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CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 - Ci
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U. S. A. - Manuel L . Gouveia - 4911, 15 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - C. P. 
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143 -Macau. 
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Calif6mia. S. Tome. 

j 

I 

; 
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- DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - V ALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

«hip61ito» 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOGOES - LANTERNAS - PUL VERI

ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI

LA<;AO - PRENSAS «MARMONIER» 

PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 
TORRES VEDRAS TELEF. 3 E 53 PORTUGAL 



• PARIS -0 mensario «Le Timbre., ap6s 
18 anos de existencia, cessou a sua publi
calfao, tendo sido absorvido pelo .Le Monde 
des PhUatelistes., que assegurou a colabo
ralfao de Arthur Lafon, fundador e director 
do orgao agora desaparecido. 

• SANTIAGO - A estalfao chilena de te
levisao .Canal I.JI trans mite, semanal
mente, um programa filatelico, a cargo do 
conhecido coleccionador Manuel Marino. 
Este programa e, segundo as inquerItos fei
tos peri6dicamente, para auscultalfao das 
preferencias do publico, um dos de maior 
audiencia em todo 0 pais. 

• LONDRES - 0 consagrado «London 
Philatelist., editado pel a prestigiosa • Royal 
Philatelic Society », publicou, no seu numero 
de Outubro ultimo, a primeira parte dum 
artigo sobre a primeira emissao da Persia. 
No sumario, no titulo e no cabelfalho ria 
pagina com fotografias, to davia, vem indi
cado "cTurquia •. 0 erro, incrivel, tem sido 
muito comentado, principal mente por aque
les que julgavam que a Royal estaria liberta 
de .casos. desta natureza ..• 

• DAYTON - Os Correios norte·ameri
canos distribuem agora etiquetas «Air 
Mail- Par Avion. com f6sforo. No quadro 
das experiencias para tiragem electr6nica 
da correspondencia. 

• DUSSELDORF - Na lIS.a hasta publica 
de Edgar Mohrmann, um dos maiores lei
loeiros da Europa, foram vendidas rarida
des que pertenceram as famosas coleclfoes 
Burrus, Caspary, Ferrari, Hind, Liechtens
tein, Yardley, etc. 

• BRUXELAS - 0 .Premio de Merito 
Filatelico Literario PAUL DE SMETH. foi 
atribuido em 1963 ao erudito aerofilatelista 
Raoul Hubinont, fundador e presidente ho
norario da Sociedade Aerofilatelica Belga, 
pelo seu excelente trabalho eLts Vols d, 
Gand I9I.J~) obra a que nos referimos, mais 
de uma vez, nesta revista. 

PH Il!A TEe 

PAR I_S 

1964 
5 a 21 de JUI~ho de 1964 

* 
No Grand Palais des ChanI-p-Elysees 

* 
Exposir;iio Filatelica 11Item acional 

* 
Comissario para Portugal: 

HENRI QUE MANTERO 

Pra"a da Alegria. 58-2 .° 

LISBOA 

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte 
An advertisement in our BOLETIM wil pay 
Elne Anzeige in dem BOlETIM lohnt sich 
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Sucessivos atmzos da anrterior tipogra
tilt levaram-nos, bern contra 1tossa von
tade, a publicar;ao de alguns numeios 
desta revista referidos a dais meses. 

Tipografia invpO'rlante e prestigiosa, CII 

do «Jomal do Fundao» , ela era consti
tuida a base de elementos jove11-S, pelo 
que houve de sotrer as c01tsequencias da 
guerra que esta a processar-se em Ang'ola. 

Ao mudarmos de tipogratia, po-/' vi,.
tude de deliberar;ao da Direcr;aol do nosso 
Clube, cU11/JjJ1'e-nos salientar, expontanea 
e gostosamente, a h01wstidade e a boa 
vontade que sempre encontramos na Ti- 
pagratia do «Jorlla1 do Fundii()>>, e, mais 
do. que issO', os tavores que lhe jicamos 
devendo, a ela e ao distinto Director do 

--- -- -- Pelo -~-------; I DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO I 

«J ontai do F u1ndao.», 1IOSSO querido amigo 
Antonio Paulouro. 
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Mas nem todas as demoras tiveram 
aquela motivar;iio. Que,. a nossa intensa 
actividade protissional, quer, ultimamell, 
te, doenr;as de celia gravidade, contri
buiran~ tambem para os atratos veritic{fr 
dos 1WS ultimos meses, .e, sobretudo, para 
que esta revista nao tosse publicada 
no mes de Janeiro. Esperamos, contiar 
darmente, que as nossas melhoras se 
acentuem, e que a 1I1Ova tipogratia se 
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esfarce no sentido de tais atrazos 1/';io 
voltarem a verificar-se. 

3 

Ha que nao esquecer que esta revista 
e tottdmente feita par am'tldores, sem 
qualque1'l espirito cOmiercial, antes com 
numero de paginas e de gravuras que os 
anuncios estao muito longe de compen
sar, do que resulta um «deficit» que 
muito onJera as fina1t~as do nosso clube. 

Algumas sugestoes femos recebido tIIo 
sentido de se reduziremJ as paginas, e 
mesmo os nUmeros da revista. 

Contrariando abertamente tais suges
toes - impossivel andar para traz!-, 
continuaremos lutando para prosseguir 
pelo caminho oposto: «umento, melhorUl, 
valoriza~ao deste «Boletim do Clube Fi
latelico de Portugal». Caminho que sera 
possivel, e ate bem facil, se concorrerem 

A. SIMOES 
R. do Crucifixo - 76-3. o-esq. Sala M 

LISBOA 

Wholesaler of stamps Portugal and 
Overseas. Complete and Short sets, new 

issues want lists Kiloware etc. 

Speciality Topicals Portuguese Overseas 
Provinces. 

Price Lists on demand. 

Estou comprador de todo 0 genero de 
selos, Portugal - Ultramar e Estran
geiros, ao centos, com papel ou sem 
papel, lotes, series completas e Colec-

,.oes. Selos raros a. pec;a. 

A. SIMOES 
R. Crucifixo - 76-3. O-esq. Sala M 

Telef. 30659 LISBOA 

eres circuntstatllcias: Aumento ria nossa 
m'aSsa associativa, anuncios condignos 
do<s nossos comerciantes de selos, e cola
bora~iio literana de todos quantos possam 
da-Ia. Problemas que vamos abordar, 
imediata e confiadamente, certos de que 
a valoriza~iio desta gra1~de revista muito 
m'ais pode cootribuir, ainda, para a valo
riza~iio e para '0\ prestigio da Filatelia 
portuguesa. 
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Finalmente: Esta revista nao e nossa, 
que somas quem mais nela trabalha, mas 
me1IioS escreve. Esta revista e de todos, 
e so efectivamente podera ser grande na 
medida em que for de todos. Pelo que 
para todos apelamos: para as nossos cola
boradores, para os comerciantes filate
licos, para os nossos socios e leitores. 
Deem-nos colabor~{jes. Enviem-nos cri
ticas au sugestoes. E, de todos as modos 
possiveis, ajudem-nos, - que nos os aju
daremas! 

ASSOCIACION FILATELICA 
ECUATORIANA 

Canje InternacionaI. - Distribuci6n 
gratuita de su 6rgano oficial: «El Colec
cionista Ecuatoriano». Aceptamos filia
dos del exterior, equivaiente en selos 

postales. 

Casilla de Correo, 201 
Quito - Equador 

OIRAS NUMISMATICAS 
do dr. Arnaldo Irazio: 

«0 Pataco e a sua bibliografia» 
<dVumism6logos contempor4neos B 

a sua actividadB cultural" 

A venda nas boas Iivrarias de Lisboa, Porto, 
Coimbra, Santarem, Braga, Portalegre, IDvaa, 

tvora, Beja, Faro e Luanda 

A VENDA EM TODD 0 PAis 

ANUARIO 
PORTUGUES 
DE FILATELIA 

W I P A 
I 9 6 5 

20$00; Us$I.OO; 

EXPOSIQlo FILATELlCA INTERNACIONAl 

com 0 patroclnlo da F, I, P, 

15 frs. Yvert (series novas) 

Apllrtlld6 27 

Ponta DeJgada 

S. Miguel A~ores 

A STAR OFERECI-LHE, 

Marc:ac;:iSo e - aqulslc;:&o d. passagen. 
eerees, maritimes, em c:aminho. de 
ferro ou 8utOC:llrro - sem qUlllquer IIU
mento sobre os prec;:os oficieis. lodes 
os servic;:os de Agente transitllrlo e de 
Navegac;:iSo. 

Vlaie agora - pague quando 
voUar 
Utilize 0 plano Credl- Star 
Amealhe agora - vl.ie depols 
Utilize 0 plano Prev"- Star 

5 E 0 E Avenldl SId6nlo Plb, .c·A rilif. 53 39 71 Usbol 
FlliAIS Pre~e dos Restlurldores, 14 relef. 36 25 01 Usboe 

AYe n I did I N Ice, 4 Telef. 2608 39 Estorll 
Avenlde dos Alledos, 210 rels. 23637/8/9 Porto 

TRANSITARIOS R u. do A Ie c rim 1 0 rel.r. 369503 L!sbol 

-

SECRETARIA: 

Universitrasse, 8 

Wien IX - Austria 

TURISMO 
VIAGENS 



LISTA DE S6CIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
lISTA DEL SOCl- MISlIEDERlISTE - MEMBERS lISTE -lISTE DES MEMBRES . 

* 
ALTERA~6ES - REINGRESSQS - HOVOS SOCIOS 

\ 

PORTUGAL CONTINENTAL 
4491 - Jorge Rogerio Alves Guerreiro - Rua 

Francisco Metrass, 18-2.° Esq. o·Lisboa 
- Tematica de Armas, 60. 

4495 - Victor Manuel Bento Loureiro - Rua 
Engenheiro Silva, 64 - Figueira da 
Foz - (P) Po. Fr. Es. In It., T. N. 
U. 60. 1. N. 2. U. Flores N. U. 90 
94 Torrens. 

4496 - Jose Manuel de Sousa Conde -
Av.Gago Coutinho, bloco A - 2_2.° 
dt.o Parede. (P) Po. Es. In. T. C. 
N. U. 60. Sobrescristos de 1.0 dia e 
comemorativos. 

4497 - Orlando Santos Mendes Pinto - Rua 
Irmaos Wright, 8-r/ c-dt.o - Rio de 
Mouro. 

4498 - Jose Joaquim Grade de Jesus
Av. Marques de Pombal, 8-3.0-Ji:sq.o 
_ Amadora. Po. Fr. In. AI. It. Es. 
T. N. U . 60. 1. 2. 3. 10. 

ANGOLA 

4490 - 108.0 Martins de Oliveira - C. Postal 
24 - Novo Redondo - Angola. T. C. 
V. 60. 2. Flora de 3. Sobrescritos de 
de 1.0 dia da flora 90. Torrens. 

ESPANHA 

4494 - Ismael Garcia Quirant - Valleher
moso 58-1.° - Madrid-15. 

POL6NIA 

4492 - Prof. Wieslaw Pawlak - Przemyst ul. 
Nowotki 22 - Poland - In. Fr. Te. 
AI. T. 60. 5. 6. 7. 8. 90. 96. 

4493 - Zenon Torz - P. O. Box 33 - Poz· 
nan 5 - Poland - In. AI. PI. 60. -
Cosmos, flora , fauna, desportos e CM 
contra a fome. 90. 

.eerte 0 senhor ta,1IIb@1II 

• PARA A COZINHA 
• PARA AGUAS QUENTES 
• PARA AQUECIMIENTO us@ 
• PAllA REFRIGUlAc;:Ao 

, 
BAIC/IIIA 

.. gaR q .... dG ro .. lor'o a , ... iI ..... ... por' .. g __ _ 

CRONleA DO 

XL 

Series abusivas do Panama 
Ha pouco. meses, tive a oportunidade 

de divulgar nestas colunas a proposta que 
um tal Dragomir fez ao Departamento do 
Correio do Brasil, para a emissao de 12 se
ries de selos com a finalidade de explorar 
e ass altar 0 bolso dos coleccionadoras, prin
cipalmente os tematicos. 

Informei 0 plano, e tambem a declara
crao deste mau elemento para a fllatelia em 
geral, de que ele estava em vesperas de 
fazer contrato com tres paises sul-ameri
canos. 

Nao mentia 0 sujeito: um pais caiu na 
sua esparrela. 0 Panama acaba de fazer 
dois contratos, e, a seguir, vou divulgar su
cintamente 0 que encontrei no jornal eEl 
Panama-America., de II de Outubro de 1963. 
A publicacrao e da autoria de Luis R. Al
faro, secretario da Sociedade Filatelica de 
Panama, que, depois de divulgar 0 assunto 
com detalhes e informacr6es, solicita 0 BOI
COTE de todos os coleccionadores e agre
miac;6es filatelicas, tendo enviado comuni
cacrao directa aos Carribean Stamp Club 
de Balboa, American Philatelic Societye 
aos membros da Federation de Sociedades 
Filatelicas de Centroamerica. 

o neg6cio foi feito pelo Governo Na
cional de Panama, com um particular, e 
consiste no seguinte: 

Contrato e depois deere to n.O 191, de 
13 de Agosto de 1963, concedendo um des-

POR 

HUGO FRRCCRROLl 

Vle~·Presldente do Clube Filettlileo do Brllsil 

con to de 25 0 I 0 so bre 0 valor facial de selos 
do correia em geral, para serem vendidos 
no exterior. 

