franquiar correspondencia transportada por via aerea naquele pais.
E do dominio pdblico que existe um
grande numero de F ALSOS do selo
de 100 M. Em contra partida, do selo
de 25 M. nao encontrl\mos ate hoje
quaisquer falsificac;oes.
Diferenc;ar estes falsos dos verdadeiros e tarefa muito simples, e a gravura junta permitirl\ a to do 0 coleccionador, inclusive ao priucipiante,
reconhecer tmedialamente a falsificac;ao. Efectivamente, 0 desenho do falso
apresenta alguns pormenores, como as
carlas caindo do a vila e 0 turbilhilo do
Em eima - aulitltieo. Em bai,;o - jalso
helice, nltidamente reforc;ados. E 111\
um detalhe ainda mais vislvel: a colocac;ao do M. em relac;ilo aos algarismos
que estiio por cima, no va~or. Nos selos autenticos 0 M. e mais pequen~ e a primeira
perna encontra-se exactamente sob 0 "h de 100. Nos falsos, 0 M. e malor e a mesma
perna situa-se lob 0 prlmeiro
de 100. Convem acrescenlar que lodos os niio-dentel\dos

T.

B ROM I t<

.0.
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moraliza~io

A Comillsao da F. I. P. contra as emisllies perniciosas Il Filatella, que, de-hA uns
an os a esta parte, vem tomando provid~n
clall para cortar as un bas sgu,.adas com que
cerloll palsell tentam arrancar a pele aos
coleccionadores - especislmente desde que,
com novs e adequsda composi,.ao, dellignads pelo Congresso de Viens <Junbo de
x965), lan,.ou uma corsjosa, oportuna e indispendvel campanha de morsliza,.aocontinua sem desfalecimentos 0 seu trabaIho para pOr cobro IlI1 chsmsdas «emissi5es
noclvsu.
Embora jA nao constitna novidade, pois
fizemos men,.Ao ao assunto no n08&O ultimo
numero, nio serA mau repetir que foram
colocadas no clndex~ todas as emissi5es do
PanamA e do Paraguay a partir de 1 de Janeiro de 1965, at~ novo aviso. Os responsAveis pelas emissi5es destes dois pBlses
elltao em contacto directo com 0 Prellidente

deste valor qne tivemos oportunidade de
observar sao faIsos.
Encontram-se muitas cartas com selos
falllos, enqnanto os documentos aUI~nticos,
tendo realmente voado, sio muito mais raros. E' tambem mnito fAcil identificar
aquelas falsificac;oes. N elas flgnram som,nt, os selos semi-oficias, sendo 0 100 M.
falso claro, obllterados pdo carimbo ellpecial «escudo alado~ de POZNAN. Ora a
c:orrespond~ncia genulna os tents , aJ~m dos
lemi-oficiais verdadeiros - que se destinavam a pagar a sobretaxa aerea - mals 0
parle ordinArio, em selos norm ail em curso, obiiterado com 0 carimbo habitual, datado, da cidade donde foi expedida.
Esperamos que, com esta cnrta expllca~io ilustrada, os coleccionadores possam
passar a eliminar fllcilmente os indesejAveis e encontrar as pe,.as verdadeiras que
Ihes faltem.
Os selos' e documentos aat~nticos nao
abnndam, embora se enconlrem actualmente fracamente cotados. Sio, portanto,
dlgnos de figurar em toda a colecc;ao bem
formada de semi oriciais ou de pioneiros
de correio aereo.
9s documentos comprovadamente voados, com partida de LODZ ou de DANZIG
- logo, voos de regresso - do rarissimos.
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a cada uma, a nossa m,dalha d, fJ"mlil.
Em brl1J1 informarlmos quais os laurlados
com 1st,s prlmios d, honra, s,mpr, muito
aprlCiados.

- AEROFILA.67
Expo,IVlo Aarofllat611ca Internlclonal
I 7. Congre,ao dl

o Cap.

Lemos da Silveira
nos Estados Unldos

Por via aerea, seguin no dia 2 do corrente para Nova Iorqne, acompanhado de
aua espolla, 0 nosso estimado Chefe de Redac~io, Cap. F. Lemos da Silveira.
o nosso director vai participar na Expoli~io Aerofilatelica Internacional c AEROPEX-66~ - on(,ie, como ComissArio Nacional, acompanharA as demais participa,.ijes
portuguesas - e, alem dis so, vai tomar
parte, como membro da Presid~ncia da
F. I. S. A., nOI trabalhos do 6. 0 Congresso
Annal desta Federa,.ao Internacional, onde,
obllequiosamente como lIempre, representara 0 noAso Clube - representante de Portugal na F. I. S. A. - al~m do Circnlo Filat~lico y NumismAlico (Espanha) e da
Aerophilatellc Society of Sonthern Africa
(Africa do SuI), agremia,.oes que, na imposlibilidade de enviarem um delegado lhe
confiaram tal missao.
Apesar de tio intensa actividade, a lIua
fei~io de repOrter nio deixarA tamb~m de

BUDAPESJE, 3 a 10 da 8atambro da 1887
da Comissao e tudo laz acreditar qne a
situac;io seja regularizada, com a emissio e
venda de acordo com a praxe universal.
As emisslles dos famosos, tristemente
famosos Estados do Golfo da ArAbiaQuatar, Sharjah, Fujeira, Ajman. Bhutan
& c.a- estio sob forte viglJ4ncia. Brevemente serao divulgadas as medidas tomadas em rela,.iio a estes lIelos
Este ultimo noticiArio foi fornecido e
publica do em toda a Imprensa Filat~lica
da America do SuI - donde 0 extralmos.
com a devida v~nia - pelo nOllso querido
amigo e colaborador Hugo Fraccareli, membro da Comissio da F. I. P. contra as emiasoes pernicioSBII II Filatelia para 011 Paises
Latino-Americanos.
Como toda a gente sabe, as cemislllies
nocivas~, conlltantes do cindex~ nAo podem
ser aprellentadas nail exposio6ell patrocinsda. pela Pedera9Ao Internacional
de PHatella ou organizadas pela. Pedera96ell Nacionais nela filiadall, sob pena
de automatica desclasdfica~Ao. Talvez:
seja tempo de cerloll coleccionadorescexpositores consagrarem algnma atenc;io a eata
regra fundamental.

estar presente, para nos dar conta, Delte
e no menaario Ingles «The Aero
Field", do grande acontecimento aerofila-

«Boletim~
t~lico.

A apresentar-lhe cumprimentos de dellpedida estiveram no aero porto, alem de
familia res e amigos, algumas das fignras
mais representativas da Filatelia nactonal.

0

r
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Venda especial
Ao anunc;ar qUI ."g;stamos nova fJ",da
total das p,~as o["IC;das 110 n.O I77, julgamos qu, nilo e prec;so ad;c;onar adj,ctilJos
ao facto, dada a no~iio exacta que todos
t,mos do int"'5s, qu, t,m m,rtlcido da
massa assoc;atifJa a v",da dos dupUcados
da colecfiio do Club,.
Como habitualmmt" basta um s;mpllS
postal a solicitar os lot,s ,m qu, tmham ,mpmho. Ol~ passar p,/a sed" ao:; sdbados It
lard,.
as organisadorls da V,nda Esplcial fJ/If)
para firias. M"lCidas. Cd IIsta"mos de
novo ,m S,tembro, POl' altura da absrtura da
nova epoca filatilica DIS'jamos aos nossos
«cUmt,s> igua/mmt' umas ferias muito
agraddvsis.

A SEVERA
aUA

DAI

BAIRRO

GAnAS.

ALTO

51-57
•

•
L1S10A

•

T • I • f. 3.1006
PORTUGAL

RESTAURANTE TiPICO
Selos de Portugal e Ultra mar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 dis. Todo 0
material fllatelieo

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE, 55- fe/sf. 834108

LISBOA

(PORTUGAL)

RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

•

Fados e Guitarradas
ABERTO TODA A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA Nl'lT

~

OPEN ALL NIGHT

I
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Sabastilo Amaral - mela hora
am Llsboa (Aeroporto)
Em 7 de Malo tivemos 0 grato prazer de
abracar em solo portugu~s, durante curta
ellcala uo Aeroporto de Lisboa, 0 dlstinto
aerofilatelista bruileiro Sebastiao Amaral,
de Belo Horizonte - querido cons6cio e
velho amigo - a camlnho dos Estados Un 1dos, onde 0 seu conjuuto especiallzado de
S. Marino, considerado 0 mals lmportante
exilltente no Mundo, vai ser exposto nas
duas Exposic;oes Internacionals. Augursmos-lhe 0 maior ~xlto.
Estlveram presentes Jos~ Gonzalez Garcia e 0 Cap. F. Lemos da Silveira e, como
e 6bvio, fizeram-se projectos com vista ao
pr6ximo encontro em Nova lorque, durante
a cAEROPEX. e 6.° Congresso da F.I. S. A.

Uma advertencla sansata
TalvI. tJUnca so livess, divulgado tanto
t:omo hoj. a Marcofilia - modaUdad. anUca
t:om um ,spirito novo.
Hd um motivo fundammtal, qu, i ,st,:
a Filat,Ua, smdo na sua Issl"eia a m,sma
t:oisa dos vllhos t,mpos, ,voluiu eonsid,ravI/m,nt" no smUda d, sIr ,x/mrgada d,
tudo a qu, , m,ram",t, superficial e s,r, ,m
t:ontrapartida, ,nriquBCida p,las malliflSlafIJls qu, r,v,lam ,studo, inv,stigafao, PISquisa. O,a a Marcofma, 1m todos as SillS
largos SIc/orIs, possui p"c;sam",t, aqu,las
t:aract,r;sticas , aqu,/,s siCPlif;cados.
A prlStigiosa ,.,v;sta m",sal belga «Story
Post» refer,·s, a ,sta ,spleialiriad, .ss,neial,
'ltn todos as nt,mlros, com a s'guint, adv,,.tin cia slHsata: «La ma,.qu. postal"~ d, plus
,n plus ", javlu,., gag'" du terrain chaqu,
ant';'. Part,s a temps rla"s c,tt, h,a"ch,
d'av,ni,. .•

Novos Agrupamantos Temitieos
da F. I. P.
Segundo nos Informa a cCentral dos
Agrupamentos Tematicoll da F. I. P .• , com
pedldo de divulgac;iio, foram crlados dols

BOLETIM DO CLUBE

DE PORTUGAL

novos nucleos, dlgnos de aprec;o: cJogol
OUmpicos. e .. Explorac;iio das Minas •• SiD
dlrigidos pelo sulc;o Heinrich Mannhart ~
pelo ale mao Heinrich Korn, respectlvamente.

Jean Gravalat
Ghamamos a at"'fao dos nossos l,itorlS
ass/duos, particula,.mmt6 dos a"ofilat,li,tas, pa,.a 0 BXCllmt, a,.tigo Ucnico .Ainda
sob,., os p,.im,i,.os s.los slmi-oficiais ria PoItmia (z), ,sc,.ito ,sp,cialmlnt, para a cBol,tim do Club, Filatmco d, Po,.tuCal., por
j,an Grav,/at - p,,.sonalidad, grada da
A,rofilat,lia, qu, muito admi,.amos , ,s#mamas - puhlicario nout,.o local.
o prim,;ro a"iigo dlSta autentica v,d"a,
vindo alum, hd p,."isamtml, dais anos, no
"osso n.O Iff (Junho d, I964), mlr"'u da
nossa massa associativa justa aclama;iJo p,lo qu, lh, solicitdmos um s'Ctmrio, 0 dlSl,
n14m,,.o, qu, vai co"quistar, ,stamos c,rtos,
identico 011 ainda maio,. sucesso.