Contra to e depois decreto n.O 192, de 13 
de Agosto de 1963, autorizando a emissao 
de selos comemorativos do centenario da 
Cruz Vermelha e Visita de Astronautas, 
composta de 20.000 series completas e 5.000 
blocos filatelicos, com um valor facial de 
B. 1.25. Destas 20.000 series, deu-se 0 previ
legio a uma pessoa para comprar, dois dias 
antes de serem postos a venda, 18.000 se
ries e 3.COO blocos, e que, do restante, de
viam enviar-se aproximadamente 500 series 
e blocos a Uuiao Postal Universal, na 
Suicra, e depois racionar 0 resto entre os 
coleccionadores e comerciantes locais. 

Houve tambem 0 decreto n.O 7, de Maio 
de 1963, no qual 0 Governo Nacional auto
rizou a emissao comemorativa do Concilio 
Ecumenico, com 0 valor facial de b. 1105, e 
uma tiragem de 25.000 series, e foi dado 0 
mesmo previlegio A mesma pessoa, para a 
compra, nas mesmas condicri5es, de 22.000 
series. Finalmente, pelo decreto 211, de 

/ 
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12 d,e Setembro de 1¢3, 0 Governo autori
zou a emissao de seis series, e) por con
trato JA assr-nado, obrigou.-se a entregar a 
mesma pessoa 88 % de cada' uma das se
ries, que deverao ser dos seguintes mo
tivos: 

Satelites e Astronautas 
Olimpladas de luverne 
Olimpladas de T6quio 
Conquista do espa<;o com fins metereo

l6gicos 
Desportos aquAticos e pesca 
Em mem6ria dos gran des leaderes da 

Paz mundial 

Eis as informa<;oes divulgadas pela So
ciedade Filatelica do Panama, na lmprensa 
do seu pals. Nao vi 0 nome dll pessoa, 

EMISSOES 
Como j4 themos oportunldade de re

ferlr, em face do nlimero c:resc:ente de 
emlssOes retlntamente espec:uJativas, que 
certos pa(ses continuam a Jan~ar desen
freadamente no mercado, a Federa~ao In
ternaclonal de fllatella (F. I. P.), por In
termedio da sua comissAo especializada, 
tern vindo a intensificar III sua Juta aspera 
contra tais manobras. 

o nosso Clube, que estatuh\riamente, e 
na pratica, sempre tem primado por defen
der os interesses dos filatelistas, e prestar
-Ihes asslst~nc:la tecRlca, solicltou da f.I.P. 
a Iista actuallzada das emlssOes conside
radas noc:lvas. 

E, pols, com natural satisfa~a:o, e cer
tos de que a nossa faina e ploveitosa, que 
damos hoje aos nossos cons6c1os a grata 
noUcla de que pod em e devem consultar na 
nossa Sede a IIsta fornecida ap6s 0 Con
gresso de Praga, demasladamente extensa 
para vir a lume no _Boletim_, ao mesmo 
tempo que puhllcamos, Integral mente e na 
versAo original, a list a complementar ela
borada ap6s 0 recente Congresso de Istan
bul, na sucessio da sua acertada campanha. 

Estes documentos of lela is darAo aos 
colec:c:lonadores a certeza das emlssOes que 
nAo e c:onveniente adquirir, e, em qualquer 
caso, nAo devem exlbir. Uma partlc:lpa~!o 
com selos do «index» sofre automatlca 
desvaloriza~Ao, ou, ate, e pura e simples
mente desclasslflcada. 

sempre a mesma pessoa, que fez os con
tratos com 0 governo do Panama, mas te
nho as minhas razoes para acreditar que 
seja 0 tal Bragomir, mesmo porque ele fez 
declara<;oes nesse sentido ... 

Vamos, pois, atender 0 apelo de BOl
COT AR estas emissoes do Pan"mA, mesmo 
porque tenho absoluta certeza de que 1l 
Federa<;ao lnternacional de Filate~ip. vai 
tomar conhecimento do assunto, val colo
car estes selos na sua lista negra, ~, conse
quentememente, estes selos nao podem ser 
incluidos nas colec<;oes que serao expostas 
em exposi<;oes filatelicas internacionais 
realizadas sob 0 patroclnio da FIP. 

Alerta, pois, tematicos. Defendam-se, 
fechem .sua bolsa. Nilo comprem estes 
selos. 

NOCIVAS 

ongres de 1963 a Istanbul (Turqule) 
Timbres-poste i faire figurer sur la 
liste des emissions nuisibles 
II la Phllatelle 

Ilfghanistan 
-Journee du Professeur» em. 1961 
5 val. 2+25, 2+25, 5+25, 10+25, 15+ 25 

(Yvert 589/593) surtaxe depassant ·50 0/0. 
RlIemagne-Baden 

em. 1947 6 val. (Michel 2-4-5-7-9-11 U) 
em. 19485 val. (Michel 15·21-22-23-24 U) 

Rllemagne-Rheinland-Pfalz. 
em. 1947/48 15 val. (Michel 1 815 U) 
em. 194813 val. (Michel 16-17-19 il29U) 

Rilemagne-Wurtenberg-Hohenzollern 
em. 1947/482 vaJ. (Michel 4 et 10 U) 
em. 1948 4 val. (Michel 15·17-22·23 U) 
em. 1948/49 2 val. (Michel 29 et 31 U) 

timbres non dent. machination privee. 
Algerie 

timbre de Fr. 1.-avec surtaxe de Fr. 9. 
- au profit des Refugies, non catalogue. 
Chili 

2000 blocs souvenir «Convention Rota
ria», sucharges du moustique anophele et 
de la legende -Le monde uni contre la ma
laria- vendus au prix de $. 8. - hors des 
bureaux de paste chili ens. 
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AEROFll.ATELISTAS - Procuro «aciden
tados» de correio aereo. J e recherche des pHs 
«accidentes». I buy accidl'nted «crash» mail. 
Ich suche «Unfallpostn. Hobert DE MEDTS, 
Rue de la Comete, 16, Bruxelles 3, BEL
GIQUE. 

Dou por 50 selos diferen tes de Portugal e 
Ultramar, emitidos depois ,Ie 1944, 50 selos 
diferentes de grande formato da Holanda. Cor
respondencia em frances, ingles e alemao, 
para: C. Baert - Schammenk;unp 51 - Roter
dam 23 - Pays-Bas. 

Desejo trocar selos com anligos de todo 0 

mundo, 100 contra 100, principalmente do 
Ultramar Portugues. 

H. Rumler, 684 Lampertheim, E. Ludwi
gstr. 25, Alemanha. 

« LAT 17» Compro, pagando bern, 0 Iivro 
da autoria do sr. dr. Vasconcelos Carvalho, 
sobre aquele carimbo. Carta a Secretaria deste 
Clube, ao n." 33. 

Em.'ie-me 25, 50 ou 100 selos carimbados , 
perieitos, de Portugal e Provincias U1tra~ari
nas, e, em troca, recebera a mesma quanbdade 
de selos carimbados, perfeitos, de Espanha e 
suas Provincias africanas. Respondo sempre. 
CRISTOBAL MARCHAL PUCHE - Cer6n 3 
- JAEN - Espanha. 

Deseo series nuevas completas de Fauna 
de todo el mundo, base Yvert 1964. Doy 
Espana, Guinea, Ifni, Rio Muni y Fernando 
Poo por mancolista. 

Nicolas Miranda - Amparo 88 - Madrid 
XII - Espana». 

Herbert Pester - Windmiihlenstr. 14 -
Groditz b/Riesa - DDR - Procura correspon
dent¥ em Portugal e nas Provincias Ultra
marinas. 

Jose Mendes - Rua de Morais, 2!l07 - Vila 
Mariana S. Paulo 8 - Brasil - Desejo trocar 
selos e bilhetes postais. 

Conbece Y. EX.I OS DOSSOS CHtatooOS? 
A nossa Casa public:t, quinzenalmente, uma oferta de selos diferenies, 

cuja conieudo, extractado, II 0 seguinte: 

- Oferta de selos e series de todos os paises, por prdem alfabetica 
- Selec«;ao de selos cla'isicos e grandes series, todos fotografados 
- Novidades: liltimas emissoes de todos os paises 
- Pacotes, artigos filatelilos, etc. 

rODOS os NOSSOS CATALOGOS OFERECEM UM GRANDE 

SORTIMENTO DE SILOS DE PORTUGAL E UL TRAMAR 

PAGAMENTO EM MOEDA PORTUGUESA 

Solicite 0 envio GRATU/TO de nossos catalogos a 

FILBTELIR EUGENIO LLBCH, S.L. 
! 'UNOAOA I!M 1915 

PLAZA DE CATALURA, 21 
BARCELOHA-2 (Espanha) 

, 



ANUNCIOS 
Grandes e pequenas quantidades de selos 

de Portugal ou Ultramar Portugues, troco 
por selos para a sua colec"lio, mediante man
colista. 

SANCHO OSORIO 

Rua da Madalena, 80-3.· - LISBOA 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, ou 
compro, pagando bem. Resposta. a. secretaria 
do Clube, ao n.O 22. 

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

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
2$00 ca.da N. F. Jose Pinto Duarte - Rua de 
Mo~bique, 56-3.0 -Esq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Compro, vendo e troco classicos de Portu
gal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas 
universais de Aereos, FlorClS, Desportos, Aves, 
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D. 
C. Vendo sobrescritos da VI Exposi"lio Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Hilatelista 
desde 1930. IntercAmbios prolongados e com 
regularidade. Possuo grandes «stocks». A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal 
Telef. 2272329. 

Canjir5es antigos, e candeeir08 e candeias 
de azeite, desejo, pagando bem, em dinheiro, 
au, 0 dobro do valor, em selos novos de Por
tugal e Ultramar. ~a a. Secretaria, a.o n.O 22. 

Troco selos de Port. e Ultr. Procuro carres
pondentes no Continentes e em todo 0 Ultra
mar Portugu!s. Escreva-me que logo respon
drei - Armando Franchini C. da Fonseca.
Rua Nova de S. Cristpim, 11-3.0 

- Porto. 

Selos tipo Ceres - D. Carlos - Lusfadas 
Continente e Ultramar. Compro ou troco por 
selos para. sua colec"lio. - M. NASCIMENTO 
- Apartado, 1229 - Lisboa. 

Portugal et Outremer, vend timbres N. O. 
Animaux, Fleurs, Sports, Cent. Timbre, Eu
ropa, Religieux, Nouveautes, F. D. C. etc. 
Catalogue gratis sur demande. PEREI~A, 
Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0

, dit. - Lisboa 4 
- Portugal. 

~ 

ECONOMICOS 
Troco e compro selos de Polijugal e Ultra

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

Je cherche des timbres motifs de toute 
Ie monde: Flora, Faune, Sport... (Portugal, 
Ultramar e Africa). Je donne en echange tou
tes les timbres de la Chine, Asia et Europe. 
(50-200 Frs. Yvert); CatalogUes: Yvert 1963. 
Zumstein. Correspondence: Fran~s, Anglais 
et Allemand. DR. MISS. SHU-LI - Jiaozhou 
road - Zhajiagiao, 99/14 - Shanghai XXIII 
- China. 

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

Vendem-se selos, antigos e modernos, iso
lados e em series completas, novos e usados, 
de Portugal, Ultramar e estrangeiro. F. D. C. 
Composi,,6es diversas para pacotes. Envia-se 
lista a pedido. P. J. WADDINGTON PE
TERS - Av. Joao Cris6stomo, 81-4. 0 - Tele
fone 41107 - Lisboa-l (Portugal). 

763 - Alberto Abrantes - Rua Tenente Fer
reira Dumo, 64-2. 0 -Esq. - Lisboa 3 - Troca 
selos novos temii.ticos, desportivos, flores e 
animais. M6naco, S. Marino e Vaticano, pelo 
Catalogo Yvert. 

JOAO MARTINS OLIVEIRA - Caixa Pos
tal 24 - Novo Redondo (Angola). - Troca. 
Compra. Vende. Selos do Ultramar e flora 
Universal. Sobrescritos de 1.0 dia flora. Cata.
logos Yvert e Torrens. 

Aten~: sirvo exist!ncias servic;o filatelico 
Portugal e Ultra.ma.t:, F. D. C., novidades, etc. 
Pe~ condi,,6es e Catalogos gratis a: PE
REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0

, Dt.
Lisboa 4. 

ZEPPELIN - Compro sobrescritos (cZeppe. 
lin» de San Marino e Brasil. Tambem interes
sado em primeiros voos dos mesmos paises. 
Sebastiao AMARAL, Caixa Postal 367, Belo 
Horizonte, BRASIL. 

Necessito por troca, ou a combinar, borbo
letas de 2$00 e 2$50 novos, aves de 50$00 
usados, e peixes de 15$00 novos e usados. 
Resposta para Fernando Valdez - Av. Almi
rante Reis, 70-. O_dt. 0 Lisboa. 

T 

, 
eRONleA DA ,~ 
AU. T RIA-~ -~5 

Os selos austriacos 
da IX' Olimpiada de Inverno de 1964 

Segundo a opmlao dos criticos, dos fila
telistas e do publico em geral, 0 trabalho 
artistico dos pintores e gravadores austrfacos 
de sel08, assim como os servit;os da Imprensa 
Nacional de Viena, pode ser considerado pri
moroso, e os seus produtos colocados entre 
os mais - perfeitos. 

Isto verifica.-se tambem quanto a. execu~ 
tecnica, e a harmonia na tonalidade das cores, 
na sua ultima. emissao de uma serie de sete 
valores, cujo objectivo e a propaganda dos 
IX Jogos Olfmpicos de Inverno (29 -de Janeiro 
- 9 de Fevereiro de 1964), apresentando atle
tas no exercfcio das sete modalidades despor
tivas hibemais (slalom, corridas em eskis. 
saIto em eskis, patinagem artistica, hockey 
em patins sobre gelo, corridas de bobs e 
tren6) . 

Mas apesar de ser agradavel a. vista, e tec
nicamente bern executado, 0 selo de 1.50 S., 
desta serie olImpica, apresenta uma anomalia 
quanta a. posi"lio do saltador de eskis. 

No dizer de perftos desportivos, entrevista
dos por rep6rteres da revista alemli. «QUICK», 
a maneira de saltar, ilustrada no selo jii. 
referido, usava-se vinte anos atraz. Outr~ 
desportista de renome declarou que a inscri
"ao marginal do selo ccJogos Olimpicos de 
Inverno 1964» e urn anacronismo, por el>tar 
em contradi"ao flagrante com 0 estilo do salto 
em eskis, tal como foi executado e apresen
tado no dito selo. «Hoje, disse 0 entrevistado, : 
salta-se de maneira aerodinanuca, e nao com 
os bra~s estendidos, tal como um adorador 1 
dQ So}» .• QlI c;lesportista.s finlanc;leses e russos, 

I 

, - P.elo ---------, 

Embaixador GEORGES IlRGfJROPOULOS 

do mesmo modo que na maioria dos demais 
paises saltam com os br~os a.o longo do 
corpo, afim de diminuir a grande pressao de 
ar provocada pela desloca~o no espac;o. Com 
os bra"os erguidos, resulta. 0 contrii.rio. 

Alem disso, ainda foi criticado 0 corte das 
cal "as do eskiador apresentado no selo de 
1.50 S., nlio apenas como fora da moda, mas 
tambem oferecendo resistencia a.o ar. 

Seja como for, 0 facto de se ter enganado 
um pintor academico de renome, na atitude 
exacta do eskiador em ac~q do salto, num 
desenho da sua autoria, motivou severos 
comentii.rios, mesmo nos clrculos nlio filate
Iicos, justificando ou condenando 0 modo de 
agir do artista, que quiz obter efeitos espec
taculares a. custa da realidade. 

Os selos desta emisslio desportiva foram 
postos a. venda a.o publico, nas esta.~es de 
correio do pais, pontualmente, como cons
tava no progra.ma, no dia 6 de Novembro. 
Como primeiro dia de circul~1io, foi marcada 
a data de 11 de Novembro de 1963, afirn de 
comemorar a inaugura"ao em Innsbruck, no 
'Firol, do novo estii.dio de patinagem sobre 
gelo, considerado 0 maior do mundo, com 
ca.pacidade para dez mil e quinhentos espec
tadores, e tendo uma pista de gelo artificial 
cuja superffcie e de 10.760 -metros quadrados. 

Umlj, emissao comemorativa de selos na 
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Austria nao ultrapassa, normal mente, a tira
gem de tres milhoes de exemplares. A pratica 
mostrou que valores inferiores, gastos em 
parte para fins de franquia postal, tiveram 
venda. total, em oposir;ao aos valores superio
res, alem de 4 Schilling, que ficavam inven
daveis por anos. 

A quantidade de selos oHmpicos posta a 
venda. nas esta¢es dos correios no dia. da 

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PRE~OS 

do mercado, todo 0 material de interesse para 
o neg6cio de exporta~ilo, como Portugal e 
Ultramar, semes completas, novas ou usadas, 
selos novos esgotados na Ag~ncia (Fauna 
4 Ago., Peixes ISH, etc.) , selos para plcotes, 

pacotes aemiconfeccionados. 

Ofertas ieita. 8em indica~io de pre~o nio 
aerio tomadas em considera~ilo. 

PAeDeAICO VILAnl 
SBLOS PARA COLECCOES 

Rua dot RemUiot d Lapa, 60 - LISBOA-2 
P 0 R TUG A L Tel. 665713 

emlssao, nao pode resistir ao assalto macit;o 
dos filatelistas, comerciantes de selos, espe
cuI adores, ca"adores de lembrant;as e outros. 

Para remediar esta venda desigual foi 
decidido emitir os selos da serie olimpica com 
tiragens diferentes por cada valor, tendo 0 

mais alto uma tiragem de 2,5 milhOes de 
exemplares, e os outros, entre 3-4,5 mil hoes , 
sendo emitidas assim s6 2,5 mil hOes de series 
completas. 

Na tarde do mesmo dia, as provisOes de 
selos estavam esgotadas nas diferentes esta
¢es dos C. T. T. , com resultado imediato de 
alta nos pret;os dos citados selos para 0 duplo 
do seu valor nominal. 

A administra,.ao geral dos coneios, mesmo 
contrariada pelo acontecimento nao previsto, 
poude anunciar que, para assegurar a aquisi
t;ao destes selos pelos demais filatelistas, man
tem nos seus cofres 600.000 series olimpicas e 
2,5 milhoes de pe"as avulso dos valares infe
riores, para serem vendidas na data da inau
gurat;ao dos Jogos de Inverno, em Janeiro 
de 1964. 

Nao obstante isso, os faetos que menciona
mas foram comentados em larga escala, tanto 
naimprensa como nos circulos filatelicos. 

Atenc;ao, Filatelistas I 
Se pretendem manter a vossa colecr;ao 
sempre actualizada e sem falhas, soli
citem as listas que distribuimos todos 

os meses GRA TUIT AMENTE 

SOMOS OS PRIMEIROS A ANUN
CIAR AS MAIS RECENTES 

NGVIDADES MUNDIAI5 
FICARA. SURPREENDIDO! 

OS NOSSOS PREi;OS 
SAO OS MAIS BAIXOS 
DO MERCADO. 

ESCRITORIO FILATELICO 

C. SANTANA 
R. Gen. Vicente Freitas, 22-r/c, E. 

ALGES * Tel. 214232 

REMESSAS PARA TODO 0 PAiS 

T 
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios coleccionadores que 
pretendem relacionar-se com coleccionadores 
portugueses, entre eles: 

- Antoni Michalski - Styezynskiego 37/3 -
Gliwice - Pol6nia. 

- Zenon Torz - P. O. Box 33 - Poznan-5 
-PoI6nia. 

- Alexandre Homes Henriques - Banco de 
Venezuela Sue. La Carlota - Caracas 
Venezuela. 

- Joaquim Atolin - Joyeria. Limarol - U r
daneta 72 - Oeste - Puerto Cabello -
Venezuela. 

- Johnny Hassan - San Bernardino. Ave. 
Eras N." 2 - Caracas - Venezuela. 

- George Szpakowski - ul Xilinskiego 37 
m 5-L6dz - Pol6nia. 

- J. Ch. Hetharia - van Oldeneellaan 93 -
Oosterhout (N. Br.) - Holanda. 

- Fldvio Rochat - Case 157 - Les Acacias 
- Geneve 24 - Suit;a. 

- Juan Sanchez Sanchez - R. Marin, 29 -
Osuna (Sevilla) - Espanha. 

- Emilio Sanchez Cabezas - Groizard, 2 -
Don Benito (Badajoz) - Espanha. 

- Mrs. Ulla Wandel, Teacher - Sondergade 
14, Egtved - Dinamarca. 

- Nasierowski J6zer - AI. Niepodlegl6sci 
227/233 m. 89 - Warszawa 65 - Pol6nia. 

- Manuel Caldas Cerqueira - BOX 404 - La
brador City - N. F. L. D. - Canada. 

- Julian Gutierrez Triguero - Capitan de la 
Guardia Civil - Murcia - Espanha. 

- Toko Mas Din Dji Seng - Djl: Senen 
Raja II B No. 23 - Djacarta - Indonesia. 

- Riza Saraflar - Uskudar Sultantepe - Xi. 
rlsu Ali Sokak No. 8 - 1st a m b u I -
Turquia. 

Estes endere,.as sao indicados sem compro
misso nem responsabilidade da nossa parte. 

This addresses are given without engage
ment nor responsability of our part. 

Ce adresses sont donnees sans engagement 
ni responsabilite de notre part. 

J e desire echanger timbres-postes en 
series complets du Portugal et l'oUtre
-mer Portugais, pour l'Espagne, Italie, 
S. Marino, Vaticano et Hongrie, seule
ment par mancoliste et series com
pletes. Base Yvert et Zumstein 1964. 

ARTUR DA SILVA CALADO 
Rua Poiais de S. Bento, 39-4.· 

LISBOA-2 PORTUGAL 
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Quanto ao primeiro voo a jacto da T.A.P., 
Lisboa-Luanda-Lisboa (5 de Outubro), com 
um «Boeing 707», fretado a. SABENA - alu
dido no nosso numero anterior - podemos 
hoje acrescentar os pormenores seguintes, for
necidos por amavel oficio do ilustre Director 
da SABENA para Portugal: 

- Numero de matrlcula do aviao: OO-SCR. 
- Comandante: De Ruwet. 

.. Por circular do Chefe da Divisiio de Ven
das da T.A.P.,de 28 de Dezembro, fomos in
formados de que a Companhia preparou urn 
postal alusivo ao seu 10.° aniversario. Este 
postal, com a serie que os C. T. T. puseram 
em circula,.ao no dia 1 de Dezembro, recebeu 
o carimbo de primeiro dia (Lisboa) e foi 
transportado por via aerea ate Mcx;ambique. 
Exibe a marca postal de chegada, de Lou
renc;o Marques, do dia 3. 

Estas pe'WM sao vendidas, ao pre .. o habi
tual de 10$00, pelos Servi .. os de Publicidade, 
nas novas instala .. 5es dos Servic;os Comer
ciais da T.A.P., Avenida Duque de LouIe, 
83-4.°. 

GLUBE 

INTERNACIONAL ALHANDRA 

Granada 

Quotas: 

Por 1 ano 
Por 2 anos 
Por 4 anos 

Espana 

50$00 
90$00 

150$00 

Pagamento por vale postal, cheque, 
notas ou selos postais (series com
pletas) , 

a 

BA~ATA DA5 NEVE~ 
Delegado Geral para Portugal 
e ULTRAMAR 

Rua da Trindade, 5-1.o-Dt.o 
LISBOA-2 

II 
I 

SELOS 
Portugal, Ultramar e Estrangeiro 

COMPRA • VENDE 

CASA A. MOLDER 
R. 1.° Dezembro, 101-3." 

Telefone 321514 LISBOA-2 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiros. Novidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1. 0 

dia. T odo 0 material filatelico 

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

Telet. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

ANUARIO 

FILA"rnLlCO AFAR 

La Corona Espana 

Anuario de 1963 - 37$50 
Anuario de 1964 - 57$50 
(a cobran~, mais 2$50 

Milhares de direc¢es de filatelistas 
de Espanha, Portugal e Ultramar. 

- Pefa tolhetos de propaganda -

Pagamento por vale postal, cheque, 
notas ou selos postais (series com
pletas), 

a 

BARATA DA5 NEVE5 
Delegado Geral para Portugal 
e ULTRAMAR 

Rua da Trindade, 5-1.°-Dt.o 
LISBOA-2 

• 

2 CR6NICAS DO 

1'itirio · 6~ thl[,od 
Na epoca dos descobrimentos 
portugueses, marco postal em 

forma de sapato (I) 

o assunto foi largamente noticiado em 
lac6nicas noticias das agencias de todo 0 

Mundo, mas, em face de recortes de jornais 
de Lourenc;o Marques, que acabamos de rece
ber do distinto filatelista Virgilio Moura San
tos, entendemos, mesmo em prejuizo de varios 
assuntos importantes, que destinamos as pr6-
ximas cr6nicas, dever dar aquele uma maior, 
mais detalhada publicidade, pelo interesse his
t6rico e pre-filatelico que, indubitavelmente, 
ele encerra. 

Pelo que transcrevemos do «Noticias», de 
Louren .. o Marques: 

«0 departamento dos Correios da vizinha 
Republica da Africa do SuI realiza no corrent.e 
mes uma cerim6nia de homenagem aDS marl
nheiros portugueses da epoca dos Descobri
mentos, com a inaugura,.ao oficial de um 
marco em forma de sapato, ja construido 
junto a baia de Mossel, nas proximidades da 
cidade do Cabo. Aquele marco - c6pia fiel 
do sapato que, no ano de 1500, serviu ao 
navegador Pedro de Ataide para guardar uma 
carta relatando a destrui .. ao da sua csquadra 
por uma. tempestade - ficara localizado de
baixo de uma hist6rica e secular arvore, con
siderada como monumento nacional, tendo 
sido conv~dado para a cerim6nia inaugural 0 

embaixador de Portugal na Africa do SuI, 
que nesse dia enviara, do local, mensagens de 
cumprimentos para. os Presidentes das Re
publicas portuguesas e sul-africana. 