Exp.. sl~lo Fllatellea Intarnaclonal
A 5,- ExposiC;iio Filatelica Internacional
dos I!-errovillrios, a realizar no Luxemburgo entre go de Setembro e 3 de Outubro, sob a ~gide da F. 1. S. A. I. C., contara
este ano, e pela primeira vez, com a participac;ao de dois ferrovillrios portuguese ••
Animadora noUcia fornecida por AntOnio
do Nascimento Pinto (Topln), elpecialisla
da temllUca ferrovillria.

Medalha do Clube na SIPEX
a na AEROPEX
Gomo v,m smrio habitual, Il "'fllet, 0
nosso pYlStigio i1lt'rtlacio"al, as com;ss(J,s
organil1adoras das Exposif(J1S Filatil;cas
Intlrnac;onais d,st, ana - SIPEX (Washi"gtot" :JI-30 ds Maio) ,AEROPEX ,N.a
Yo,.k, IO-IZ ri, JUllhoJ - solicitaram-nos, ,m
t,mpo, a 0f,,.ta dum premia d, hot/ra.
Gatti torio a int",ss, i1llrlnt" cone,d,mos,

'(Proxin1,as
1:
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EXPOSI~OES

EXPOSI~AO FILAt~LICA LUSO.BRASILEIRA
«

LUBRAPEX-66 ,.

(Rio de Janeiro, I9 a 27 de Novembm de I966)
Como a Imprensa tem largamente referido, as relatroes luso-brasileiras atravessam
actualmente uma fase que nos leva a ter alguma esperantra na adopc;ao de uma politic.
realista que encare 0 problem!> com 0 desejo sincero de 0 resolver. Se as relac;oes ecoD6micas se encaminharu no bom sentldo, as relac;oes culturais nao oferecem perspectiva.
menos anlmadoras. E dentro do aspecto cultural, no sector filat~lico, hll jll uma iniciatlva
util, que decorre sob os melhores auspicios, que hll-de produzir rellultados positivo ••
Trata-se, como jll anuncillmos nOli nos lOS dois ultimos numeros, da 1.8 ExposiC;iio Filatellca Luso-Brulleira "LUBRAPEX-66., que vai reallzar ·se no Rio de Janeiro. 0 Boletim do Clube Fil8t~lICO do Brasil, n.O 19, de Marc;o p. p., dll·nos gratas notlcias desse empreendimento do mais expressiv~ significado n.a vida fIlatelica dos dois paises irmaos,
pel a pena esc1sreclda do seu iluatre Presidente, General Mirabeau Pontes:

Confirmando 0 noticicirio publicado em nosso Mtimo n1tmero, podemos informar, agora, que a reuniao programada pe/a Secreta ria de Turismo foi realieada
Itci poucos dias e com os melhores resultados, pois foi aeertada a realizafao de uma
E:xposifao Filatiliea internacional, que dependeria da aprovaftio do Sr. Governador
do Estado. Apr07)ada que foi, dias apos, reeebemos instTufoes para organizar 0
dispositivo e, em consequencia, inieiar 0 traba/ho, que deverci ser aceltrado, pois 0
tempo e curto e precioso.
Sem maiores detalkes, podemos adiantar que a exposifao, dependendo da correspondencia jci iniciada, sera Luso-Brasileira, homenageando auinz, 0 Brasi/, sua
plitria de origem, 0 Portugal de nossos anustrais. Serci rea/jeado nos Mtimos
meses do corrente ann, aqui no Rio de Yaneiro, com 0 minimo de I .200 quadros,
concorrendo expositores residentes no Brasil e em Portugal, inclusive Uitramar,
tuao dentro das imposifoes e regulamentos aprovados pela F. I. P .
Raeao t'nha, po is, nosso Director de Revista, quando, em seu noticicirio, acreditava nao so no interesse e ardor do filatelista Ministro Jotio Paulo Paranhos d(J
Rio Branco, como no patriotzsmo e eficiencia do actual Secre/cirio de Turismo.
Estamos, assim, filatelzstas do Brasil, na obrigafao moral de corresponder a essa
iniciativa de nosso ilustre consocio e de seu Ciube, envidando todos os esforfos para
o maior brzlkantisnzo do certarne, que serci um novo marco a assiltalar, certamente,
o inicio de uma nova era na Filatelia Brasileira.

o Clnbe Filat~lico de Portugal, e esta revista, em perfeita' e total comnnhao de
ideias com os promotores do certame - nomeadamente com 0 nOS80 estimado congenere
Clube Filatellco do Brasll- esta II sua Intelra dlspositriio para dar 11 c LUBRAPEX-66.
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todo 0 apoio porventura desejAvel. Pronto a contribuir para que esta milnifesta~io Beja,
como todos deBejamos, 0 la~o fraternal entre a FllateUa das duas pAtriaa de lingua comum.
No propOsito 10uvAvei de defender valores espirltuais que sio a prOpria essencia da
comunidade luslada! Nao enjeltamos a nossa parte de responsabUidade nesse anelo.
Assim, convidamos todos os filatellstaa portugueses de classe internacional, clAuicos, aerofilatelistas e tematicos, a prepararem-se desde jA para expor em terras de Santa
Cruz. A Exposil;iio efecttla-se no Museu Nacional de Belas Artes, em plena Avenida Rio
Branco - prontamente cedida pelo seu Director ao Clube Filat~llco do Brasll- e, em
princlpio, de 19 a 27 de Novembro pr6ximo.
A todos os filatelistas, braalleiros e portugueses, conscientes do seu dever, cumpre
contribuir com redobrado esfor~o para 0 engrandecimento cultural da comunidade a que
honrosamente pertencemos!
Para rematar, por boje, trazemos a pliblico a esclarecedora Circular 1/66, da Comissio organizadora :
De entendimentos havidos entre 0 Clube Filatelico do Brasil e a Secreta ria de Turismo do Estado
da Guanabara, em torno da ideia de seu titular de realizar uma exposi\tiio mat6lica, nasceu a Exposi\tao Filatelica Luso-Brasileira, LUBRAPEX-66, fJue defJerd reaUsar-se de 19 a 37 de Novembro desle
ano, e a qual s6 poderao concorrer colecciopadores de selos rcsidentes em Portugal, IIhas e Ultramar
e no Brasil, reunindo desta maneira, em uma grandiosa manifestayao filatelica os coleccionadores de
selos das duas p!!.trias irmas.
Ao Clube Filat6lico do Brasil coube 0 honroso encargo de tornar realidad" 0 evento que contar!!.
com 0 apoio integral do Sr. Ministro Joao Paulo do Rio Branco, M. D. Secrel!!.rio de Turisrno da
Guanabara.
Em reuniiio realizada em 2 0 de ",bril na sede do Clube Filat6lico do Brasil, foi oficialmente empossada, pelo Sr. Secret!!.rio de Turismo, a seguinte Comissiio Organizadora ;

Presidellte: General Mirabeau Pontes.
Vice-Presidente: Ramiro Lemos Correia.
Vice-Presidsnta: Almirante A. L. Magalhiies Macedo.
Secretdrio-Geral: Hugo Fraccaroli.
Secretdrio: Dr. Carlos Nery da Costa.
Tesoureiro-Gel'al: Cel. Ant6nio Francisco da Hora, representando a Secretaria de Turismo.
Tesou1'eiro: Carlos de Oliveira Roxo.
Anteriormente ja havia sido fcita consulta sobre a repercussao que teria a ideia nos meios filatelicos daquele pais. A resposta nao se fez esperar da parte dos Srs. Presidentes da Federa~1I0 Portuguesa de Filatelia e do Club" P'iJatt!lico de Portugal, cheia de entusiasmo e completa solidariedade.
Estas entidades j!!. deram inicio aos trabalhos de propaganda da futura exposi~ao
Na sua primeira reuniiio a Comissao Organizadora foi cientificada da aprova\tao pela Secretaria
de Turismo do or\1amento de despesas que the tinha sido enviado pelo Clube Filattllico do Brasil, e
tomou as seguintes resolu\toes :
a) Confirmar os entendimentos para a cessiio do Museu Nacional de Belas Artes sito a Avenida
Rio Branco para nele se realizar a exposi\tao ;
b) Aprovar 0 modelo de quadro de aluminio num total de 600 unidades, 0 que dar!!. 1,200 quadros usando-se as duas faces.
c) Solicitar de todas as agremiayoes filatelicas estaduais a sua coopera~ao, apoio e auxilio para
que a participa\tiio da filatelia do seu Estado seja a mais numerosa e importante possivel ;

d) Iniclar de imediato os trabalhos para a impressao de um boletim, no qual se divulgoriio
completas informalroes " detalhes, bern como 0 regulamento e classific0\tao.
e) Organizar de imediato, as diversas comissoes que deverao trabalhar juntamente com a
Comissao Organizadora, na organiza\tiio da exposi\tiio.
f) Redigir 0 mais breve possivel 0 regulamento e classificalrao para serem incluidos no Boletim'
g)

Redigir e divulgar ao m!!.ximo a primeira circular, comunicando a realizalrao da exposilrao.

o prlmalro numaro de ~ Temaphlla,.

por _ _ _ _ _ _ _- .
Il~S

Foi com 0 maior pras" que r,,,b,mos 0
prim,;ro ",4mero ao orgilo oficial aa nossa
1I0fJII cOllgtll,r, Associa;ilo 13,lga a, Filat,lia T,mdliea, com quem mant,mos ex,mplar
camaraaag,m.
AUm aIm, ,aitorial cheio a, ,quilibrio a,
m,sl,., Rombaul Van De,. Auw,,.a, s'u ;lust,., Pr,sid,nt" algumas pdginas aesl' nusilo prl1",chidas com i,,;eio a!4m Irabalho a, folago il,lilulaao ~ Comm",t constitu"
un, colllCtion thematiquu, aa pilla au/o,./saaa 110 nosso amigo F. ae T,.oy,,. (auas
meaalhas d, Ol/to 11m l"t,rtlaciollal).
Depois d, "'f"i,.-s, a ,/dmt, situafilo
act1401 da T,mdtica, 0 auto,. ,.lCorda qlll IIilo
foi slmpr, assim, ,m ipoca d, t,.ist, ,mmo,.io, , cito s,m rebufo os causado,.1S do all'dotd,.io dila",.allt, POI' qli' passaram os fJe,.dad,i,.os collCciollador,s t,mdticos, os d,
tallnto.
Oifamos D, Troy,,., qu" como pio",i,.o
da modaUdade, foi dos inieialmllnt, maltratados: cLa faut, I1n fut, '" parti" a qu,lqu,s
coll,ctioHflmrs classiql4's fanatiqu,s, qui n,
v,ul,nt ,.ICOllnait,., eomm, timb,.,s-post, qu,
c,ux emis v,,.s 1850-60. Mais la g,.and, ,.espotlsabilite d. CIt itat de ehos,s ;ncomba a d,
nomb,.,ux ColllCtiomllurs thtmatiql4lS qui
faisailnt d, I,u,.s colileliotls p,.esqu, d,s albl4ns d, c,avu,.,s II d';maglS •

1,,,,.0

o nosso

Na continuidade duma solicita e proveitosa obra de valoriza~io. que constitui motivo de jdbilo para aqueles que 0 fazem, e
para a massa associativa que nos acompa-

OIlTROIii

nba cada vez em maior nlimero, este Boletim estarA presente, como j!!. ! tradicional,
na Classe de Literatura dos grandes certames internacionais cSIPEX-66 .. e c AEROPEX-66:t.
Pela garantia de que e liador 0 passado
- basta consultar 0 nosso cpalmares., publicado recentemente, de vida mente actualizado (pAg 35 do n.D 175) - nio ~ diflcil de
prevet que 0 ~Boletlm do Clube Filatelico
de Portugal> ocupara um lugar de relevo,
dentro da sua Classe, em mais estas duas
Exposi~oes FilatelicBB Internacionais. Mantendo a considerac;io, a estima e 0 respelto
pela Imprensa Filatelica Nacional, dentro e
fora das nossas fronteiras. Uma participaC;io actuante e digna.