Para comemorar a data da inaugura,.ao 
do original marco, em 20 de Dezembro pr6-
ximo (passado, entenda-se) , 0 correia-mor 
da Africa do SuI autorizou a emissao de urn 
carimbo especial comemorativo da velha «8.r
yore do correiOl) da baia do Mossel, que foi 
usada como 0 primeiro marco do correio no 
SuI do continente africano, quando 0 nave
gador portugues Pedro de Ataide depositou 
nos seus ramos uma carta em que descrevia 
a destruj,;ao da sua esquadra, ao largo do 
Cabo. 

A coloca,.ao daquela carta nos ramos da 
arvore, pendurada com a esperan .. a de que 
alguma embarca,.ao proveniente do Oriente 
e a caminho da Europa, viesse a encontrar 
a missiva, para a transportar ate Lisboa, 
ficou perpetuada por urn letreiro afixado na
quele local, onde se conta 0 acontecimento, e 
onde se Iii: «arvore-marco do correio». 

A carta de Pedro de Ataide foi realmente 
encontrada, ainda no mesmo ano, por outro 
navegador portugues, Joao da Nova, que 
aportou a baia de Mossel, para reabastecer de 
agua as suas naus, tendo depois transportado 
para Lisboa aquela missiva, no prossegui
mento da sua viagem. 

Nao se tern conhecimento de qualquer 
outra tentativa de estabelecimento de ser
vi .. os postais nos cern anos a seguir a 
coloca,.ao da carta de Pedro de Ataide na 
arvore da baia Mossel, sendo s6 a partir de 
1607 que os tripulantes dos navios que apor
tavam a actual cidade do Cabo come .. aram 
a adoptar 0 primitivo metoda de colocarem 
a sua correspondiincia sob enormes pedras, 
devidamente assinaladas, na esperan .. a de que 
as missivas fossem encontradas e levadas ao 
seu destino. 

Estas pedras-marcos do correio foram en
contradas em varios locais da costa SuI do 
continente africano, muitas delas pr6ximo da 
zona onde hoje fica a Rua Adderley, na 
Cidade do Cabo, encontranda-se algumas des
sas pedras em exposi .. iio no Museu Africano 
da Africa do SuI e na esta,.ao dos corrcios da. 
Cidade do Cabo». 

Fica aqui a transcri,.ao da primeira noti
cia. Mas importa fixar tambem a. segunda., 
posterior a solene inaugura,.ao, - 0 que fare
mos no pr6ximo domingo. 

v. G. 

Na epoca dos descobrimentos 
portugueses, marco postal em 

forma de sapato (2) 

Transcrevemos aqui, no domingo passado, 
o interessante artigo do «Noticias», de Lou
ren .. o Marques, sobre a homenagem prestada 
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em Mossel Bay, Africa do SuI, em 20 de Dp
zembro ultimo, aos marinheiros portugueses 
dos Descobrimentos. 

Roje, complementarmente, transcrevemos 
a cr6nica publicada, poucos dias depois, em 
25, na «Tribuna», jornal tambem de Lourenc;o 
Marques, e que, como a anterior, nos foi 
enviada por VirgUio Moura Santos, nosso 
prezado correspondente daquela capital mo
c;ambicana: 

«Conforme fora anunciado, realizou-se na 
sexta-feira passada, em Mossel Bay, Africa 

SELOS DE PORTUGAL 

E ULTRAMAR 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA 

POSTAIS MAXIMOS 

NACIONAIS 

E ESTRANGEmOS 

BARATA 
DASNEVES 

RUA DA TRINDADE, 5-1,°-Dt.o 

LISBOA-2 

(POR CORRBSPOND~NCIA) 

Estou interessado em series comple
tas, novas, de todos os paises, dos se
guintes temas: desportos, flora, fauna, 
pintura, espac;o e «EuropaJ). 

Catalogos.· Yvert, Zumstein e Michel. 
Correspondencia em ingles, alernao, 

polaco e russo. 
Oferec;o selos da Pol6nia e outros 

paises de Leste: noY~s, usados e FDC. 

GEORGE SZPAKOWSKI 
uZ. Kilinskiego 37 m5 

Lodz 1 - PoJ6nia 

do SuI, a inaugurac;ao do Marco do Correio 
comemorativo daquele que os navegadores por
tugueses instalaram, no seculo XV, nesse 
ponto da costa sul-a.fricana. Esse original e 
rudimentar «marco de correio» era uma bota 
colocada sobre uma arvore, que ainda hoje 
existe, onde era depositada a correspondencia 
que os navegadores portugueses trocavam. 

«0 jornal (cThe Star», de Joanesburgo, 
publica, sobre a inaugurac;lio, a seguinte re
portagem do seu correspondente em Mossel 
Bay: 

«Mais de 2000 residentes e veraneantes 
reuniram-se hoje na encosta em frente a praia 
de Munro Bay, para assistirem a naugurac;ao, 
junto a arvore do Correio Velho, de um marco 
de correio especial, com 0 formato de uma 
bota de marinheiro portugues do seculo XV -
475 anos depois de Bartolomeu Dias ter sido 
o primeiro branco a desembarcar na Africa 
do SuI. 

(cAs primeiras cartas (agora) remetidas 
foram duas, dirigidas pelo presidente da CA
mara Municipal de Mossel Bay, sr. C. van 
Der WIrat, ao Presidente da Republica Por
tuguesa e ao Presidente da Republica da 
Africa do SuI. As cartas foram franqueadas 
com um selo especial de (cArvore dos Cor
reios», e foram metidas no marco, respectiva
mente, pelo cOnsul-geral de Portugal no Cabo, 
dr. F. Reino, e pelo director dos Correios, 
sr. A. J. Botes. 

(cDesde manha. cedo, ap6s a chegada da 
fragata portugilesa ((Alvares Cabral», vinda 
do Cabo, 0 publico comec;ou a reunir-se em 
volta da arvore com 480 anos de idade, e do 
marco do correio, coberto com uma bandeira 
portuguesa. 

«POUCO depois das 10 horas, teve lugar na 
praia de Munro Beach, um desembarque sim
b6lico do navie de guerra portugues, realizado 
por dois homens, vestindo fardas de mari
nheiro portugues de antanho. 

(cQuatro individuos de cor, vestindo tan
gas e armados de arco e flecha, representaram 
os hotentotes aborlgenes, que, em troca de 
uma capa vermelha, deram um touro a Vasco 
da Gama, em 1497, levando assim a cabo 0 

que foi a primeira transacc;iio comercial entre 
europeus e indigenas, na Africa do Sub). 

Aqui fica a bitranscric;iio, que tem inte
resse postal. E prova que nem todos os paises 
esqueceram as altas influencias e consequen
cias, sob multiplos aspectos, das primeiras 
viagens e das verdadeiras descobertas dos 
portugueses. 

V. C. 

f 
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que cota apenas 7,5 d6lores no Sanabria, 0 

o que demonstra que, como excepc;ao a regra, 
os falsmos, por vezes, tambem se entregam 
a fraudulencias de selos de pequeno valor 
insere, de novo, 0 artigo ccAmelia Earhart» 
(transcrito do numero de Abril de 1942), e 
dois trabalhos - «Mexico», pelo Dr. Juan 
Medrano Moya, e ccUruguay», pelo Dr. E. 
Hormaeche - de muito mteresse para qu~m 
deseje ulterior investigac;1i.o sobre estes as
suntos. 
... «L 'Echo de la Timbrologie», no seu 
n." 1320 (Dezembro), publica mais um fasci
culo de ccHistoire du ballon George Sand» 
trabalho de importante projecc;ao, de Paul 
Maincent, Presidente da Academia de Aerofi
latelia, a que nos vimos referindo desde inicio 

, - alem da excelente (cChronique de la Poste 
Aerienne.), em que Frank Muller nos apresenta, 
constantemente, as ultimas novidades no 
campo da documentac;ao aerofilatelica. * A revista «The Airpost Journal», de Al
bion (Pennsylvania), pUblicou um interes
sante artigo do Dr. Max Kronstein sobre os 
carimbos especiais usados em ltalia para os 
\'005 «pioneiros» de 1909-1911. 
+ Foi distribuido 0 n.o 10 (Dezembro) de 
ccStory-Post. Revue» - informac;5es, estudos, 
ofertas - editado pela conhecida firma de 
Bruxelas, e cuja criteriosa orientac;ao merece 
os mais rasgados elogios. 
iC Na colaborac;ao do n.O 12/63 (Dezembro) 
de ((II CollezionistaJ) inclui-se, alem da rubrica 
regular (cAerofilatelia» (a cargo de ((Icaro»), 
referencia destacada, na secc;1i.o ((Falsificazioni 
e trucchi», a existencia de mais uns tantos 
sobrescritos com 0 triptico da (cCrociera Ae
rea Nord Atlantica.» (Balbo, 1933) providos 
de carimbos falsos. 0 trafico de per;as falsi
ficadas, do famoso cruzeiro, aumenta conti
nuamente - pelo que e util conhecer, e reco
nhecer, a ultima ccproduc;ao» do genero. Alem, 
claro, das roubalheiras Janc;adas no mercado, 
precedentemente. 
iC No n.O 270 (Dezembro) do reputado «The 
Aero Field», encontramos a continuac;ao de 
ccComet-4» - lista classificada dos primeiros 
\'oos, de todos os paises que utilizaram este 
tipo de avilio, compilada e anotada pelo ope
roso N. C. Baldwin - e uma desenvolvida 

, reportagem da «AEROPHILA-63», pelo Corn is
sario britanico do certame, 0 querido amigo 
John C. W. Field. Como e costume no ultimo 
numero do ano, publica-se 0 suplemento
desta vez, 0 H.o - de ((Britsh Air Mails, 1946-
-1951», catalogo de consulta imprescindivel 
para os que se dedicam a coleccionac;ao de 
documentos daquele Pais. 

+POR AVIAO 

PA R AVION Noticias do ar 

• 0 Congresso Aeronautico Argentino (Bue
nos Aires, 6 de Dezembro) foi comemorado 
filatelicamente com um carimbo especial re
presentando urn jacto X-15, que fez demons
trar;5es na capital argentina durante 0 acon
tecimento. 
... Com 88 anos - dado que nascera em 20 
de Fevereiro de 1875, em Aurillac (Auver
gne) - faleceu em Nancy, no passado dia 16 
de Dezembro, Marie Marvingt, mais conhe
cida pel a (cNoiva do Perigo», a prlmeira mu
Iher francesa a pilotar um avi1i.o. Estabeleceu, 
igualmente, os primeiros recordes mundiais 
femininos de durac;ao e ~e distancia. 
11- Para os que nlio acreditem na impossibi
lidade de, presentemente, realizar as chama
das colecc;5es universais - como fazia 0 avo
zinho - citamos 0 numero de selos-tipo de 
correio aereo( s6 de selos-tipo!) emitidos em 
todO 0 mundo ate 1959: 

Africa 1.627 
America .. . 5.283 
Asia 1 ~234 

Europa 2.414 
Oceania 232 

10.790 

Um nfuncro esclarecedor, oportuna e clara 
base para rectificac;ao de noc;5es erradas ou 
deformadas. 
i< Uma nova companhia, ccLineas Aereas Para
guayanas», pediu autorizac;ao para explorar 
servic;os do Paraguay para a Argentina, 0 

Brasil e 0 Uruguay , com aparelhos «Con
vair 240». 
... Monte Athos - Atenas, voo especial por 
helic6ptero em 25 de J unho por ocasiao do 
milenario do Monte Athos. S6 foram trans
portadas 10 cartas, todas assinadas pelo piloto. 
11- Nova carreira da Pan American Airways: 
New York-LISBOA-Rabat-Conakry, inaugu
rada em 28 de Julho - com carimbo cOl71e
morativo - e regresso em 30 de J.ulho - com 
dois selos comemorativos, e carimbo especial. 
... Ja aqui tivemos de referir, por diversas 
vezes, 0 interesse autentico que existe em 
colher e arquivar, a tempo. elementos tec
nicos sobre voos inaugurais - essenciais para 
a Hist6ria Aeropostal de qualquer pais
dados esses que, perdido 0 ensejo , sao dificeis 
de encontrar mais tarde. 
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.. No 227.· leilao Roumet (Paris, 23 de 
Dezembro) anotamos a presenc;a, de nume
rosos lotes de selos de correia aereo, de boa 
qualidades, de Fran .. a e col6nias. 
.. Do catalogo do 12.· leilao A. Brun (Paris, 
24 de Dezembro) destacamos 212 lotes de 
documentos aerofilatelicos de muito interesse, 
desde os precursores ate it actualidade. 