0

Boletim nos certames
Internaclonals

A

Robert Van Comparnolle - quatro
dias em Lisboa

~

Acompanhado po,. p.ssoas a, familia, est,v, quat,.o dias ,m L/sboa, d, 6 a 9 d, Abril
- du,.ant, as fi,.;as da Pdscoa - Rob,no
Van Comp,,.tloll,, gralld, nom, da Filat,lia
b'lga. , nosso d,dicado COIlS0C;0 , amigo.
a ilust" visitant, foi ,.,c,bido B acompatlhado po,. di,.iglnllS do Club" tlndo-s, t,.ocado la,.gas impr,ss61S sob,., a forma mais
p,.dtica, ,.apiaa , s,gura pa,.a ,str,itam",to
das jd ,xc,l,nl,s rllaf6,s filatilicas lusu-bllgas. sob,.,tudo no campo a,,.ofilatilico.
as Van Comp,rnoll, d,ixa,.am-tlos uma
sauaafiJo pa,.a os fila/,listas po,.tugu,s,s,
qu. aqui arquivamos com lodo 0 gosto.

10

Um exemplo e um modelo:

o

h) Instalar em sala do Clube Filatc!Jico do
Brasil a Comissao Organizadora, devendo toda a
correspondencia relativa ao Jlssunto ser dirigida
a Comissao Organhadora da LUBRAPEX-66Caixa Postal 195 - Rio de Janeiro.
Ai estio os primeiros passos para levar a bom
termo este conclave. Espera-se agora 0 proD unciamento, a ajuda, a adeBAo e 0 entusiasmo dos
meios fiJatc!licos do BrasiJ.

18,0

Aniversario
o labor da « Comissao da Cas a das Corti~as
Tematica Brasilelra»
(MR. CORK)

No Brasil existe uma activa c Comissio
TemAticu, 6rgiio encarregado de diriglr a
FilateUa TemlUica no pals e, como ~ evidente, snbordinado l Comissio TemUica
da Federa~iio Internacional de ItilateUa.
A cComiseiio TemUica Brasileira~ tem
como Presidente Hugo Fraccaroli (Guanabara), sendo constitulda, tambem, pelos
Dr. Hehor Fenlcio e Eng. joio Moreira
Garcez Filho (S. Paulo) e Dr. Carlos Neri
da Costa e Wilton Linguori (Guanabara).
N a sua dltima reuniiio, esta eficiente e
laboriolla Comillsiio tomou as importantell
decillllell seguintell:
Seleccionar all melhores colec~oell
temAticas do Pals para reprellentar 0 Brasil na Exposi~iio Filat~lica Internacional
« SIPEX-66. ;
:a) Solicitar a cComissiio contra as emisIlles nocivas. da F. I. P. a remessa perMdica da relaeiio dos selos condenados;
3) Providenciar a distribui~io dOli dUerentes tipos de coleceoes temAUcu em grupOI tanto quanto pOlllllvel homogeneoll a
flm de facilitar a tare fa dos jdris nas pr6ximas exposi~lles ;
4 - Providenciar a realiza~iio do recenseamento dos temAticos brasileiros.
I)

Verifica-se, &.Bsim, que, no pals irmiio, a
FilateUa TemAtica ~ orieutada por TemAticoll - e nio por profanoll - capazes de
dellempenharem 0 seu relevante papel de
cuidar zelosamente do presente e preparar
convincentemente \) futuro da modalidade.
Um exemplo e um modelo.

carimbos impecaveis, utilizados com
o indispensavel cuidado, por funcionarios devidamente instruidos . ..:.
Estara 0 D. C. T. disposto a sanar
essa grande falba, assa not6ria lacuna, que se verifica actualmente?

A Cua das Corti,.as, do nosllo bom
amigo A. Gama Reis (Mr. Cork), comemorou hI. ponco 0 leu 18.0 aniversArio, factI)
que ~ digno de aSliinalar-se pela popularidade que alcan,.ou 0 estabelecimento e I)
seu dinAmico proprietArio.
Sltuada na Rua da Escola PoUtecnica, a
Casa du Corti~as e uma especie de lIala de
convlvio IUllo-americano, com relevo ellpecial para tudo 0 que diga rellpeito aos fuzileiroll navaill. Mr. Cork e «marine. de
adop,.iio e tem orgulho Dille. 0 seu outrl)
titulo de orgulho rellide na corti,.a, material
a que emprellta uma imaglna~io invnlgar.
Porque a corti,.a serve para tudo, afirma
Mr. Cork.
Para alem do carActer tlpicamente artesanal, R corU,.a tem posllibilidades que
A. Gama Reis niio quer descurar. Pode dizer-se que ele valorizon um material genulnamente portugues. Mas deve acrellcentar-Ie que as suall corti,.u ultrapasllaram
jA 0 limite do Upico, para Ie fazerem notar
como exemplo du mais adiaDtadas concep,.oes de d,slgn. Em 1955, 0 Musen de Arte
Moderna, de Nova Iorque, incluiu uma bandeja circular de corti,.a entre os objectoR
reprellelltados. na sua cExpoli,.iio Internaclonal de DIS;gn-. Tinha 0 carimbo da
Cua das Cortl,.as.

A Comissao Organizadora.

III Jogos Juvenls do
Barreiro -1966
REGULAMENTO

(Mercado filatelico de lis boo)
Rua do C,.ueiji:eol 26

•

-

.

SELOS NACIONAIS
E
ESTRANGEIROS

•
•

ALBUNS
E
MATERIAL FILATELICO

Lilta do ofertas em diltribui9Ao

E8TABELECIM ENT08

RODRIGUES
&

RODRIGUES
-

SEC(:OES

ALFAIATARIA
SAPATARIA
LANIFrCIOS
ALGODOES

[dad, dos ,:eposito,.,s:

Domingo. do Sacramento
Telefone 3:114891
LISBOA 2 - Portngal
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)

10, II e 12 anos - Escalio A
13, 14 e IS anos - Escalio B
16, 17 e 18 anos - ~scalio C
Organisarcio - Com is si 0 FilateUca dos
III jogoll juvenis do Barreiro.
Juri - A nomear pela Comissio Organizadora da Expolli~iio Filat~Uca dOli III jogos juvenill do Barreiro.
R,culammtos - Da Federa,.io Portaguesa
de FUatelia.
Quad,.os - Area/quadro, I metro quadrado.
T,.ansport, das eollCrn,s - Por conta e risco
dos eltpollitores.
Ent,.,ga dos t,.ahalhos - At~ 15 de Setembro de 1966, no Cafe (Tico-Tico., ao
cuidado da Comillsio Filatelica dOli
1II J. j. B.
E:eposi;40 - De I a 15 de Oatubro de 1966,
em local a indicar.
Visitas guiadas - Em datu a indicar.
[nieiarcio filatiliea - Para ajuda dOB jovenll
participantes, sedo pubUcadoll vArios
artigol.
Casos omissos - A lIua resolu,.io serlo da
competencia da Comissio Filat~lica dOli
III logos juvenis do Barreiro.

o Club. FUat611eo dl Portugal rleomlnda I aeonlelha a todos 01 laUI 16eloB
Junloral, fellzmentl multo numerOSOI, elta
Interellante Expo,IVlo, "UI nOI pareel
orlantada de moldl a Ir aD enoontra I eonqul.tar da forma oanvlnelnt. a Juvantude.

FIOS DE LA PARA TRICOTAR

Canfeeulo Industrial com a marea

Bot.1 de bonacha com al marcal exclullval
S.

JOHN

A R P A 0
BA'CALHAU
F ABO R
Descontos aos socios do Club. Filafelico de Portugal: 15 % em fazendas, confec~oes e obra feite, e 10 0/0
.m todo 0 clIl~lIdo

58, Rua Nova do Carvalho, 76
Rua Nova de S. Paulo, 55
Telefl. 3611 70/8/9

LISBOA
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9

Ao Departamento dos Correios e Telegrafos do Brasil

Sobrescritos-Ed. do (lube Filatelico de Portugal
Escudos

Nlimeros

I
3

Um apelo veemente

0

75. Aniversario da U. P. U. (1. dial c/ I taxa
Cent. o do Selo Portugu~s (1. 0 dial cl I taxa . . . .
Cent. o do Selo Portugu~s (Carimbos Exposi~iio) cl serie .
Cent.o do Selo Portugu~s (Carimbos Exposi~iio) c/ I taxa.
ao Bombeiro Voluntario - Barcelos - cl ~20
4 Monumento
0
5 5. Aniversario da N. A. T. O. c/ lll2o.
5.° Aniversario da N. A. T. O. cl I~O . . . .
6 Cong.o da Federa,.iio Portuguesa de Filatelia c/ 1>20
7 Campeonato Portugal Classe Moth cl Jl20 .
8 Exp. Filatelica de Leiria (dia 39) CII>20. • . • . . . . . •
Exp. Filatellca de Leiria (dia 29) cl 1'-00 . . . • . . . • .
9/ro Auto-Ambulrtncias (Porto, Braga, Fafe e Porto, Aveiro, Coimbra) C/130
II I.a Exp. Filatelica de L eiria (dia 5) c/ 1>20 • •
12 150.0 Aniversario da Fazenda (1.0 dial cl aerie . .
150.0 Aniversario da Fazenqa (1.0 dial cl 1100. .
13 Campanha de Educa~iio Popular (1.°0 dial cl serie .
Campanha de Educa,.iio Popular (1. dial c/ 1100
14 Defesa das Linhas de Torres cl120 •
IS D. Ant6nio Barroso c/ '20
16 I. a Exp. Filatelica Corporativa (Carris) cl ~20 •
I.a Exp. Filatelica Corporativa (Carris) cl I~OO.
17 Congresso de Ag~ncias de Viagens cl (,30. .
18 Aniversario do Colegio Militar (1.° dial cl aerie
Aniversario do Colegio Militar (1. 0 dial cl IJlOO .
0
1.9 Centenario da Cidade de S. Paulo (1. 0 dial cl serie
Centenario da Cidade de S. Paulo (1. dial cl 1100
20 Emissiio Reis de Portugal (1. 0 dial 2 sobrescritos cl serie
Emissiio Reis de Portugal (1.0 dial cl I~O
Emissiio Refs de Portugal (1. 0 dial ci (,20
21 IV Exp. Filatelica Portuguesa (Porto 55) ct l20
IV Exp. Filatelica Portuguesa (Porto 55) c l 1100 • .
22 Cent.o do Telegr. Electrico em Portugal (1. 0 dial CI serie
Cent.o do Telegr. Electrico em Portugal (1. 0 dial cl I~O •
23 Auto-Ambulrtucias (Porto-Vila Real-Bragan~a) cl 120
Auto-Ambulrtucias (Porto-Vila Real-Bragan~a) ci 1100
2f Prof Ferreira da Silva (1. 0 dial CI serie •
Prof. Ferreira da Silva (1. 0 dial cl 1100
25 3.a Feira do Ribatejo c/1ll20
3.a Feira do Ribatejo cl 1&100 • . • .
26 Cong.o da F. I. F. A. e da U. E. F. A. CI 1>20
Cong. o da F. I. F. A. e da U. E. F. A. C/If,oo
0

.......

PORTES

600$00
100~

350100
75$00
75-600
35100
5 01600
20§oO
20~OO

20,100
2S.!oO
35100
20100
45100
20JOO
30 Joo
20100
20§oO
20100
15100
20600

rsl oo

27"50
15100
50100
20100
50600
17"50
15100
1510.,
20100

35100
17150
15100
20100

20100
15100
15100
30$00
17"50
20100

EXTRA

P6didos a:
BARATA DAS NEVES-Apartado 2690-LISBOA-2

Segundo informa~oes recolhidas em fontes fidedignas, nomeadamente
na Comissll0 Filatelica do D. C. T., esta em andamento 0 processo relativo
ao reapetrechamento da maquinaria da Casa da Moeda destinada a impressilo de selos. 0 plano
inclui a compra de uma
-- outra maquina, e a recupera~110 da existente,
alem da aquisi'r!lomuito importante - de
uma nova maquina
para a picotagem das
folhas. N otlcia deveras
animadora que nos faz
crer que, em breve, 0
Brasil estara em condi'roes de emitir belos
selos, que farll0 desaparecer a pessima sensa'r!lo d e i x a d a pelas
emissoes dos ultimos
anos.
Mas, tam bern nos
carimbos, se afigura
indispensavel uma positiva melhoria de qualidade. V e jam, por
exemplo, este carimbo
Indecante que, devido
./
ao seu estado, inutiliza
completamento todo e
qualquer selo, tornando-o impr6prio para colecciona'r!lo! Destas colunas - e tendo em aten~110
a enorme irradia'r!lo que 0 nosso cBoletim. tem no pals irm!lo julgamos
que seremo~ ouvidos - rogamos ao D. C. T. que mande recolher e substituir os carimbos em ·mau estado, que, devido ao muito servi'ro, estllo
produzindo oblhera'roes sujas, ilegiveis, inaceitaveis.
Nllo e na presen'ra de selos irremediavelmente eSlragados por marcas
arruinadas pelo uso que poderemos aconselhar as filatelistas portugueses
a coleccionar selos do Brasil, no a.mbito da indissoluvel unillo luso-brasileira! Precisamos, sim, de selos bern impressos e bam oblltaradol. Por

8
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Nova regu/amenta~ao internacional

VENDA ESPECIAL-VENTE SPECIALE
SPECIAL SALE-SONDERANGEBOT

A «C/osse de Literaturo»

(Somente para soolos - Seulement pour membres - Only for members
- Nur fUr Mltglieder)

lobraacrlto, prlmalro dl. - EnveloppI' premier Jour - Firat day cover, - Er.ttlgbrlefe
ARGELIA

(145) -

33~ -

(14 8 ) (149) (ISO) (151) (15~) (153) (154) (ISS) (156) (157) (158) (159) -

419 (4 selos) - Compositor J. P. Sousa
560 (2 selos) - Barragem .
57~ - Almirante M. C. Perry
575 (2 selos) - Agricultura
647 - Simao Bolivar .
651 - Lajos KOllsuth . . . . .
678 A (~ seloll) - Benjamin Franklin
678 B (2 selos) - Thomas Jefferson
691 - Congresso Florestal .
695 - Independ!ncia do Mexico
709/10 - Mahatma Gandhi
725 - Voo do Coronel Glenn

Luta contra a cancro
(146) - 333 - Dia do selo . • .
(147) - 336 - Marechal d'Epperey
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
8Joo

5100
4'00
5100
5$00
10100

5"00

5100
3100
2,'15 0
7~50

2~50

Nao deve ter pIl5sado desperocbido ao
leitilr .atento flue 0 Congresso da F. I. P ..
em Vienaem J unbo do ana passado, resol,-eu confiar a Classe de Literatura. nss exposi,,5e3 filatelicRS, no j ulgamento . da Asaocia~o Internacional de Jornalistas Filatelicos
(A. I. J. P.). Noticin pnblicnda no nossa
noD 170-173, pogo 5.
Estamos .na presen"a de lDais um exampia conoreto de rejuvenescimooto de process08. A nte agora tao maltratada Classe de
Uter,atura passn a ser clnssifioada POl' urn
regul,amento privati va, justo e ade'luadoque substitui finalmente 0 anacr6mco Artigo 11." do Regularnento da F. I. P., urn
regulamento que em muitas das suas pogilias cheira jll a bafio - e lulgada par jurados recrutados entre as tecmcos da A. I. J. P.
Segue-se a 1I0va legisla'iiio, que jo sero
utilizada 110 Exposi"iio FilattHicn Jn~er:nncional
«SIPEX-66» :

JAPAo
(160) - 53607 - Parque Nacional .
(161) - 681 - Rotary. . . . .
(16~) -7~8 (4 lIelos) - Ano Novo
(163) - 766 - Parque Nacional

1.

NA<;OES UNlD,.\S
(164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) -

A. 6 e 7 - Correlo Aereo.

.

"

..,

6100

66/7 - Ediflcio das Assemblelas Gerais 1946'50.

74'S 78/9 85/3 84/5 9I/~ 93/5 9819 (173) - 100'3 (174) - IIo/l -

9'00

10100

7'50

6100
9100

U. N. I. C. E. F.

19100

Paludismo • • . . • • . • .
10.0 Aniver8l\rio do Selo da O. N. U. . .
Desenvolvimento econOmico para a CI!ncla

7/ 50
II~O
8;100

P rego flxo, mals porte - Prix ferme. plus port - Net prloe. plus postage
- Nettoprels, und Porto

Pedid08 ao OLUBE FILATELIOO DE PORTUGAL
Avenida

Almirante

Reis.

70-3.°,

D.to -

Trabalhos especinlizados.

'Q) Livl."oS e estud·os impre550s ou dnctilografnd·os, com ou sem indica"iio de valori!lS
para 6Il105, oblitera"iies, etc.
b) Artigos ou series de artigos de pesquis&; especializadns que ten ham sido imPl'e650 S ou da ctilografndos.

10100

Edlflclo das Assembleias Geraill 1948.61.
Congrellso Florestal .
Banco Internacionsl . • . .
Tribunal Internacional de Hais
Comlssio EconOmica .

LIS BOA
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As produ"iies impressas, nesta aecc;ao, nao
devem ter mais do que cinco anos, 0 mesmo
se passa:ndo em rela9lio It data de uma recdi~o.

2.

Revistas e jornais fiIa telic06.

a) Gerais.
b) Especializados.
0) A:nuorios.
3. Sec'iiies filatelicns de jornais exibidas
pelos autores.

'0) Em publicac;iiea filateLicas.
b)

Em publicat;iies nuo filatelicns.

4. Progr,amns fiLntelic05 na radio ou televisiio, filmes cinematogrlHic05 ou de TV, fi-

tas gravadas ou leitur86 de originais dactilografndos com ou sem projeo'iiies.

5.

Cat410gos.

0) Gerais.
b) por paUi.
e) Especializados.
As secC;iies 'WI) e b) podem ser atribuidos
diplomas; a sec"iio c) 66 pode receber 111.('dalha no ano da publica~o do trabalho.

II -

EXfJositores:

o

marerial a exibir e inscrito au pelo
seu Rutor, editor, orgnnizac;iio de r4dio ou
televisiio, au por qualquer outro propriet4rio natural ou legal po65uindo direitos para
o exibir ou tendo urn certificado de autoriza~o do propriebirio. Na altura da in8Cri~o,
o expositor deve declarar especificadamente
que possui estes direitos e,. !Ie necess4rio,
estar preparado para apresentar 06 autorizaC;ii.es necesosarias.
Niio hIi diferencia~o ootre expositores
amadores e profi.:Qonais.

III - Premias:
Os

Organizadores fomeceriio lDedalhaB
para II Classe de Literatura dll6 Exposit;iies
Niio e permitida DeIIlhuma
InternndoDais.
Iimitac,;iio quanto It qualidade au 00 IIlUmero
das medltlhas.
o juri deve tambem ser autorizado n
garantir premios de honra Da Cla58e de Literaturn, em ndic;iio de medalhas.
IV - Classe «Fora de Concurso»
(HoI'S Concours):

o material que tenha sido premia do com
dUllS mednlhas de ouro oa Classe de Literatura de uma exposi~o 'nacianal ou interuaciooal, julgado segundo estas regras, IS incluido na elassu «fora de concurso», DO
mcsmo grupo, em exp05i'iiies seguintes.
Ma terial de administrac,;iies. p06tais estrangeir,as c exibido «fora de concurso». TrabaIhos bibliogrHficos importantes mais antigos
do 'luc cinco Illl0S siio talllbem incluidos
nesta c1nsse.
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grande catand,. filotelico que oo.nstou de 19
quadro;s nos quais estovam expDBtos selos
clUsicos dos 19 paiBes que tomnram parte
da reuniiio.
FOl iieita bela 0 intercssante deoora~o,
destacando-se foaas e paineis com dizeres
nIo.sivos a Filatelio e a aua ac~o de Teunir
os POV08 e pugnar pelo paz geral e amizade entre todos os seres humanos.
UIDA colec'tiio completa de selos do Brasil
foi expostae 'no «.Stand,. encontravam-6e fiI.ntelietos que recebiam e desoreviam 0 que
estava exposto, 008 quo visitavam a expo-

LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSTA DEL SOCI- MIBlIEOERLISTE - MEMBERS LIST -liSTE DE MEMBRES

ALTERA~DES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL
792 - Joiio Louren~o Lopes - Avenidll Fermao de Magalhiies, 1258-1.", 0." 1 Porto - (M) Po. Fr. T. C. V. N. U.
60. 72. 90. 94.

V -1uri:

o

juri deve iocluir pelo me006 UUl membro qualificado, seleccionndo da Usta de jurados da A. I. J. P.

VI -1ulgamento:
Cada divisiio dn Classe de Literatura eeru
sepnradamente. Se nece.;slirio, 0 jUri
pode fazer divisOes adicionais em eec'ti'ies ou
grupoa. 0 juri julgarli pelo criterio seguinte:
1. Inve5tiga'tiio pessonl ou colectiva.
2. Medto particular no desenvolvimeoto
da fiIateIia a eeca1n naciooal au illternacional.
3. Aprecin'iiio critica do conteudo.
4.. Julgamento critico dn cInrezn e arranjo
do DOoteudo.
5. Nenhum elelllfloto extemo, tal como
impreesiio, papel, decora'tiio a ouro, encadei:na'tiio a pele, etc., p OOe ter influ iincia
no julgamento. Os trabnlhos que ecjam mBnifie8tamente mal apresentad06 podem ser desclassificadoe.
iul~da

VII -

o

Maclo do

juri /rabCllllClr :

juri deve 'nomear urn ou varios COIIlselheiros, . de acordo com 0 numero e li:ngaas dos trabalh06 apresentad06, e pedir tall1tas tradu'iaes ou resumos qun,ntas as lIlecess8rias para 0 eou trabnlho. 05 conselheiros
t&m 0 Klever de ler os trabalhos apresc:ntndos,
e familiarizarem....se muito detalhadamentol' com
08 conteudos das revistas, estudos, eto.
Se as oirounstl1ncine permitirem, 0 material deve aer' enviado nos cOillselheiros anm

1534 - Joiio Ribeiro de Almeida Benedita - T. 60. P. U. 61. 3.
.
1676 - Joao Ant6nio Caldeira Martins - Ave.
nida da Liberdade, 11, lado ocidental
- PortaIegre.
2396 - Carlos da Cruz Fidalgo - Rua D. Joiio
de Castro, Loti\ E, 4."-Esq." Lisboa-3.
3683 - Filipe Mar~ues do!! Reis AndradeFuseta - (P Po. Es. Fr. T. C. N. U.
60. 3. 90. orrens. 94.
3812 - Dr. Anibal Al'tada de Paiva - RUB
JO&! Estevao, 76-5."-Dt." - Lisboa (PfM) T. C. N. U. 60. Na't0e6 Unidns. Aniversnrios do selo 1. 2381:-1 - John Deakin Hamptoo - Av. llha da
Madeira, 42-5."-Dt.", Restelo, Lisboa-3.
- Po, Fr, In, T. C. N. U. 60. 1. 2.
4138 - Francisco Borba Homem TlllIes - Rua
Dona Esrefllnia, 5-1."-Dr.", Lisboa-l.
(M) T. C. V. N. U. 60. 1. 24195 -- Orlando Gernldes Bouz6-Avenida Ilha
da Madeira, lote 998-2."-Esq." Lisboa.
- (M) T. V. 60. 1. 2.
4355 - Capitiio Jose Rosado Castela Rio -

si~o.

da exposi'tiio. Entiio 0 cooselheiro deve npresentar ao juri urn relat6rio muito completo
de cad" UIII dos materiais Clue dell entrada.

vln -

Candifae., de ac/mis.fao do male-

rial:

S6 pod!! ser ndmitido a exposi'toes internacionais material que tooha recebido pelo
menos um diploma de medalha de prato. numa
expo;i'Siio {lncional ou que tenha sido julgado
de valor equivalente pelo comissnrio do pals.
Como corollirio ioforll1/l.-6c que, oa referida Exposi,.uo Intemaciooal, a CIOS8e de
Literatura sern julgnda, pela primeirn vez,
por um juri cspecializado constituido por
Pierre Seguy (Alemanha) e David LidlDall

(E. U. A.).