Giro 
das exposi~oes 

* 0 nosso prezado amigo James Wothers
poon, Presidente da British Air Mail Society, 
e membro do «Presidium da F.r.S. A. 
que, recentemente, nos deu a honra de filiar-se 
no nosso Clube - e urn aerofilatelista de vas
tos recursos. Tendo estado presente na AERO 
PHILA-63» (1 a 8 de Setembro) - onde pas
samos juntos momentos bem agradaveis 
com a sua colec..ao especializada de primeiros 
voos da Esc6cia, que foi galardoada com me
dalha de prata, enviou, ao mesmo tempo, 
para cdSTANBUL-63» (7 a 15 de Setembro) 
uma selec..ao de correio por dUigivel, pio
neiros - (iliansru), «Viktoria Luise» , «Schwa
bem) e outros anteriores a 1914, e «Boden see» 
(1919-1920) - que alcan .. ou, igualmente, a 
medalha de prata. Acrescente-se que J. 
Wotherspoon colecciona, ainda, voos transa
tlanticos (ate 1929) e recordes de velocidade, 
distancia ou altitude - por baHio, aviiio e " 
planador. 
* Em Lyon, 0 50.· aniversario da Sociedade 
«Arc-en-Cie]') foi comemorado, de 9 a. 17 de 
Novembro passado, com uma exposi..ao fila
telica. da nossa especialidade. 
• A comissao organizadora da «PHILATEC 
PARIS 1964» (5 a 21 de Junho) rejeitou a. 
colabora .. ao de F. I. S. A. - que, desde logo, 
enos melhores prop6sitos, ofereceu aquela 
entidade a sua. cooperac;iio no sentido da. 
Classe E (Correio Aereo) da exposi .. iio em 
referencia se reger pelos principios e bases 
que presentemente, devido ao vasto e signifi
cativo trabalho da nossa Federa..ao, sao a. 
essencialidade da .Aerofilatelia. Esta colabo
ra..ao incluia, como e 6bvio, a nomea..ao de 
jurados com pleno dominio da especia.lidade. 
o que, tal como sempre tern acontecido, nao 
deve ter agradado aos senhores da F. 1. P. 

Dado que os. organizadores da. «PHILA
TEC» repudiararn as honestas proposi .. 6es da. 
F. F. S. A., a Presidencia da nossa Federa
.. ao resolveu, na sua ultima reuniao (Diissel-

dorf, 9 e 10 de Novembro), boicotar aquela 
exposi .. ao - aconselhando as agremia .. 5es filia.
das a nao participar num certame que nao 
oferece as garantias minimas . 

Directiva muito sensata que - como repre
sentante do nosso Pais na F. I. S. A. - 0 

Clube se apressa a. transmitir aos aerofilate
listas portugueses. 
.. A 14." Exposi..ao Fila.t6lica de San Martin 
de ProvensaIs (Barcelona), que teve lugar de 
10 a 17 de Novembro passado, foi exclusiva
mente dedicada a correio aereo - boa propa
ganda deste ramo da Aerofilatelia -, e nela 
funcionou urn atractivo ca.minho comemora
tivo, com a silhueta dum jacto. 

lpOR AVIAO 

fPA R AVION 

Ronda 
da Imprensa 

* Durante a. «AEROPHILA-63» e 3.· Con
gresso da. F.r.S. A. - e particularmente na' 
reuniiio do grupo de estudo V (Literatura 
aerofilatelica.) - tivemos ocasHio de acordar 
a permuta da nossa revista com algumas das 
melhores pubJica.t;Oes aerofilatelicas do Mundo. 

Os especialistas portugueses tem agora it 
sua disposic;iio, na. biblioteca do Clube, os 
seguintes peri6dicos: 

1) (<La Liaison A8rophilatBlique» , 6rgilo 
oficial da. «Societe Aerophilatelique 
BeIge» (Belgica); 

2) «Air Mail News», 6rgilo oficial da 
(<British Air Mail Society» (Gra-Bre
tanha); 

3) «De Aero-Philatelist», 6rgiio oficial da 
«De Vliegende (Hollanden) (Holanda); 

4) «Die Luftpost», 6rgao oficial do «In
temationaler Aero-Philatelisten-Club» 
(Alemanha) ; 

5) «The Aero Philatelist Annals», 6rgao 
oficial do «Aero Philatelists, Inc. 
(E. U. A.). 

Possibilidades de contacto mais largo, e 
permanente confronto com meios aerofilate
licos dos mais avanc;a,dos, portanto. Que os 
nossos melhores valores nilo deixarao, cecta
mente, de aproveitar com assiduidade. * Temos presente 0 n.· 7, volume 22 (Julho
-Agosto), do indispensavel «Sanabria's World 
Airmail News», que, alem do habitual estudo 
de Henri Trachtenberg sobre falsos - desta 
vez consagrado it serie 1/3 do Afeganistao, 

Dr. Salazar~,Carreira 

fltingido pelo limite de idade, terminou 
as suas funt;:6es de Inspector dos Desportos 0 
sr. dr. Jose SIJlazar Carreira, ilustre filate
lista da temlitica desportiva, nosso cons6cio 
e queridissimo amigo. 

Por tal motivo, realizou-se, na Direcc;40 
Geral de Desportos, uma cerim6nia, durante 
a qual 0 Director Geral, sr. dr. flrmando Ro
cha, entregou ao sr. dr. Salazar Carreira a 
medalha de ·Merito Desportivo., com a qual 
foi agraciado pelo Governo. 

flssociando-nos II tao justa homenagem, 
aqui deixamos apertado abrac;o, em nome de 
todos os filatelistas portugueses, ao dr. Sala
zar Carreira, que agora, memos afadigado, 
esperamos ver mais dedicado a filatelia, numa 

especialidade de que ele e um dos mais anti
gos e mais prestigiosos cu/tores, de todo 0 

Mundo. 

Jose Roberto Martin 

Esteve recentemente em Lisboa, e deu
·nos 0 grande prazer de vi sitar 0 nosso Clube, 
D. Jose Rodrigo Martin, presidente do .Clu
be Internacional Colon de Colecclonismolt, 
de Madrid, e Admlnlstrador da recente Fe
derac;:ao Espanhola de Filatelia, a quem 0 

nosso Director ofereceu um jantar no res
taurante t(plco «A Severa •. 

Jovem mas entusiasta e vBlioso fiJate
Iista, Jose Rodrigo Martin defende com 
grande entusiasmo a crlac;:ao de um!! "Socie-

D. Jose RQberto Martin com 0 nosso Director 
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dade Filalelica Luso-Espanhola>, sobre a 
qual trocou impressoes com os srs. prof. 
Doutor Carlos TrlncBo, presidente da Fede
rac;ao Portuguesa de Filatella. e dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, presldente do nosso 
Clube. 

(cSaeadura Cabral - Homem 
e aviador)) 

o erudito coronel aviador Pinheiro Cor
reia publicou, com prelacio do ilustre director 
do cOMrio de Lisboa», dr. Norberto Lopes. 0 
livro cSacadura Cabral - homem e aviador". 
Trata-se da primeira biogralia completa do 
saudoso companheiro de Gago Coutinho. que 
participou na her6ica travessia aerea do 
AtMntico Sui. 

o volume tem, aproximadamente, 400 pa
ginas e 50 gravuras, inc1uindo fotografias, 
aut6grafos e reprodur;;60 de documentos ine
ditos. Consta de tr~s partes, em que s60 estu· 
dados 0 homem. 0 aviador e a morte, seguin· 
do-se uma adenda com elementos e informa
r;;c5es a margem da primeira travessia aerea 
do Atlantico Sui. 

A ediciio pertence ao autor. e cada vo
lume custa 75$00. podendo os pedidos ser 
enderer;;ados a Avenida RImirante Gago Cou
tinho. lote 5_2.° Ot.o• desta cidade. 

Jornedas de Fllatelle Tem6tlea 
o nosso import/lnte col ega «Inform a

ci6n Filatelica y Numismatlca». de Madrid. 
transcreveu Integralmente, no seu n.O 17 
(Outubro de 1963), com palavras de ::on
cord&.ncia e de louvor, que muito nos sen
slbillzam. 0 artlgo em eplgrafe. publicado 
no n.O 142 deste Boletim (Malo de 1963'. 

Cumpre-nos reglstar, com natural agra
do, 0 aplauso dos tematicos espanhois 80 
prlnclpio por n6s desde hli longa data de
fendido. e posto em prlitica, de dar a conhe· 
cer Imedlatamente. e aconselhar 0 fie I e 
disclplinado cumprlmento apenas de direc
tlvas. recomendac;oes e conselhos de perso
nalldades qualificadas e experlentes no 
assunto, de categorla mundlal na especla· 
Iidade. 

Albano da Sliva 
Ot:ste nosso prezado cons6cio e amigo, 

recebemos uma interessante curios ida de : um 
fragmento de carta com carimbo de RIvaroes. 
Huelva, Espanha, - sabre a selo portugu~s 
de 1$00 da OTAN. 2.8 serie. 

Muito gratos pela lembranr;;a. 

Jose Rodrigo Dlas Ferreira 

Ja varias vezes temos acentuado as 
notavels qualidades de trabalho de Jose 
Rodrigo Dlas Ferreira, secretario-geral do 
nosso Clube. e a extraordinaria dedicaC;Bo 
que. desde a fundaC;ao, ele Ihe dedica. 

Tambem por varias vezes temos apon· 
tado que 0 progressivo ~xito do cDia do 
Selo •• acentuado de ano para ano, e tanto 
no Continente. como nas I1has e no Ultra
mar, se deve quase que exc1usivamente DO 
dinamismo de Jose Rodrigo Dias Ferreira. 

A recente .1.. Exposlc;Bo Filatelica da 
Tematica das Aves'll, integrada na -Exposi. 
c;ao Mundial de Aves'll, nos pavilhoes da 
Feira Internacional de Lisboa, por feliz ini· 
ciativa da prestigiosa Associac;ao dos Avi· 
cultores de Portugal. - veio por a prova 0 

poder de organizac;ao de Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, que, com a melhor colaboraC;iio 
dos dedicados dirigentes daquela Assoda
C;ao, conseguiu 0 umilagre:o de realize-I a no 
prazo incrlvel de menos de dois meses. 

o que constitui mais um dos multos 
servic;os que a Filatelia portuguesa flca de
vehdo a Jose Rodrigo Dias Ferreira, secre 
tario.geral do nosso Clube. e nosso querldo 
amigo. 

As IIlltlmas exposl,aes 
filatelieas portuguesas 

A doenca do nosso director e a mudanr;;a 
de tipografla. atrlls referidas, alam da grande 
acumular;;60 de artigos dos nossos redactores 
e colaboradores, - obrigaram-nos a prepa· 
rar este mimero muito a pressa, com os origi· 
nais mais atrazados. pelo que ficaram de fora 
detalhadas reportagens das (dUmas expos i
coes filateIica! realizadas no nosso Pals. como 
a do Turismo, as do ·Dia do Selo> e a das 
Aves, que. com sinceras desculpas para os 
nossos leitores, publica rem os no pr6ximo nu· 
mero. 

COMERCIAHTE DE SELOS 

Por tey saido incompleto, rlctificamos 
a pedido do SBU proprietdrio, 0 endere~o 
sIguinte: 

CASA FILAT£LlCA S. GABRIEl 
Avenlda Duque d'Avu., 32, 4.0 -lISBOA-l 

PAGINA 
DE 

AEROFILATELIA 
~OR AVIAO 

fPA R AVION 

Lisboa - Sevilha, 
pel a AVIACO 

1;)epois dum perlodo experimental no In
verno passado, teve lugar no passado dia 3 
de Dezembro 0 voo inaugural da carreira 
Lisboa-Sevilha, pela Companhia espanhola 
A VIACO (Aviacion y Comercio) , empresa 
representada entre n6s pela T. A. P. A iIlicia
tiva agora concretizada pela A VIACO, com 
bases mais seguras, para 0 que adquiriu dois 
bimotores convencionais ccConvair 440", tipo 
«Metropolitan», avioes de grande seguranr;a e 
comodidade, e que se encontram equipados 
com radar de tempo, para maior garantia e 
conforto dos passageiros, destina-se, em espe
cial, a canalizar os turistas das Americas, 
que iniciam em Lisboa. a sua. digressao pel a. 
Peninsula ou pela. Europa, directamente para 
a Andaluzia. 

Na viagem inaugural. 0 aviao. vindo de 
Sevilha. chegou ao aeroporto da Portela as 
13,50, e, como esb.va previsto, largou as 
17 horas para - ap6s uma hora de voo 
aterrar no aeroporto de Sao Pablo. 

Como vai sendo preocupar;lio de quase todos 
os aerofilatelistas - sabido que a Hist6ria 
Aeropostal n80 pode ser feita exc1usivamente 
com documentos providos de carinho espe
cial, que, na maior parte -dos Ca50S .. nao existe 
- alguma correspondencia foi expressamente 
expedida neste voo inaugural. 

Recordamos que se trata de urna ligac;1io 
de grandes tradic;3es. Em 2 de Maio de 1927, 
o aviiio ccSevilha» efectuou um voo de ensaio 

- Pelo --
Cap. F. Lemos da Silnlra 

Lisboa-Madrid-Sevilha - transportando uma. 
reduzida mala postal, constituida apenas por 
correio oficial - tendo tido 0 servir;o regular 
inlcio em 10 de Junho do mesmo ana. As 
per;as dessa epoca sao rarissimas. 11: que ja hi. 
vai um bom par de anos .. . 