•

o suoesso foi 0 maie completo p05sivel.
Foi a primeira vez no Mundo que, numn
reauiiio tao importante, 0 Filatelia tomou
parte destacada atraindo a atetn'tiio de muitas
ccntenas de visitantcs estrangeir08, OOI!Itenne
de jomalistas de todos os paises do Mundo,
e Vari08 milhares de peaeone, oa maioria elementos govemameliltais.
Todos os visitaotes estroogeiros reoebernm
ama bela lembrao't8 fiJ.a.teliaa e ternios a oerreza de que foi umn das mais eficientes propaga.ndas que temos feito 1110 nosso sector.
TiVlem/06 a .oportuoidade de verificar como
o selo p06tal atrai e chama, a ateto~o das
peeso.ru;. N umerosas personaIidades estrangeiMS demoD6traram a sua grande admirn'tiio
na existencia dos selos ollissicos do eeu pr6prio pais. Ern com espanto e admirn'iao que
receb18m e ouviam detalhes e informa'toes
sobre ~tes selos do seu pats, que nUDlJentnvam co.:J!!ideravelmente quando Ihes era infornmdo 0 "ruor actunl dos selos mais raros
e valiosos. M uitos ,·ieram vlirins vezese
outros permaneceram longo tempo '110 ['eointo.
Esta nosso iniciativa de introduzir e incluir untn participa'tiio filatlHica nas mMliksta'iDes, empreendimmtos, reuniii.es, visitas e
tudo que diz respeito ao recebimlento e partioipa'tiio de visitantes do exterior, tem aid o de
grande importl1ncia e belileficio pnrn a FiI.ntelia em gernl
Nao h(i elemento estrnngeiro que niio
sinta oertn emo'tao e recOillhecimooto qunndo
iDtl6peradamente se defrontn com um coni unto (iU colec'tiio de sel08 do seu pais, prinoipa1meotc quando ee trata de selos antigos,
cll'issicos e de alto vnlor monetlirio, Urn
selo do seculo passado, para eles e uma das
coisas Taras que a gra.ode maiorin lIlunca
tJeve a oportunidade de ver e apreciar.
Procurem fazer 0 mesmo e " erificnriio
o sen magnifico resultndol

MARCOFILIA
PORTUGAL

Carimbos comemoratlvos
EXPOSIC;;AO INTERNACIO NAL DE
FILUMINISMO - Porto, 23 de Abril de
19 66 .
I EXPOSIC;;AO FILATELICA NACIONAL TEMATICA cAVEIRO-1966. - Posto
de Correio no Museu Regional de Aveiro,
4 de Maio de 1966
I EXPOSIC;;AO DE DIVULGAC;;AO FILATELICA DE SANTAREM - Posto de
Correio no ediricio da Mocidade Portuguesa em Santarem, 7 de Maio de 1966.
I EXPOSIC;;AQ FILATELICA DE
PONTA DELGt\DA - Posto de Correio no
Museu Carlos Machado, Ponta Delgada,
12 de Maio de 1966.
I CONGRESSO NACIONAL DE FrLATELIA - Posto de Correio no Museu Regional de Aveiro, 12 de Maio de 1966.

CASA FILATELICA

J. EL L
NOVIDADES ADS MELHORES PREC;;OS

RUI dl Prltl, 184-2.o-Elq. - ralat. 323608

LISBOA-2

SELOS

DE PORTUGAL, ULTRAM~R E ESTRANG§IRO, CLASSICOS,
SeRIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
ConSlJlte a casa

H. SANTOS VIEGAS
LIS BOA

R. 1.° de Dezembro 45-3.°
Telefone 35852
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Rua do Miseric6rdia, 6 - Mexilhoeira
Grande - Portimiio.

CRONICA D.

..368 - Manucl Diogo Bnrbot Pereirn da Mota
-Run Dom Agostinho de JesU8 e
Sousa, 30-3.·-Dt., Porto - (M) Po, Fr,
T. C. N. 60. 1. 2. Astronautica 90,
Lollioi 93.
4763 - Eng.· Casimiro Martins Neves Cabac;o
_ Praoeta junto 8 'Rua Brasilia, lote 3,
r/c.-Dt.·, Loures - (P) po. Fr. Ea.
In. T. C. N. U. 60. 72.
4795 - Renato Castelo Branco Correia
R. Emesto da Silva, 21-2. o-Esq.,-Benficn - Lisboa - (P) po. T. N. U. 60.
1. 13, 26. 16. 19. 21. 24. 28. 30,
90. 94.

Ainda, e sempr., propaganda
filafelica (2)

..80B - Lucilia de Jesus Ferreira - Rua Miguel Bomoordll, 39-A-l.o - Santarem
- (P) Po. Fr. E. C. V. U. 60; 12.
3. 94.

Re.alizou-se recentemenle 110 Hio dc Jnneiro
a 2.8 Reunino Interamericana da OEU (Orgoniza~o dot! Estad05 Americnnos) uma das millis
important!!s realizadas nestes ultim08 8008,
no eector intemacional america no.
Estiveram pres~ntes 19 pataes com urn
total de cercu de 100 pes30US, alem de cerea
de 700 jornali~tas de lodos as palsC5 do Mundo.
Ministro3, emooixudores, diplolDatas, a5SeB50res, 5ocreturios, observadores, tccnicos, nfinal
tudo que era uecessurio pnrn atellder os
mais vuriados e importantes assulltos que
deviam ser discutidos e resol vidos.
o munao illteiro acompanhou com iuteree3e e lll1!J5ied.ade 0 uereIJV.olYimento dos trnbaIho.s desta reunino, pais tratavn-se de en-

rojntr·ar e oom'binar ulUa oritmtac;uo unirA1 e
geral so'bre importantes assllntos de grande
int;el'es:;e dOf, patses arnericanos.
Pods bern, 8 Filatelia C\'Iteve prescnte e
o;brevll estrond06o sucesso.
POll" iniciativa de Heitor Sanchez e n
('o[aborar;iiG da Comissiio FiJatclica· Estadllul
de Suo Paulo e do Clube Filatelico do Brasil, instnlo!u-se num dos saliies do reciptll
ojnde se renlizou a grandiosR reuniiio, 11111

4637 - Manuel Barhildo Garcia - Posta RestaiOte - Porto Amelia (C. Delgado)Po. lin. T. C. V. N. U. 60. 1. 2.
93. 94.

esta largamente representada na filatelia
da AIemanha, Austria, Italia, Fran!;a, Hungria, Pol6nia, Russia, etc.
Notavel a colec!;ao emitida na Alemanha, em 1933, com a figura!;ao de cenas
das principais 6peras de Wagner, esse
genial musico alemao. Encontram-se representadas - Tannhiiuser, 0 Navio Fantasma, 0 Ouro do Reno, Os Mestre" Cantores, Valkiria, Siegfried, Tristao e Isolda,
Lohengrin e Parsifal.
It copiosa tambem a representa!;ao na

Filatelia dos outros tern as ja referidos.
A estes poderiamos acrescentar, ainda,
muitos outros: desportos, henlldica, barcos, etc. Nao e nosso proposito ocuparmo-nos deles, mas tao-sbmente referi-Ios,
para que se possa ajuizar da riqueza CUltural que a Filatelia encerra.
Em suma: posta em relevo 0 valor
formativo e informativo da Filatelia, parece-nos bern que ela pode vir a ser urn
meio adjuvante muito uti} no aprendizado
intuitivo de muitas materias de Ensino.

4064 - Raul de Carvalho - Caixa Postal, 29
- S. Tome - Po, In, T. N. U. 60.
3. 90. 93.

HIlGO

4415 - Filatelia Slllr;o America1la de IrlD§llnl
MarkuS - Rua Barata Ribeiro, 47Apartado 501 - Rio de J8IDeiroBrasil. Po, AI, Ln, Fr. T. C. V. N.
U. 60. 90. 91. 92. 96.
4477 - Gabriel Rigato - Caixa P03tal 3900 S. Paulo - In Fr. Es. It. F. :tN 64.
U.61.
4665 - C. L. Hazar - c/o Clovis Ferreira Caixa Postal 2699 - S. Paulo - (M)
Po. Fr. In. Es. T. N. U. 60. 1. 15,
Russia - Temlttica5. 90.

ALEMANHA

651 - VirgIlio do Silva Bel'loardo - Fa. H.
Lippert - 6921 , Epfenbnch - (P) Po.
C. N. U. 60. Desportos. 90.

ESPANHA

MA[)EIRA
4022 - Jorge Dinh - Vila Anadioa - Lavada
doe Barreiros, 36 - Fuochal. - (P) Po.
N. U. 601. c FDC de 1. 93. 94.
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3131 - Gonzalo Martin Herranz-Marques de
Valladal'cs, 17-4.· - Vigo - Cambio
Espanha e Colooias. Portugal e lJl-.
tramar. Matasellos conmemorativos.

FB.t.()('.t.BO'"

Vlce-Pre.sldenle do Club. Filalt!lIco do Brasil

M09AMBIQUE

4777 - Ant6nio Manuel Tome - Caixa Postal, 708, L. Marques - (M) Po. Iio.
C. N. U. 60. 1. 2. 94. 94.
S. TOME E PRINCIPE

ESTADOS

UNLDOS

DA

AMERICA

3714 - Joseph D. Barreto - 215, Moore st.
- Lowell - Mass - T. N. U. 60. ' 1.
2. 30.
6 - CWO Clarence R.
- Houghtom Road 75217 - (M) Po. Sn.
60. 1. 2. 16. 17. 18.

Warller - 1801
Dallas, Texas
D. C. N. U.
90. 91. 94.

4476 - Alfredo Fernandes Duque - 57, Memorial Street - Manhasset - L. I.
New Ycrk 11030 - (M) T. C. N. 60.
1. 2. 93.
3876 - Anacleto Amado Lopes - 560 Zion St.
- Hartford Conn. U. S. A. - (M) Po,
I'll, T. 60. 1. 3. 28. 90. 94.

BRASIL

ING£ATEIlRA
2057 - Raul C. S. Neyes - Rua Itapiru, 187
- Rio de Janeiro (Z C 14) (G B)~) Po, Fr, 19.1. T. N. U. 60. 3. 65.

4770 - Arthur Jagger - 10, Hawkewood AvelIue-Waterlooville - Honts - I'll. T.60.
1. 18. e ex-lB. 28. 92.
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o enorme

prestigio internacional da Filatelia
Portuguesa - ou 0 trabalho eficaz e convincente duma Com-issao Organizadora de Exposi~lo Filatilica Internacional
o nosso Clube recebeu recentemente
aa Direc~fio- Geral dos Negocios Politicos e da Administra~fio Interna.
do Ministerio dos Negocios Estrangei,.os, um oficio. CLTIOI, Proc.84.
I /66, de.J de Abril - que. por reflecti,. de forma clara e indiscutlvel as
duas proposi~{jes em eptgrafe, convlm
da,. a conhecer na integra d nossa
,.espeitdvel massa associativa.
Por carta dirigida a Etnbaixada de Portugal em Washington 0
Sr. George T. Turner, Presidente do
Comite Organizador da VI Exposi~Ao Internacional de Filatelia «SIPEXlt, que tera lugar naquela cidade
de 21 a 30 de Maio pr6ximo, informou de que 0 nosso Pais bavia sido
convidado oficialmente a participar
na mesma.
.
2 - Consultada sobre 0 assunto, a
Administrat;:Ao Geral dos CTT esclareceu que, em consequ~ncia de
oficio enderet;:ado a Sua Excelencia
o Ministro das Comunicat;:eies pelo
supracitado Comite, havia remetido
para Washington material filatelico
julgado conveniente para figurar na
exposit;:ao.
3 - Em data recente 0 Sr. Turner,
acompanhado pelo Dr. Milton Mitchell, consultor juridico do Departamento de Estado norte-americano
e adstrito a organizar;:Ao da exposi~ao, deslocou-se a Embaixada de
Portugal para agradecer a decisAo
1-

das autoridades portuguesas de estarem presentes na mesma e manifestar 0 desejo de receber, para exibir;:Ao, 0 maior numero possivel de
colect;:eies de exemplares filatelicos
raros, tendo em vista que Portugal
foi um pais_ seleccionado especialmente para se fazer representar no
mencionado certame, para 0 qual
apenas foram convidadas 12 nat;:eies.
Portugal foi escolhido por ser tido
como um dos paises mais ricos em
filatelia, um dos que melbor se tern
feito representar em exposir;:eies internacionais e, ainda, pelo facto de
a filatelia portuguesa estar a suscitor um crescente interesse nos Estados Unidos.
4 - 0 Sr. Turner informou que
is. recebeu a promessa de colaboraCAo do filatelista portugu~s, Sr. Jose
Gonzalez Garcia, de V alen~a do Minho. A Embaixada sugeriu que,
para 0 Hm em vista, poderiam ser
contactadas as seguintes entidades:
- Ag~ncia Geral do Ultra mar.
- Feder. Portuguesa de Filatelia.
- Clube Filatelico de Portugal.
- Sr. Henrique Mantero.
- Sr. F. Lemos da Silveira.
5 - Rogo a V. Ex a 0 favor de informar esta Secretaria de Estado,
com a passivel urgencia, do que for
havido por mais conveniente sobre
o assunto.
6 - Nesta data sAo feitas comunL

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
a Filatelia pode tornar-se urn meio didactico utilissimo no aprendizado das varias
disciplinas.
Nao nos esque!;amos de que, nos tempos correntes, em que 0 progresso material e enorme, a didactica das varia,s
disciplinas procura acompanhar, de certo
modo, esse progresso. Como de todos e
sabido, esta a atribuir-se uma' importancia
consideravel, no ensino, aos meios audio-visuais. Ora a Filatelia cabe perfeitamente dentro do sistema.
Como utiliza-Ia, en tao, com vista aos
alunos que nao sao filatelistas'! Muito
facilmente. Ha nos livros de Leitura e
nas Selectas Literarias trechos alusivos
a grandes vultos ou acontecimentos nacionais de larga projec!;ao que estao filatelicamente representados. Pois bern! Escolhamos os selos apropriados, fa!;amos
amplia!;oes e sirvamo-nos destas por meio
dos aparelhos de projec!;ao existentes nas
Escolas. E urn ponto de partida, uma primeira fase da li!;ao.
Se sairmos do ambito da filatelia nacional, entao teremos urn «mare magnum»
de motiva!;oes, visto que, em alguns parses,
dir-se-ia ser preocupa!;ao dos respectivos
govern os 0 alargamento cultural dq povo
atraves da Filatelia, pois nao ha figura
celebre, facto his tori co relevante, des coberta cientifica notavel ou qualquer acontecimento de vulto que nao tenha representac;ao filatelica.
E, assim, urn professor de Ciencias Fisico-Quimicas, ao falar de Lavoisier, por
exemplo, podera motivar a li!;ao, apresentando aos seus discipulos a amplia!;ao de
urn selo de Fran!;a comemorativo desse
notavel quimico.
Urn professor de Ingles, na prepara!;ao
de urn trecho de Shakespeare, pod era tambern servir-se da amplia!;ao de urn selo comemorativo desse extraordinario autor
dramatico.
No ensino do Desenho ou da Pintura
mais aliciante, ainda, se mostra este meio
visual. Os alunos poderao ver algumas
telas famosas representadas na Filatelia.
De Fran!;a, por exemplo: «Le Messager»,
de Braque; «Les Nus Bleus» , de Henri
Matisse; «Les joueurs de Cartes», de
Paul Cezanne; «14 Juilleb, de R. de La
Fresnaye; «Officier de Chausseurs a Cheva!», de Gericault ; «Bonjur M. Courbeb,
de Courbet; «Madame Manet au canape
bleu», de Manet; «Lutte de Jacob avec

5

L'Ange", de Delacroix; "Les Maries de
La Tour Eiffeb , de Chagill, etc., etc.
De Espanha - os quadros de Goya,
Velasquez, Murillo, Greco, Rubens, Ribera,
etc.
Da Belgica - os quadros que se encontram representados na beUss\ma serie emitida em 1939, pro-reconstru!;ao da casa de
Rubens, em Anvers; as telas principais
de Van Dyck que formam outra admiravel
serie emitida em 1944: «Dedalo e tcaro»;
.. 0 Born Samaritano»; «A Virgem com a
Menino» ; «S. Sebastiao socorrido pelos
Anjos», etc.; e outras reprodu!;oes de
obras-primas de pintores belgas, como:
..0 retrato da mulher do artista», de Jan
van Eyck; .. 0 :a~mador», de James Ensor,
etc., etc.
Da musica, diremos tao-somente que

Sauda~io

do Almirante Maga.
Ihiss Macedo

I

o lIustra fIIatalista brasllelro, AImlranta Magalhlas Macado, dlrtganta
do praBtlgloBO Cluba Fllat611co do
Bralll, aD chagar racentemanta a
Usbo., Intregou aD noilo Prelldanta, Dr. A. J. da Valconcelos Carvalho, a Bagulnta laudaolo dlrlglda
aos til ata II s t 81 portugualll, qua
agradacamos afuslvamanta a a qua
damos a davlda publlcldada:
cAD ratornar depDls da 12 anDI i
Lusa Tarra, 6 CDm amDolD qua
lalidD DS FUatalistas PDrtuguBlal,
jubllDID pela opDrtunldada da vDlvar
aD seu conylvlD amlstDsD, formulando os maus malhDral votos pala
cDntlnua alcando da j6 tiD aVDluld. a Importanta fllatalla portuguesa. Lis boa, 4 dl MaiD da 1986.
(als) Ant6nlD Leal da Magalhlas
MacedD.»

I
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a Matematica, 0 Teatro, a Botimica e a
Arte nao tenham !;lido esquecidas, ocupaf-nos-emos apenas das tres series comemorativas da Independencia de Portugal.
A primeira emitida em 1926, consta de
de 21 selos. Os desenhos dos quadros sao
de Eduardo A. Ramos da Costa e as gravuras, a talho-doce, de George Harrison
e de Normand Broad.
Nos seis desenhos e gravuras da serie,
figuram: a effgie de D. Afonso Henriques;
a effgie de D. Joao IV; 0 quadro que
representa D. Filipa de Vilhena armando
os filhos cavaleiros; 0 mosteiro da Batalha e, ao lado, a efigie, I;l meio corpo,
de D. Joao I; 0 monumento aos Restauradores e urn quadro representativo da
batalha de Aljubarrota.
A segunda, que apareceu em 1927, e con3tituida por 15 selos. Os desenhos sao de
Alberto de Sousa, Alfredo Morais e Roque Gameiro. As gravuras, a talho-doce,
de George Harrison.
Nos seis desenhos e gravuras figuram:
Gon!;alo Mendes da Maia, 0 Lidador; 0
Doutor Joao das Regras; 0 Doutor Joao
Pinto Ribeiro; 0 castelo de Guimaraes;
D. Brites de Almeida, e urn quadro representando a batalha do Montijo.
A terceira serie, emitida em 1928, e
constituida por 16 selos. Os desenhos e
as gravuras sao .dos mesmos artistas que
colaboraram na emissao anterior. Os desenhos representam: Gualdim Pais; a con,.
quista de Santarem; D. Nuno Alvares Pereira na batalha dos Atoleiros; Matias de
Albuquerque; Joana de Gouveia; a bataIha da Roli!;a.
Ora os alunos filatelistas, ao observarem
urn selo com urn motivo figurativo que
desconhecem, naturalmente que sao levados a quererem saber 0 que representa
essa figura!;ao. Desta forma, vao ampliando, interessadamente, a sua cultura.
A este respeito lembramo-nos, ainda,
de que, numa reuniao filatelica, urn selo
com a efigie do Dr. Joao Pinto Ribeiro
constituiu 0 tern a para uma pequena disserta!;ao hist6rica. E que muitos alunos
desconheciam quem era esse notavel vulto
pcrtugues. E, assim, informamo-Ios de
que 0 Dr. Joao Pinto Ribeiro fora urn
Jurisconsulto nota vel e urn dos conjurados da revolu!;ao de 1640, 0 qual, pela
sua ac!;ao inteligente e tenaz, convenceu
o Duque de Bragan~a a aceitar a chefia
do Movimento de Liberta!;ao do juga espanhol. Alem disso, . dissemos-lhes, ainda,

que deixou manuscrit05 alguns opu.sculos
de muito interesse para 0 estudo dessa
epoca combalida da Nossa Hist6ria, num
dos quais , justificava 0 movimento da
Restaura!;ao; e que, no Museu Militar de
Lisboa, havia uma pintura de Battistini
que representava, em corpo inteiro, a figura . desse notavel jurista e portugues
de lei.
E 6bvio que os alunos filatelistas auferem largo proveito cultural do gosto de
coleccionar selos. Vao enriquecendo, interessadamente, 0 seu ainda reduzido patrim6nio de cultura, a medida que vao
reunindo e observando essas pequenas
telas, que lhes despertam a sensibilidade,
criando neles 0 born gosto e contribuindo
«ipso facto » para a sua educa!;ao artistica.
Dir-se-ia que os varios paises de todo
o Mundo estao empenhados em contribuir
para essa forma!;ao, emitindo, frequentemente, belissimos selos comemorativos de
celebridades mundiais au acontecimentos
de larga projec!;ao.
E sobremodo elucidativo a tal respeito
o que se passa, actualmente, nos domini os
da Astronautica, ou seja na Conquista do
Espac;o. Quantas series de selos emitiram,
ja, varios paises do Mundo sobre a gesta
extraordinaria de Americanos e Russos!
Pois bern! E os alunos que nao sao
filatelistas '! .,. Nao sera '! FilateHa urn
meio didactico de que a Escola pod era
servir-se para lhes ministrar, mais viva e
interessantemente, certas no~oes que os
prcgramas preconizam? Parece - nos que
sim.
Demais - e con vern acentua-Io - a FilateHa interessa nao s6 ao· ensino da Hist6ria e da Lingua-Patria, como ao en sino
de todas as disciplinas do curso liceal.
P orqu e hoje a tendencia filatelica e para
as colec~oes tematicas - e a razao primordial desta tendencia esta no facto de
ser praticamente impossivel coleccionar
selos de todo 0 Mundo - daqui resulta
que estas se vao alargando e diversificando cada v ez mais a ponto , de abrangerem todos os temas de interesse cultural.
E assim temos colecc;oes de: animais,
fl ores, monumentos, teatros, motivos religicsos, mu.sicos, pintura, grandes figuras
hist6ricas, matematicos, fisicos, gravadores, autores dramaticos, cantores de 6pera,
fil6sofos, quimicos, grandes inventores, politicos, paisagens turistiC'as, etc., etc.
Nestas circunstancias, nao podera considerar-se temerltria a afirmac;ao de que
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AMPHILEX·67
ElposlVlo Intarnaclonal patroclnlda
pala F. I. P.
EM AMSTERDAO