~OR AVIAO 

fPA R AVION Guarda-j6ias 

*' Com a pontualidade habitual, recebemos 
rnais uma lista de ofertas, incluindo documen
tos dos mais raros, do comerciante ingles 
C. K. Beecham (58, Capstone Road, Brom
ley, Kent). 
,.. Eugenio Lla.ch, de Barcelona, na ccpagina 
selecta» da sua oferta n." 220 (Novembro). 
apresenta os triptioos de Italia A. 48 e 49 
Yvert, em folhas inteiras, com as diferentes 
sobrecargas com os nomes dos 20 aviadores. 
Prer;o: 30 000 pesetas. 
-Ie 0 54." leilao de Franr;ois Brych (Monte-
-Carlo, 12 de Dezembro) inc1uiu 278 Iotes de 
selos de correio aereo mundial, alem de 41 
de aerogramas. 
'*' Do 64." leilao de «Au Comptoir des Tim· 
bres». dirigido por J. Robineau (Paris, 16 de 
Dezembro ), destacamo8 122 Iotes de «ballons 
montes», provenientes duma boa colecc;1io da 
guerra franco-alema. de 1870-71, e 76 lotes 
de aerogramas de diveraos paises. 
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Hist6ria da literatura de todos os palses 
do mundo, ordenada segundo literaturas 
nacionais e literaturas de epocas hist6ricas. 

- MEDALHA DE VERMEIL: Bernard Kus
chmann (Luxemburgo), com (cMedicina e 
Filatelia» (11 quadros). 
Colec"ao composta por 14 grupos, e con
tendo 699 folhas. Os medicos sao cIassifi
cados segundo a sua principal actividade. 

ExposiCio Concorrent. I Parses 

MELUSINA 163 27 

ISTANBUL 144 28 

Estes elementos de informa"ao e esclareci
mento - numericos e, portanto, inflexlveis 
permitem tirar duas iI~6es, que, por serem 
intuitivas, nao deixam de ter a maior impor
Uncia: 

1. 0 _ Que as dUM Exposit;oes tive1am., apro
xirnatiamente, 0 numero de participan
tes {mais 19 na «MELUSINA») e dos 
mesmos parses (mais 1 na «MELUSI
NA»). Alias, quem consultar os catalo
dos, tamara imediato conhecimento 
que, duma maneira geral, as concorren
ies aos dois certames eram exactamente 
as mesmos. Com raras exce~Oes. 

HENRIQUE MANTERO 
Encontra-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILAULICO 
Prat;a da Alegria, 58-2 ."-A 

Telefone 328176 
LISBOA 

SeJo! CJasaicoa ... Modernos .. Temltico9 

COMPRA, TROCA e VENDE 

As plantas medicinais sao cIa88ificadas se
gundo as suas virtu des em medicina. 

Esta pequena resenha dos resultados de 
«ISTANBUL-63» pode completar-se com um 
confronto com os nfuneros da «MELUSINA-63» 
- publicados na pagina 23 do nosso D.· 144 
- indispensavel para saber, em globo, 0 que 
se passou na cIasse tematica (cIasse E) das 
duas Exposi¢es Internacionais do ano tran
sacto. 

Ouro Vermeil I Prata Bronze I Total 

2 12 18 50 82 

I 
3 12 35 51 

2." - Que em «ISTANBUL" os premios con
cedidos foram em muito menor quanti
dade {menos 31 do que na «MELUSI
N A»), principalmente na parte relativa 
aos galardi5es de valor,ouro e vermeil 
(apenas 4, contra 14 na «MELUSINA>,) . 
Tendo em conta a 1.. premissa, facil e 
concIuir que a diferen~ reside numa 
maior severidade na apIica"ao do Regu
lamento. 

IH'JENSIFIQUE AS SUAS 

TROCAS FILATELICAS 

AN UN C I 0 S ECON6MICOS, 
SERVINDO-SE DOS NOSSOS 
A PRE<;OS MUlTO BARATOS 

USE E DIVULGUE 0 EMBLEMA 
DO C. F. P. 

* 
CADA 12$50 

Pedidos a. Secretaria 
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Eduardo Cohen 

EDUARDO COHEN 

Ocorreu jri, no passado dia 27 de J a
neiro, 0 primeiro aniversdrio do falecimmto 
do eminmte filateUsta e nosso querido amigo 
Eduardo Cohm. 

Recordando lal data, transcrevemos se· 
guidamente, em tradurQo, um artigo recen/e
mente publicado numa das mal's prestigiosas 
revis/as filatBlicas checoslovacas.· 

SELOS 
DB PORTUGAL, ULTRAMAR 
E BSTRANGBIRO, CLASSICOS, 

S~BS, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 

consulte a casa 

A. SANTOS VIEGAS 
R. I.' Dezembro 45-3.' - LISBOA 

Telef. 35852 

Em 27 de Janeiro de. 1963, faleceu em 
Usboa Eduardo Cohen, eminente coleccio
nador de selos romenos. 

Artigos foram publicados em vArios 
jornais estrangeiros, salientando os seas 
vastos conhecimentos, e principalmente no 
BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE 
PORTUGAL. 

Com a sua importante coiecciio de se
los romenos, bem como com os selos de 
ocupaCiio do seu pals, conseguin, em 1933, 
uma medalha de prata na ExposiCao Fila
telica Internacional. 

Internacionalmente foi con sid era d a 
como sendo uma das mais importantes 
coleccoes, apresentando conjuntos eminen
tes em todas as classes. Em comparaciio 
com Caspary e Burrns, que coleccionavam 
selos pelo seu valor monetArio, Cohen en
caminhava -0 seu trabalho em coleccionar 
raridades e pecas de real interesse fila
telico. 

Ele tambem escreveu um artigo para a 
ExposiCio Filatelica Romena «CENTROM», 
no qual declarava nao estar interessado no 
seu pr6prio beneficio, mas em proporcio
Dar estudos e informacoes. 

Cohen estudava e interessava-se mes
mo por selos de valor inferior, emitidos de
po is de 1930. 

It interessante notar 0 que me escreveu 
Duma carta, depois da ExposiCao Romena 
de 1958: dizia estar imensamente interes
sado numa prova emitida em 1891, da qual 
havia 2 valores: 1 bani e 1 / 2 bani, de cor 
lilAs, com algarismos nos cantos, e ter re
parado que algum trabalho de pt'!squiza jli 
tinha sido feito a este respeito. N a altura, 
enviou-me uma monografia competente e 
muito pormenorizada, que me agradou 
imenso, pois estava muito mais perfeita do 
que qualquer outra. 

Conforme a Dr.- Julia Munka ja teve 
ocasiao de afirmar, tambem deseio decla
rar que nunca esquecerei 0 seu profundo 
conhecimento, e sempre lembrarei no meu 
coracio 0 grande e eminente filatelista que 
foi Eduardo Cohen. 

DR. FRElNTISEK NOUElK 
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'PAoAMOS 'BONS' PREC;:OS 
POR . _as..' SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 

""f'~. * PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar 
quantidades mais pequenas de selos em series, de pre~o medio e mais 
elevado. 

Como somos a maior CBS8 filatcHica da Amenca, estamos constantemcnte 
a comprnr grandes quantidodes de 5elos de todas as partes do mundo. 
Actualmente, estamos particularmentc interessados em comprar: 
* SELOS EM SERIES: De valor baixo e medio. Completns ou incompletas, 

novas ou usadS8. 
.. SELOS ISOLADOS: Variedades barotas e atractivas. 
« PACOTES: Feitos cuidadosamente, com selo. perfeitos. 
.. GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE cSTOCKS~ de todos 

os generos. 
* MISTURA (AO QUILO) sabre papel. 

Queil'a mandal'-nos a sua lista de ojel'tas>, que tnel'ecel'a a nossa 
pronta e cuidadosa atenfiio. 

GRATIS, A PEDIDO I A nOSia nova IIsta de compras I 

cOs melbore. pre~os por Sel05 .do. Batado. Unidos e Canadb 

VENDA AO MATS CONHECIDO TMPORT ADOR AMERICANO MAlOR E 

H. E. HARRIS & c. o 

BOSTON 17. Mass. U. S. A. 

Magnificos classificadores alemaes de 

boa marca. Varios formatos a prec;os 

acessfveis. 

P. J. Waddington 
Peters 

Avenida Joao Cris6stomo, 81-4." 

Telef. 41107 Lisboa 1 - Portugal 

Telegramas: HARRISCO BOSTON 

Ganhe dinhelro, 
angariando an6nc:ios 

para 0 nosso 
Boletlm I 

INFORMA<;:OES 

NA SECRETARIA DO CLUBE 

INDIA PORTUGUESA 
Pacotes . de selos diferentes: novos e usados, em bom estado: 25 = 8$00; 

50 = 25$00; 100 = 75$00; 150 = 120$00 (Desconto de 20% para 10 ou 
mais pacotes de cada especie) - Portes extra. Series novas 

e usadas do Ultramar; F. D. C. e Postais Maximos da India. 
Prec;os especiais para revenda. 

J...M.NORONHA C. P. 499, NAMPULA, Moc;a.mbique 

o 1:. E c c 

• 

TEMATICAS 
Numeros da « Istanbul 63» 

(I.stBnbu/, 7 B 15 de Setembro) 

A classe tematica - c1asse E - reuniu 144 
concorrentes de 28 paises: Africa do SuI, Ale
manha, Argentina, Austria, Belgica, Bulgaria, 
Dinamarca, Espanha, E. U. A., Finlandia, 
Fran,.a, Gra.-Breta.nha, Holanda, .1iungria, Is
rael, ItaJia, Jugoslavia, Luxemhufgo, Pol6nia, 
PORTUGAL, Romenia, Russia, Suecia, Che
coslovaquia, Turquia e Vietnam. 

Um JUri especial- cuja composi,.ao exacta. 
nao conseguimos apurar, dado que nao figura 
nas publica,.5es oficiais i:lo- certame, nem nas 
cr6nicas de qualquer orgiio da imprensa CjiJJe
cializada estrangeira, mas sabemos ter sido 
presidido pelo helga R. Van der Auwera, como 
e 16gico, visto tratar-se de personalidade com 
reconhecida competencia, e a quem a Filatelia 
Tematica deve contrihui,.ao inapagavel 
atribui as seguintes medalhas: 

Ouro 
Vermeil 
Prata 
Bronze 

1 
3 

12 
35 

Para os que nao tenham podido folhear 0 

catalogo da. «ISTANBUL-63», apresentamos a 
descri,.ao, e alguns 'detalhes elucidativos, das 
quatro participa,.5es que obtiveram as recom
pensas mais merit6rias. 

- MEDALHA DE OURO: Frans Frederik de 
Troyer (Belgica), com «A Vil'gem. Rainha 
do Mundo» (10 quadros). 

E sta colec,.ao tematica pretende demons
trar que a Virgem Maria Ii a Rainha do 
Mundo: 

I. A vida gloriosa de Maria. 
II. Tftulos e invocar;6es. 

III. Padroeira de numerOS08 palses. 
IV. Lugares de peregrina,.ao. 
V. 0 Virgem na arte. 

VI. Igrejas decQcadas a Virgem. 

- MEDALHA DE VERMEIL e objecto de 
arte (premio especial o£erecido pelo Comite 
Olfmpico Turco): Aziz Versan (Turquia), 
com «Jogos Olfmpicos» (12 quadros). 
Colec,.ao dos Jogos Olimpicos de verao e 
de inverno 1896-1960. Estudo de carim
bos sobre selos oHmpicos de 1896, e de 
carimbos dos Jogos Olimpicos de 1906, Ber
lim, Melbourne e Roma. 

- MEDALHA DE VERMEIL e objecto de 
arte (premio especial oferecido pela Luf
thansa): Alfred Triska (Alemanha), com 
«Literatura Mundial» (8 quadros). 

c .. E: 
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c .. E: 
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Hist6ria da literatura de todos os palses 
do mundo, ordenada segundo literaturas 
nacionais e literaturas de epocas hist6ricas. 

- MEDALHA DE VERMEIL: Bernard Kus
chmann (Luxemburgo), com (cMedicina e 
Filatelia» (11 quadros). 
Colec"ao composta por 14 grupos, e con
tendo 699 folhas. Os medicos sao cIassifi
cados segundo a sua principal actividade. 

ExposiCio Concorrent. I Parses 

MELUSINA 163 27 

ISTANBUL 144 28 

Estes elementos de informa"ao e esclareci
mento - numericos e, portanto, inflexlveis 
permitem tirar duas iI~6es, que, por serem 
intuitivas, nao deixam de ter a maior impor
Uncia: 

1. 0 _ Que as dUM Exposit;oes tive1am., apro
xirnatiamente, 0 numero de participan
tes {mais 19 na «MELUSINA») e dos 
mesmos parses (mais 1 na «MELUSI
NA»). Alias, quem consultar os catalo
dos, tamara imediato conhecimento 
que, duma maneira geral, as concorren
ies aos dois certames eram exactamente 
as mesmos. Com raras exce~Oes. 

HENRIQUE MANTERO 
Encontra-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILAULICO 
Prat;a da Alegria, 58-2 ."-A 

Telefone 328176 
LISBOA 

SeJo! CJasaicoa ... Modernos .. Temltico9 

COMPRA, TROCA e VENDE 

As plantas medicinais sao cIa88ificadas se
gundo as suas virtu des em medicina. 

Esta pequena resenha dos resultados de 
«ISTANBUL-63» pode completar-se com um 
confronto com os nfuneros da «MELUSINA-63» 
- publicados na pagina 23 do nosso D.· 144 
- indispensavel para saber, em globo, 0 que 
se passou na cIasse tematica (cIasse E) das 
duas Exposi¢es Internacionais do ano tran
sacto. 

Ouro Vermeil I Prata Bronze I Total 

2 12 18 50 82 

I 
3 12 35 51 

2." - Que em «ISTANBUL" os premios con
cedidos foram em muito menor quanti
dade {menos 31 do que na «MELUSI
N A»), principalmente na parte relativa 
aos galardi5es de valor,ouro e vermeil 
(apenas 4, contra 14 na «MELUSINA>,) . 
Tendo em conta a 1.. premissa, facil e 
concIuir que a diferen~ reside numa 
maior severidade na apIica"ao do Regu
lamento. 

IH'JENSIFIQUE AS SUAS 

TROCAS FILATELICAS 

AN UN C I 0 S ECON6MICOS, 
SERVINDO-SE DOS NOSSOS 
A PRE<;OS MUlTO BARATOS 

USE E DIVULGUE 0 EMBLEMA 
DO C. F. P. 

* 
CADA 12$50 

Pedidos a. Secretaria 
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Eduardo Cohen 

EDUARDO COHEN 

Ocorreu jri, no passado dia 27 de J a
neiro, 0 primeiro aniversdrio do falecimmto 
do eminmte filateUsta e nosso querido amigo 
Eduardo Cohm. 

Recordando lal data, transcrevemos se· 
guidamente, em tradurQo, um artigo recen/e
mente publicado numa das mal's prestigiosas 
revis/as filatBlicas checoslovacas.· 

SELOS 
DB PORTUGAL, ULTRAMAR 
E BSTRANGBIRO, CLASSICOS, 

S~BS, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 

consulte a casa 

A. SANTOS VIEGAS 
R. I.' Dezembro 45-3.' - LISBOA 

Telef. 35852 

Em 27 de Janeiro de. 1963, faleceu em 
Usboa Eduardo Cohen, eminente coleccio
nador de selos romenos. 

Artigos foram publicados em vArios 
jornais estrangeiros, salientando os seas 
vastos conhecimentos, e principalmente no 
BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE 
PORTUGAL. 

Com a sua importante coiecciio de se
los romenos, bem como com os selos de 
ocupaCiio do seu pals, conseguin, em 1933, 
uma medalha de prata na ExposiCao Fila
telica Internacional. 

Internacionalmente foi con sid era d a 
como sendo uma das mais importantes 
coleccoes, apresentando conjuntos eminen
tes em todas as classes. Em comparaciio 
com Caspary e Burrns, que coleccionavam 
selos pelo seu valor monetArio, Cohen en
caminhava -0 seu trabalho em coleccionar 
raridades e pecas de real interesse fila
telico. 

Ele tambem escreveu um artigo para a 
ExposiCio Filatelica Romena «CENTROM», 
no qual declarava nao estar interessado no 
seu pr6prio beneficio, mas em proporcio
Dar estudos e informacoes. 

Cohen estudava e interessava-se mes
mo por selos de valor inferior, emitidos de
po is de 1930. 

It interessante notar 0 que me escreveu 
Duma carta, depois da ExposiCao Romena 
de 1958: dizia estar imensamente interes
sado numa prova emitida em 1891, da qual 
havia 2 valores: 1 bani e 1 / 2 bani, de cor 
lilAs, com algarismos nos cantos, e ter re
parado que algum trabalho de pt'!squiza jli 
tinha sido feito a este respeito. N a altura, 
enviou-me uma monografia competente e 
muito pormenorizada, que me agradou 
imenso, pois estava muito mais perfeita do 
que qualquer outra. 

Conforme a Dr.- Julia Munka ja teve 
ocasiao de afirmar, tambem deseio decla
rar que nunca esquecerei 0 seu profundo 
conhecimento, e sempre lembrarei no meu 
coracio 0 grande e eminente filatelista que 
foi Eduardo Cohen. 

DR. FRElNTISEK NOUElK 
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dade Filalelica Luso-Espanhola>, sobre a 
qual trocou impressoes com os srs. prof. 
Doutor Carlos TrlncBo, presidente da Fede
rac;ao Portuguesa de Filatella. e dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, presldente do nosso 
Clube. 

(cSaeadura Cabral - Homem 
e aviador)) 

o erudito coronel aviador Pinheiro Cor
reia publicou, com prelacio do ilustre director 
do cOMrio de Lisboa», dr. Norberto Lopes. 0 
livro cSacadura Cabral - homem e aviador". 
Trata-se da primeira biogralia completa do 
saudoso companheiro de Gago Coutinho. que 
participou na her6ica travessia aerea do 
AtMntico Sui. 

o volume tem, aproximadamente, 400 pa
ginas e 50 gravuras, inc1uindo fotografias, 
aut6grafos e reprodur;;60 de documentos ine
ditos. Consta de tr~s partes, em que s60 estu· 
dados 0 homem. 0 aviador e a morte, seguin· 
do-se uma adenda com elementos e informa
r;;c5es a margem da primeira travessia aerea 
do Atlantico Sui. 

A ediciio pertence ao autor. e cada vo
lume custa 75$00. podendo os pedidos ser 
enderer;;ados a Avenida RImirante Gago Cou
tinho. lote 5_2.° Ot.o• desta cidade. 

Jornedas de Fllatelle Tem6tlea 
o nosso import/lnte col ega «Inform a

ci6n Filatelica y Numismatlca». de Madrid. 
transcreveu Integralmente, no seu n.O 17 
(Outubro de 1963), com palavras de ::on
cord&.ncia e de louvor, que muito nos sen
slbillzam. 0 artlgo em eplgrafe. publicado 
no n.O 142 deste Boletim (Malo de 1963'. 

Cumpre-nos reglstar, com natural agra
do, 0 aplauso dos tematicos espanhois 80 
prlnclpio por n6s desde hli longa data de
fendido. e posto em prlitica, de dar a conhe· 
cer Imedlatamente. e aconselhar 0 fie I e 
disclplinado cumprlmento apenas de direc
tlvas. recomendac;oes e conselhos de perso
nalldades qualificadas e experlentes no 
assunto, de categorla mundlal na especla· 
Iidade. 

Albano da Sliva 
Ot:ste nosso prezado cons6cio e amigo, 

recebemos uma interessante curios ida de : um 
fragmento de carta com carimbo de RIvaroes. 
Huelva, Espanha, - sabre a selo portugu~s 
de 1$00 da OTAN. 2.8 serie. 

Muito gratos pela lembranr;;a. 

Jose Rodrigo Dlas Ferreira 

Ja varias vezes temos acentuado as 
notavels qualidades de trabalho de Jose 
Rodrigo Dlas Ferreira, secretario-geral do 
nosso Clube. e a extraordinaria dedicaC;Bo 
que. desde a fundaC;ao, ele Ihe dedica. 

Tambem por varias vezes temos apon· 
tado que 0 progressivo ~xito do cDia do 
Selo •• acentuado de ano para ano, e tanto 
no Continente. como nas I1has e no Ultra
mar, se deve quase que exc1usivamente DO 
dinamismo de Jose Rodrigo Dias Ferreira. 

A recente .1.. Exposlc;Bo Filatelica da 
Tematica das Aves'll, integrada na -Exposi. 
c;ao Mundial de Aves'll, nos pavilhoes da 
Feira Internacional de Lisboa, por feliz ini· 
ciativa da prestigiosa Associac;ao dos Avi· 
cultores de Portugal. - veio por a prova 0 

poder de organizac;ao de Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, que, com a melhor colaboraC;iio 
dos dedicados dirigentes daquela Assoda
C;ao, conseguiu 0 umilagre:o de realize-I a no 
prazo incrlvel de menos de dois meses. 

o que constitui mais um dos multos 
servic;os que a Filatelia portuguesa flca de
vehdo a Jose Rodrigo Dias Ferreira, secre 
tario.geral do nosso Clube. e nosso querldo 
amigo. 

As IIlltlmas exposl,aes 
filatelieas portuguesas 

A doenca do nosso director e a mudanr;;a 
de tipografla. atrlls referidas, alam da grande 
acumular;;60 de artigos dos nossos redactores 
e colaboradores, - obrigaram-nos a prepa· 
rar este mimero muito a pressa, com os origi· 
nais mais atrazados. pelo que ficaram de fora 
detalhadas reportagens das (dUmas expos i
coes filateIica! realizadas no nosso Pals. como 
a do Turismo, as do ·Dia do Selo> e a das 
Aves, que. com sinceras desculpas para os 
nossos leitores, publica rem os no pr6ximo nu· 
mero. 

COMERCIAHTE DE SELOS 

Por tey saido incompleto, rlctificamos 
a pedido do SBU proprietdrio, 0 endere~o 
sIguinte: 

CASA FILAT£LlCA S. GABRIEl 
Avenlda Duque d'Avu., 32, 4.0 -lISBOA-l 

PAGINA 
DE 

AEROFILATELIA 
~OR AVIAO 

fPA R AVION 

Lisboa - Sevilha, 
pel a AVIACO 

1;)epois dum perlodo experimental no In
verno passado, teve lugar no passado dia 3 
de Dezembro 0 voo inaugural da carreira 
Lisboa-Sevilha, pela Companhia espanhola 
A VIACO (Aviacion y Comercio) , empresa 
representada entre n6s pela T. A. P. A iIlicia
tiva agora concretizada pela A VIACO, com 
bases mais seguras, para 0 que adquiriu dois 
bimotores convencionais ccConvair 440", tipo 
«Metropolitan», avioes de grande seguranr;a e 
comodidade, e que se encontram equipados 
com radar de tempo, para maior garantia e 
conforto dos passageiros, destina-se, em espe
cial, a canalizar os turistas das Americas, 
que iniciam em Lisboa. a sua. digressao pel a. 
Peninsula ou pela. Europa, directamente para 
a Andaluzia. 

Na viagem inaugural. 0 aviao. vindo de 
Sevilha. chegou ao aeroporto da Portela as 
13,50, e, como esb.va previsto, largou as 
17 horas para - ap6s uma hora de voo 
aterrar no aeroporto de Sao Pablo. 

Como vai sendo preocupar;lio de quase todos 
os aerofilatelistas - sabido que a Hist6ria 
Aeropostal n80 pode ser feita exc1usivamente 
com documentos providos de carinho espe
cial, que, na maior parte -dos Ca50S .. nao existe 
- alguma correspondencia foi expressamente 
expedida neste voo inaugural. 

Recordamos que se trata de urna ligac;1io 
de grandes tradic;3es. Em 2 de Maio de 1927, 
o aviiio ccSevilha» efectuou um voo de ensaio 

- Pelo --
Cap. F. Lemos da Silnlra 

Lisboa-Madrid-Sevilha - transportando uma. 
reduzida mala postal, constituida apenas por 
correio oficial - tendo tido 0 servir;o regular 
inlcio em 10 de Junho do mesmo ana. As 
per;as dessa epoca sao rarissimas. 11: que ja hi. 
vai um bom par de anos .. . 

~OR AVIAO 

fPA R AVION Guarda-j6ias 

*' Com a pontualidade habitual, recebemos 
rnais uma lista de ofertas, incluindo documen
tos dos mais raros, do comerciante ingles 
C. K. Beecham (58, Capstone Road, Brom
ley, Kent). 
,.. Eugenio Lla.ch, de Barcelona, na ccpagina 
selecta» da sua oferta n." 220 (Novembro). 
apresenta os triptioos de Italia A. 48 e 49 
Yvert, em folhas inteiras, com as diferentes 
sobrecargas com os nomes dos 20 aviadores. 
Prer;o: 30 000 pesetas. 
-Ie 0 54." leilao de Franr;ois Brych (Monte-
-Carlo, 12 de Dezembro) inc1uiu 278 Iotes de 
selos de correio aereo mundial, alem de 41 
de aerogramas. 
'*' Do 64." leilao de «Au Comptoir des Tim· 
bres». dirigido por J. Robineau (Paris, 16 de 
Dezembro ), destacamo8 122 Iotes de «ballons 
montes», provenientes duma boa colecc;1io da 
guerra franco-alema. de 1870-71, e 76 lotes 
de aerogramas de diveraos paises. 
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.. No 227.· leilao Roumet (Paris, 23 de 
Dezembro) anotamos a presenc;a, de nume
rosos lotes de selos de correia aereo, de boa 
qualidades, de Fran .. a e col6nias. 
.. Do catalogo do 12.· leilao A. Brun (Paris, 
24 de Dezembro) destacamos 212 lotes de 
documentos aerofilatelicos de muito interesse, 
desde os precursores ate it actualidade. 