Comissdrio para Portugal:
HENHIQUE MANTERO
Prawa da Alegria, 58 2 . 0 _A
LISBOA

ca-r6es de teor semelhante as entidades acima referidas.
7- No caso de V. Ex.a julgar oportuno entrar em contacto directo com
o Presidente do Comite organizador
da aludida exposi'Yao, indica-se, a
seguir, 0 respectivo endere'Yo:
George T. Turner, President
Sixth International Philatelic Exhibition
408 A Street, S. E.
Washington, D. C. 20003

USA

Como e ObVlO, e de acordo com 0
soJiCltado no n.O 5 deste importante
documento,o Ciube Filatilico de Portugal informou 0 Minist8r;o dos Negocios Estrangeiros, embora de forma
forfosamente sucinta, da sua extensa
eontr.buifao e bem sucedtda actividade em prol da propaganda e prestlgio da Filatetta nacional aUm-jronteiras, e do decidldo e constante
apoio dado, a partir dos primeiros
preparatlvos, d Comissao Organisadora da cSJPEX." - que Ihe mfJreceu
desde logo elevado conceito e tnteira
confian~a

o prestigio

internacional da Filatelia Portuguesa e enorme - e 0 labor
do nosso C!ube contribuiu para se
atingir essa pos;(:iio de vanguarda.
Nada 0 demonstra me!hor do que as

AFilatelia e a RldiodiJusio
A expansio da Filatelia exige 0 cabal
aproveitamenlo de todos os 6rgios da informac;io. Da Radiodifusio, por exemplo.
Que com a sua din1\mica e eficiencia e um
meio absolutamente indispensavel para publicitar 0 nosso sector.
Pura nio ir muito longe, e bem conhecido em toda a Europa 0 programa filatelico
que Pierre Seguy - iluslre Presidenle da
Associac;io lnternacional dos J ornalistas
Filatelicos - mantem na popular estac;io
cSaarliindischer Rundfunk •. 0 programa e
transmitido todas as terc;as-feiras, as :i3,05,
e a estac;ao, de 400 kw, e perfeitamente audlvel em Portugal, com um bom receptor
(14:n Mc/s =:iII m.).
No continente, nio conhecemos qualquer program a radiof6nico regular de~l
cado a Filatelia - 0 que sugere a nio eXlStencia entre n6s de um movimento hlatelico
valido, 0 que nio corresponde a verdade.
Mas na cidade da Beira, Moc;ambique, atrayeS dos emiuores do Aero-Clube da Beira,
o nosso prezado cons6cio Jorge Luis Pereira Fernandes envia para 0 ar, todos os
domingos, pelas :;11,45 horas, um exemplar
program a intitulado "Falando de Filatelia~.
Um excelente servic;o, uma tarefa de relev1\ncia pela qnal felicltamos efuliivamente
o nOliso colega moc;ambicano.
.
A H.adio, com 0 seu imenso audlt6rio
espalhado das grandes nrbes a.s aldeias
tranquilas. pode dar-nos uma eJuda preciosa. Nao a querer aproveitar - e nio
ester vivo.

evidencias reco!htdas nas pdginas
desta correspondencia aticia!. Ntnguem de boa Ie 0 podera contestar.
Estamos ~aturatmente muito satisfeitos. P01~ cumprir, do melhor modo,
a nosSQ missao.
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ANUNCIOS ECONOMICOS
Troco e compro selos de Portugal e
Oltramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretarla do Clube, ao n.O 22.
Canjirlies antigos e candeeiros e candetas de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
DOVOS de Portugal e Ultramar.
Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhores
precos. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secreta ria, ao n.O 22.
Vendb selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50 % 20 %, e estrangeiros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo!;ambique, 56-3.0-Esq. - Llsboa - Telefone 842083.

+

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
Compro variedades e erros de Portugal
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. JoAo XXI, 68-5. 0-Esq. - Lisboa - Telefone 778838.
Desejo series comemorativas, novas,
de Portugal e Ultramar. Dou em troca
ItaIia e S. Marino, e series tematicas mundials: desportos, flores, fauna e cosmos.
Respondo apenas aos pedidos de permuta
de series novas-Grasselli Angelo-S. Maria i3.egli Angeli - P. Perugie - Italia.

USE E OIVULGUE 0 EMBLEMA
DO C. F. P.
eADA, 12$00

Pedidos it S",.,ta";a

ATEN(;AO: Sirvo exist~ncias Servi!:O
Filatelico Portugal e Ultramar, Novidades,
FDC, etc., pe!;a catalogos gratis a SILVA
PEREIRA, Rua Antonio Nobre, 43-2.0-Dt.o
-LISBOA-4.
Compro, TrocO! e Vendo selos classicos,.
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Vendo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fone 2272329.
Desejo permutas de selos da Russia
(denteados, nao denteados e blocos) por
selos de Portugal e Ultramar. Escrever
primeiro - Eng. Jan Bernard HalpernUst-Kamienogorsk - R-e Voroshiloff 171-19
-V. K. O.-U. R. S. S.
I exchange stamps of all world of:
sports, flowers, cosmos, fauna and railways. I shall give stamps of Portugal
and Overseas.
Rui Alexandre G. Angerinha - P. O. Box 179 - Lobito - Angola
- Portuguese West Africa.

PRECISO DE CORRESPONDENTES
EM PORT. E ULTRAMAR PARA TROCA
DE SELOS USADOS - Abdul Sattar Mussa
C. P. N.· 63 - Buzi (via Beira) - Mo!;am_ bique.
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Freire. A efigie da soberana e apresentada em relevo.
Depois, em 1855-56, apareceu a primeira emissao dos selos de D. Pedro V,
tambem em relevo; e, em 1856-58, a
segunda, que se distingue da primeira
simplesmente na apresenta!;ao dos cabelos
do soberano: na primeira, os cabelos sAo
lis os, e, na segunda, anelados. Os desenhos e gravuras sao de Francisco de
Borja Freire.
Em 1862-64, apareceu a primeira emissao dos selos de D. Luis, tam bern com a
effgie do monarca em relevo. Os deseMOS e ogravuras sAo tambem de Francisco
de Borja Freire.
Seguiram-se outras emissoes neste reinado que, filatelicameate, e bastante rico:
as de 1866-67, de 1867-70, de 1870-76, etc.
Nelas colaboraram alguns artistas' de aomeada, tais como - Frederico Augusto de
Campos, Azedo Gneco, Gomes da Silva,
Eugene Mouchon e Venancio Alves.
.
Em 1892-93, apareceu a primeira emissao dos selos de D. Carlos, na qual colllboraram os artistas Manuel Diogo Neto e
Sergio de Carvalho e Silva; e, em 1895-96,
a segunda emissao de selos do mesmo
monarca com desenho e .gravura do notabilissimo gravador Eugene Mouchon.
Antes, porem, desta segunda emissao,
em 1892-93, foram apostas, em alguns
selos de D. Luis, sobretaxas varias bern
como a sobrecarga provis6rio.
Em 1894, apareceu a primeira serie
comemorativa portuguesa - a do 5.0 "ceiltenerio do nascimento do Infante D. Hen-

Vendo: provas, erros, nao denteado.>,
ensaios de cor; temas: barcos, fauna,
insectos, reis, astrofilatelia, etc. FDC de'
Cent.· do Selo. Prov8s de Portugal e Ultramar e cartas pre-filatelicas. Felix da
Costa llha - Alcoentre.
Desejo trocar series novas compl. flora,
fauna, desportos e maritimos. Catalogo
Yvert. Ofere!;o: Pol6nia, Dantzig, Alemanha, etc.
Maria Tomaszewska Loch, SZCZECIN 1,
Wyspiansklego 47 - 1:'01001a.
FILATELISTAS:
Estoy interesado en canjear sellos nuevos y usados, series completas de PORTUGAL Y ULTRAMAR. Doy seUos nuevos y usados de COLOMBIA, series completas. Acepto y des eo corresponsales serios y honestos, compenetrados del ver-

(R.produ~llo

oulorizada p.ros

ern

rique; e, em 1895, a do 7.0 centenario
do nascimento de Santo Ant6nio de Lisboa.
Nestas duas emissoes comemorativ9.s
comparticiparam os artistas Veloso Sal-
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gado, Monteiro Ramalho, Carlos Reis "
Manuel Diogo Neto.
De singular, na emissao de Santo Ant6ma, 0 facto de, no verso do selo, estar
impressa em lingua latina uma ora!;Ao
ao santo portugu~s:
«0 lingua benedicta, quae Dominum
semper benedixisti et alios benedicare
docuisti: nunc perspicue cernitur quanti
meriti fueris apud Deum.» - S. Boaventura.

Em 1898, apareceu urna nova emissao
comemorativa - a do 4.0 centenmo do
descobrimento do caminho maritimo para
a india, a qual, em 1911-12, foi aposta a
sobrecarga «Republica». Alguns selos de
porteado da mesma emisslio foram tambem
sobrecarregados, na mesma altura.
Em 1910, apareceu a lindissima serle
de D. Manuel II, com desenhos e gravuras
de Domingos Alves do Rego, it qual, em
Novembro do mesmo ano, foi aposta a
sobrecarga «Republica".
Com a institui!;Ao do regime repubUcano, foram emitidas algumas series bBsicas: Ceres, Lusfadas, Caravelas e CavaLeiro Medieval. As demais - e sao alg:lmas dezenas - podem considerar-se, quase
todas, comemorativas.
• Apontaremos apenas algumas, para nao
tornar pesada esta modestissima cronica.
Assim: a da travessia aerea do Atlantico
SuI; a do 4.0 centemflrio do nascimento de
Camoes; a do 1.0 centenerio de Camilo
Castelo Branco; as tr~s emissoes comemorativas da Independ~ncia de Portugal;
a do 3.0 centenario do nascimento de Brotero; ados Navegadores Portugueses; a
dos Castelos de Portugal; a de S. JoAo
de Brito; a da funda!;ao da dinastia de
Avis; a de S. J oAo de Deus; a do 4.0 centemirio da morte de S. Francisco Xavier;
a de S. Martinho de Dume'; a do 5.0 centenario do nascimento da princes a Santa
Joana; a do 1.0 centenario do selo portugues; ados reis da La dinastia; a de
Garret; a de Cesario Verde; a da Rainha
Santa Isabel e S. Teot6nio; a do 5.0 centenario do nascimento da rainha D. Leonor; a do 5.0 centenario da morte de
Infante D. Henrique; a de S. Vicente de
Paulo; a do 8.0 centenario da Ordem IVIi.litar de Avis, etc., etc.
Que manancial de cultura encerram
estas series!
Porque a Hist6ria ocupa nelas urn lugar de ~rimazia, se bem que a Literatura,
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tambem formativo, e de considerar, ainda,
na Filatelia. Referimo-nos aos pequenos
nucleos ou centr~s filatelicos que poderAo
constituir-se nas escolas - em muitas institui!;Cies ou agremia!;Cies culturais dispersas
pelo Pais existem centros desta natureza
- os quais, urna vez constituidos e devidamente orientados, se transformam em
nucleos de verdadeiro, autentico convivio
social.
Em tempos, existiu no Liceu Normal
Ode Pedro Nunes urn centro deste teor.
Algumas dezenas de alunos se inscreveram
nele e acorriam entusiitsticamente as reuniCies, que se realizavam .aos sabados it
tarde.
Notavel 0 interesse com que os jovens
filatelistas seguiam os esclarecimentos minlstrados pelo signatano desta singelissima cr6nica! Tudo queriam saber: desde
o papel ).lsado nas emissCies dos selosporcelana, esmalte, filigranado, pontinhado,
liso, etc., ao denteado dos .m esmos, variavel tambem e, por vezes, de import an cia
decisiva na cataloga!;ag e valor material
das especies filatelicas.
E, assim, sem dar por isso, iam adquirindo, na pratica filatelica, as virtualidades que the sao imputaveis, as quais,
como e obvio, viriam a refiectir-se na
sua vida escolar.
Mas 0 que mais nos impressionava,
nessas pequenas e tao animadas reuniCiea
filatelicas, era 0 ar alegre, festivo quase,
de todos os seus frequentadoresj era a
sA camaradagem que se ia estabelecendo
e firmando entre todos; era a solidarledade de interesses que se ia criando e
que, na vida social futura, nao deixaria,
por certo, de vir a produzir prestantes e
saborosos frutos.
De salientar, ainda, que nessas reuniCies, aos sabados, os jovens filatelistas
laziam trocas de selos. Pois bern! Esta
pratica que, a primeira vista, dir-se-ia
um mere passatempo de exiguos pu nulos
efeitos educativos, constituiu para nos um
meio indirecto de forma-!;ao civica e moral.
Il: que, na concretiza!;1io dessas trocas, seguiam-se it risca certos principios basicos
que todos respeitavam. por forma que
nenhurn dos ctroquistaslO pudesse considerar-se prejudicado. Assim: se as trocas
eram de selos estrangeiros, tomavam-se
por base, para 0 efeito, as cota!;Cies de
prec;os do CataIogo Yvert et Tellier; se
as trocas eram de selos de Portugal Continenta,l e Ultramarino, en tao, 0 catalogo,

cujas cota!;Cies se consideravam, era 0 de
SimCies Ferreira.
Inoculava-se desta forma no espirito
dos jovens 0 culto da seriedade, que importa incentivar, mormente nesta hora
de desvairamento, quase geral, por que
esta passando a Hurnanidade.
Nessas reuniCies, comentavam-se tambern artigos filatelicos publicados em revistas da especialidade, geralmente em
Lingua francesa, e informavam-sel ainda,
os alunos das pr6ximas emissCies, anunciadas com certa antecedencia no mensario frances L'Echo de TimbroLogie.
Dessas saudosas e tao educativas reuniCies resultou 0 estabelecimento da correspondencia escolar dos nossos jovens
filatelistas com colegas portugueses, fFanceses, belgas e ibrasileiros, sendo 0 ponto
de partida, para esse efeito, as listas de
ctroquistas» que figuravam no referido
mensario frances ou em qualquer jornal
filatelico.
Incrementou-se deste modo a correspondencia interescolar, 0 que nao deixou
de produzir efeitos utilissimos, alem de
que se estabeleceu urn contacto mais intimo, por interessado, entre escolares de
nacionalidades diferentes, visando, se bern
que perfunctoriamente, urn entendimento
melbor entre todos. E nao nos parece
que este aspecto seja despiciendo ...
Desse pequeno grupo sairam alguns
filatelistas que ocupam urn lugar de certo
relevo na filatelia portuguesa.
11: com saudade que os lembramos . . .
Enganam-se os que afirmam que a
Filatelia e urn simples passatempo. Alem
do mais, os selos sao, por assim dizer,
pequenas telas .artisticas; e a observa!;aO
atenta dessas miniaturas de arte contribuira, sem duvida, para a educa!;ao artistica dos nossos estudantes, que bem
carecidos andam de que lhes sejam subministrados meios para conseguirem a referida forma!;ao.
Se, de ha muito, estamos convencidos
do prestimoso valor formativ~ da filatelia,
nao menos convencidos estamos do seu
prestantissimo valor informativ~.
Consideremos, embora ao de leve, a
filatelia portuguesa, para que possamos
ajuizar do somat6rio avultado de conhecimentos que dela poderemos aufem.
Foi no reinado de D. Maria n, em
1853, que foram emitidos os primeiros
selos postais portugueses, sendo os desenbos e gravuras de Francisco de Borja
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dadero espiritu del filatelista . Tambien me
lnteressan ESPANA Y COLONIAS. FRANCIA Y COLONIAS.
Luis Alberto Evrad H. - Calle 18,
n.o 7-37 - Apartado Aereo 859, Santa Marta.
-COLOMBIA.

Compro quantidades usadas Angola 374;
400, - 401, 432, 433; Cabo Verde 280, 281.
310; Guine 258, 259, 260, 265, 267, 288;
Mo!;ambique 423, 424, 425; S. Tome 362,
378, 379, 380, 381, 382. Resposta it ~ecreta
ria do Clube ao n.O 15.

Compram-se novas ou us ados qualquer
quantidade os selos India n.O 415; Timor 270
e 272; Guine 258 e 259. Resp. a Secretaria
do Clube ao 0.0 , 15.

Benedito R. Nogueira, Rua Pinto Ribeiro, 969 - S. SebastiAo do Paraiso (MG)
BRASIL. Troca selos novos e usados com
todo 0 mundo. Base 1 X 1 ou CataIogo
Yvert. AnUncio sempre vando.

Vendo series tematicas usadas de favor
e novas, para revenda. Posso fornecer todas as series deste tipo que apare!;am.
Qualquer quantidade. Exemplos: HungrlaAstronautlca - IV . - 14$5U. Po16nia - animai3 pre-hist6ricos - novidade - 9v.; 11$00:
Vietnam - crustliceos - 3$80. Afonso. Rua
Miguel Lupi, 30, 4,0, dt.o. Lisboa.

Coleccionista avanzado busca cambios
filatelicos con personas serias y responsables. Deseo Portugal usado antes de
1936 segun mancolista. Ofrezco varios pnses base catalogo Yvert. Escribir a Sam
Bendelac, Apartado 8117, Caracas (Venezuela).

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte
An

advertisement in our BOLETIM will pay

Eine Anzeige in

dem

BOLETIM lohnt sich
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Do valor formaiiyo e informativo

TUDO PARA FILATELIA

da Filatelia

SELOS DE PORTUGAL E ULTRA MAR

Pelo

A NOSSA GRAN DB BSPBCIALIDADB

DB .... ~TONIO 0 ... 811."'" GOIIIE8

SELOS DE 1000 0

MUNDO PARA lODOS OS lEMAS

Bxpo81911o permanente de 8e108 em 15 vitrinal,
no atrio do r6a-do-chllo e no 3.0 andar (elevador)
BXBCU9Ao RApIDA

DB PBDIDOS POR CORRBSPOND:BNCIA

COMPRA -

VENDA

CONSERVAS UNIT AS,

L.DA

PABRICANTBS B BXPORTADORBS
DB CONSBRVAS DB PBIXB

Fa/a-se hoje com crescmte insistencia, e muito justificadamente, na
necessidade do fomento organisado e sistematico da Filatelia entre a Juventude Mas, na pratica - e esta situa~fio arrasta-se hd muitos anos - os
coleccionadores jovens continuam d espera que os responsdveis Ihes prestem,
ao men os, um pouquinho da aten~iio que merecem.
o esforfo a realisar nesse sentzdo d,v, tomar corpo com urgencia. 0 problema niio pode continuar a ser ignorado num planeamento ejicas e coerente
da valorisa~iio da Fzla/elia Porluguesa.
Vale a pena, portanto, debru~ar a aten~iio sobre este lucido artigo eDo
valor formativo e informativo da Filatelta.". 0 seu mer.to intrfnseco e a
sua aliciante expressiio, derivadas do seu ilustre autor ser um fzlatelista
autentico e de longa forma~iio, e um pedagogo - professor me/odologo do
Liceu Normal de Pedro Nunes, professor do Conservatorio Nacional e memo
bro do Conselho de T eatro ilustram e/oquenteme1zte e com um sabor muito
especial a amplitude que a /uventude Filatelica devera tomar, se na verdade
se quiser chegar a resultados e/ectivos que trans/ormem nos sentidos reconhecidamente necessdrios a penuria actual.

I

SEDE EM LISBOA:
RUA DO SALlTRB, 82-C-r/c. - TBLBPS. : 7342 35/36

FABRICAS

EM

MATOSINHOS

SBTUBAL

OLHAo

Telef. 633

Telefs. 32627 - 32064

Teld. 19 1

A Filatelia (do gr ego - phHo s, amigo,
e ateteia, marca com selo) impoe-se seguramente como urn meio didactico de importancia relevante na forma!;ao dos joyens escolares.
As virtualidades que the sao inerentes
cedo come!;am a impressionar e a ex-ercer urna influ~ncia formativa, decisiva,
em todos aqueles que a ela se dedicnm.
Com efeito, a gosto de coleccionar selos cria e desenvolve certos habitos que,
todos, temo's por bons e necessarios. Ora
a educa!;ao, fundamentalmente, nao c senao um conjunto de bons pabitos.
A arruma!;ao do material filatelico, a
sua conveniente ordena!;ao, a paci~ncia
requerida na escolha dos exemplares, a
analise dos varios tipos de selos, a subti-

leza na destrin!;a das filigranas dos papeis, 0 poeler de observa!;aO directa e
penetrante na distin!;ao das tonalidades
de cor, a rigor absoluto no reconhecimento dos denteados, a delicadeza exigida
no tratamento das especies filatelicas e
o asseio que requer 0 coleccionamento desaconselhaveis as colec!;oes em que os
selos se apresentem sujos ou com carimbos
fortes - sao de facto virtualidades que
marcam fundamente e que jamais deixarao
de exercer a sua continua, prolongada e
benlHica acc;iio.
Ora a Filatelia, porque propicia aos
escolares a aquisi!;ao de todas elas, contribui assim largamente para a sua forma!;iio.
Outro ~specto, de alcance social e
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FAsRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
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tele,rafieo: LUSITANA .

Telefone n.O

to- VALENC;A

DIRECTOR:

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARYAUIO
Chefe de Hedacfiio ..

DE

JOS~ G. GONZALH, SUC.RA

COllse/IIO Di"ecf;vo:

Cap. F. Lemos da Silveira

Prof. Doutor Carlos Trinciio
Jose Gonzalez Garcia
Brigadciro J. da Cunha Lamas
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Eng. Aurelio Marcos Pereira
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RUA DAS ANTAS- VALEN<;fA
(PORTUGAL)
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Dllpenaada de Cenlur.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
FILIADO NA FEDERA~AO PORTUGUESA DE FlLATELIA

IF. P. F.)

Especializada em ca)\fado vu)canizado,
e todos os artigos de borracha em gera)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIOJ.VADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-;> o_DI.° - LISBOA - Telef. 54936
CORRESPOND~NCIA : APARTADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE -

Ter~as

e sexlas-feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16

as

20 horas

« Itipolito»

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTlZA~AO

Conti1lent. (exceplo Lisboa), flhas e ProfJ;ncias Ultramarinar:
Efectivos • • .
Juniores • . .

60$uo por ano
30$00 por ano

Brasil
LISBOA -

Efeetivos • • .

.
ou equlvalenle em moeda local

artiso. de alta qualiclacle

Cr. 3 000, por ano
10$00, por

m~s

; juniores. . . • • .

2$ 50, por mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE. DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO.
SAO S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGOES - LANTERNAS - PULVERIZADORES - CALDEIRAS DE DESTILA<;fAO - PRENSAS cMARMONIER»,
PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC.

AGENTES DO CLUBE FILA TELl CO DE PORTUGAL
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funehal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME - Joio Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COL6MBIA - Luis Alberto Evrad H. -Calle
18. N.o 7-37 - Apartado Allreo n.O 859,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Calif6rnia.

....

Cala Hipolito, Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53

P 0 R TUG A L

UMA CAMPANHA EM MARCHA
S. Tome e Pr(ncipe - Om;ssoo da cor azul

(Ver artiga na interiar)
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