Giro 
das exposi~oes 

* 0 nosso prezado amigo James Wothers
poon, Presidente da British Air Mail Society, 
e membro do «Presidium da F.r.S. A. 
que, recentemente, nos deu a honra de filiar-se 
no nosso Clube - e urn aerofilatelista de vas
tos recursos. Tendo estado presente na AERO 
PHILA-63» (1 a 8 de Setembro) - onde pas
samos juntos momentos bem agradaveis 
com a sua colec..ao especializada de primeiros 
voos da Esc6cia, que foi galardoada com me
dalha de prata, enviou, ao mesmo tempo, 
para cdSTANBUL-63» (7 a 15 de Setembro) 
uma selec..ao de correio por dUigivel, pio
neiros - (iliansru), «Viktoria Luise» , «Schwa
bem) e outros anteriores a 1914, e «Boden see» 
(1919-1920) - que alcan .. ou, igualmente, a 
medalha de prata. Acrescente-se que J. 
Wotherspoon colecciona, ainda, voos transa
tlanticos (ate 1929) e recordes de velocidade, 
distancia ou altitude - por baHio, aviiio e " 
planador. 
* Em Lyon, 0 50.· aniversario da Sociedade 
«Arc-en-Cie]') foi comemorado, de 9 a. 17 de 
Novembro passado, com uma exposi..ao fila
telica. da nossa especialidade. 
• A comissao organizadora da «PHILATEC 
PARIS 1964» (5 a 21 de Junho) rejeitou a. 
colabora .. ao de F. I. S. A. - que, desde logo, 
enos melhores prop6sitos, ofereceu aquela 
entidade a sua. cooperac;iio no sentido da. 
Classe E (Correio Aereo) da exposi .. iio em 
referencia se reger pelos principios e bases 
que presentemente, devido ao vasto e signifi
cativo trabalho da nossa Federa..ao, sao a. 
essencialidade da .Aerofilatelia. Esta colabo
ra..ao incluia, como e 6bvio, a nomea..ao de 
jurados com pleno dominio da especia.lidade. 
o que, tal como sempre tern acontecido, nao 
deve ter agradado aos senhores da F. 1. P. 

Dado que os. organizadores da. «PHILA
TEC» repudiararn as honestas proposi .. 6es da. 
F. F. S. A., a Presidencia da nossa Federa
.. ao resolveu, na sua ultima reuniao (Diissel-

dorf, 9 e 10 de Novembro), boicotar aquela 
exposi .. ao - aconselhando as agremia .. 5es filia.
das a nao participar num certame que nao 
oferece as garantias minimas . 

Directiva muito sensata que - como repre
sentante do nosso Pais na F. I. S. A. - 0 

Clube se apressa a. transmitir aos aerofilate
listas portugueses. 
.. A 14." Exposi..ao Fila.t6lica de San Martin 
de ProvensaIs (Barcelona), que teve lugar de 
10 a 17 de Novembro passado, foi exclusiva
mente dedicada a correio aereo - boa propa
ganda deste ramo da Aerofilatelia -, e nela 
funcionou urn atractivo ca.minho comemora
tivo, com a silhueta dum jacto. 

lpOR AVIAO 

fPA R AVION 

Ronda 
da Imprensa 

* Durante a. «AEROPHILA-63» e 3.· Con
gresso da. F.r.S. A. - e particularmente na' 
reuniiio do grupo de estudo V (Literatura 
aerofilatelica.) - tivemos ocasHio de acordar 
a permuta da nossa revista com algumas das 
melhores pubJica.t;Oes aerofilatelicas do Mundo. 

Os especialistas portugueses tem agora it 
sua disposic;iio, na. biblioteca do Clube, os 
seguintes peri6dicos: 

1) (<La Liaison A8rophilatBlique» , 6rgilo 
oficial da. «Societe Aerophilatelique 
BeIge» (Belgica); 

2) «Air Mail News», 6rgilo oficial da 
(<British Air Mail Society» (Gra-Bre
tanha); 

3) «De Aero-Philatelist», 6rgiio oficial da 
«De Vliegende (Hollanden) (Holanda); 

4) «Die Luftpost», 6rgao oficial do «In
temationaler Aero-Philatelisten-Club» 
(Alemanha) ; 

5) «The Aero Philatelist Annals», 6rgao 
oficial do «Aero Philatelists, Inc. 
(E. U. A.). 

Possibilidades de contacto mais largo, e 
permanente confronto com meios aerofilate
licos dos mais avanc;a,dos, portanto. Que os 
nossos melhores valores nilo deixarao, cecta
mente, de aproveitar com assiduidade. * Temos presente 0 n.· 7, volume 22 (Julho
-Agosto), do indispensavel «Sanabria's World 
Airmail News», que, alem do habitual estudo 
de Henri Trachtenberg sobre falsos - desta 
vez consagrado it serie 1/3 do Afeganistao, 

Dr. Salazar~,Carreira 

fltingido pelo limite de idade, terminou 
as suas funt;:6es de Inspector dos Desportos 0 
sr. dr. Jose SIJlazar Carreira, ilustre filate
lista da temlitica desportiva, nosso cons6cio 
e queridissimo amigo. 

Por tal motivo, realizou-se, na Direcc;40 
Geral de Desportos, uma cerim6nia, durante 
a qual 0 Director Geral, sr. dr. flrmando Ro
cha, entregou ao sr. dr. Salazar Carreira a 
medalha de ·Merito Desportivo., com a qual 
foi agraciado pelo Governo. 

flssociando-nos II tao justa homenagem, 
aqui deixamos apertado abrac;o, em nome de 
todos os filatelistas portugueses, ao dr. Sala
zar Carreira, que agora, memos afadigado, 
esperamos ver mais dedicado a filatelia, numa 

especialidade de que ele e um dos mais anti
gos e mais prestigiosos cu/tores, de todo 0 

Mundo. 

Jose Roberto Martin 

Esteve recentemente em Lisboa, e deu
·nos 0 grande prazer de vi sitar 0 nosso Clube, 
D. Jose Rodrigo Martin, presidente do .Clu
be Internacional Colon de Colecclonismolt, 
de Madrid, e Admlnlstrador da recente Fe
derac;:ao Espanhola de Filatelia, a quem 0 

nosso Director ofereceu um jantar no res
taurante t(plco «A Severa •. 

Jovem mas entusiasta e vBlioso fiJate
Iista, Jose Rodrigo Martin defende com 
grande entusiasmo a crlac;:ao de um!! "Socie-

D. Jose RQberto Martin com 0 nosso Director 
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em Mossel Bay, Africa do SuI, em 20 de Dp
zembro ultimo, aos marinheiros portugueses 
dos Descobrimentos. 

Roje, complementarmente, transcrevemos 
a cr6nica publicada, poucos dias depois, em 
25, na «Tribuna», jornal tambem de Lourenc;o 
Marques, e que, como a anterior, nos foi 
enviada por VirgUio Moura Santos, nosso 
prezado correspondente daquela capital mo
c;ambicana: 

«Conforme fora anunciado, realizou-se na 
sexta-feira passada, em Mossel Bay, Africa 

SELOS DE PORTUGAL 

E ULTRAMAR 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA 

POSTAIS MAXIMOS 

NACIONAIS 

E ESTRANGEmOS 

BARATA 
DASNEVES 

RUA DA TRINDADE, 5-1,°-Dt.o 

LISBOA-2 

(POR CORRBSPOND~NCIA) 

Estou interessado em series comple
tas, novas, de todos os paises, dos se
guintes temas: desportos, flora, fauna, 
pintura, espac;o e «EuropaJ). 

Catalogos.· Yvert, Zumstein e Michel. 
Correspondencia em ingles, alernao, 

polaco e russo. 
Oferec;o selos da Pol6nia e outros 

paises de Leste: noY~s, usados e FDC. 

GEORGE SZPAKOWSKI 
uZ. Kilinskiego 37 m5 

Lodz 1 - PoJ6nia 

do SuI, a inaugurac;ao do Marco do Correio 
comemorativo daquele que os navegadores por
tugueses instalaram, no seculo XV, nesse 
ponto da costa sul-a.fricana. Esse original e 
rudimentar «marco de correio» era uma bota 
colocada sobre uma arvore, que ainda hoje 
existe, onde era depositada a correspondencia 
que os navegadores portugueses trocavam. 

«0 jornal (cThe Star», de Joanesburgo, 
publica, sobre a inaugurac;lio, a seguinte re
portagem do seu correspondente em Mossel 
Bay: 

«Mais de 2000 residentes e veraneantes 
reuniram-se hoje na encosta em frente a praia 
de Munro Bay, para assistirem a naugurac;ao, 
junto a arvore do Correio Velho, de um marco 
de correio especial, com 0 formato de uma 
bota de marinheiro portugues do seculo XV -
475 anos depois de Bartolomeu Dias ter sido 
o primeiro branco a desembarcar na Africa 
do SuI. 

(cAs primeiras cartas (agora) remetidas 
foram duas, dirigidas pelo presidente da CA
mara Municipal de Mossel Bay, sr. C. van 
Der WIrat, ao Presidente da Republica Por
tuguesa e ao Presidente da Republica da 
Africa do SuI. As cartas foram franqueadas 
com um selo especial de (cArvore dos Cor
reios», e foram metidas no marco, respectiva
mente, pelo cOnsul-geral de Portugal no Cabo, 
dr. F. Reino, e pelo director dos Correios, 
sr. A. J. Botes. 

(cDesde manha. cedo, ap6s a chegada da 
fragata portugilesa ((Alvares Cabral», vinda 
do Cabo, 0 publico comec;ou a reunir-se em 
volta da arvore com 480 anos de idade, e do 
marco do correio, coberto com uma bandeira 
portuguesa. 

«POUCO depois das 10 horas, teve lugar na 
praia de Munro Beach, um desembarque sim
b6lico do navie de guerra portugues, realizado 
por dois homens, vestindo fardas de mari
nheiro portugues de antanho. 

(cQuatro individuos de cor, vestindo tan
gas e armados de arco e flecha, representaram 
os hotentotes aborlgenes, que, em troca de 
uma capa vermelha, deram um touro a Vasco 
da Gama, em 1497, levando assim a cabo 0 

que foi a primeira transacc;iio comercial entre 
europeus e indigenas, na Africa do Sub). 

Aqui fica a bitranscric;iio, que tem inte
resse postal. E prova que nem todos os paises 
esqueceram as altas influencias e consequen
cias, sob multiplos aspectos, das primeiras 
viagens e das verdadeiras descobertas dos 
portugueses. 

V. C. 

f 
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que cota apenas 7,5 d6lores no Sanabria, 0 

o que demonstra que, como excepc;ao a regra, 
os falsmos, por vezes, tambem se entregam 
a fraudulencias de selos de pequeno valor 
insere, de novo, 0 artigo ccAmelia Earhart» 
(transcrito do numero de Abril de 1942), e 
dois trabalhos - «Mexico», pelo Dr. Juan 
Medrano Moya, e ccUruguay», pelo Dr. E. 
Hormaeche - de muito mteresse para qu~m 
deseje ulterior investigac;1i.o sobre estes as
suntos. 
... «L 'Echo de la Timbrologie», no seu 
n." 1320 (Dezembro), publica mais um fasci
culo de ccHistoire du ballon George Sand» 
trabalho de importante projecc;ao, de Paul 
Maincent, Presidente da Academia de Aerofi
latelia, a que nos vimos referindo desde inicio 

, - alem da excelente (cChronique de la Poste 
Aerienne.), em que Frank Muller nos apresenta, 
constantemente, as ultimas novidades no 
campo da documentac;ao aerofilatelica. * A revista «The Airpost Journal», de Al
bion (Pennsylvania), pUblicou um interes
sante artigo do Dr. Max Kronstein sobre os 
carimbos especiais usados em ltalia para os 
\'005 «pioneiros» de 1909-1911. 
+ Foi distribuido 0 n.o 10 (Dezembro) de 
ccStory-Post. Revue» - informac;5es, estudos, 
ofertas - editado pela conhecida firma de 
Bruxelas, e cuja criteriosa orientac;ao merece 
os mais rasgados elogios. 
iC Na colaborac;ao do n.O 12/63 (Dezembro) 
de ((II CollezionistaJ) inclui-se, alem da rubrica 
regular (cAerofilatelia» (a cargo de ((Icaro»), 
referencia destacada, na secc;1i.o ((Falsificazioni 
e trucchi», a existencia de mais uns tantos 
sobrescritos com 0 triptico da (cCrociera Ae
rea Nord Atlantica.» (Balbo, 1933) providos 
de carimbos falsos. 0 trafico de per;as falsi
ficadas, do famoso cruzeiro, aumenta conti
nuamente - pelo que e util conhecer, e reco
nhecer, a ultima ccproduc;ao» do genero. Alem, 
claro, das roubalheiras Janc;adas no mercado, 
precedentemente. 
iC No n.O 270 (Dezembro) do reputado «The 
Aero Field», encontramos a continuac;ao de 
ccComet-4» - lista classificada dos primeiros 
\'oos, de todos os paises que utilizaram este 
tipo de avilio, compilada e anotada pelo ope
roso N. C. Baldwin - e uma desenvolvida 

, reportagem da «AEROPHILA-63», pelo Corn is
sario britanico do certame, 0 querido amigo 
John C. W. Field. Como e costume no ultimo 
numero do ano, publica-se 0 suplemento
desta vez, 0 H.o - de ((Britsh Air Mails, 1946-
-1951», catalogo de consulta imprescindivel 
para os que se dedicam a coleccionac;ao de 
documentos daquele Pais. 

+POR AVIAO 

PA R AVION Noticias do ar 

• 0 Congresso Aeronautico Argentino (Bue
nos Aires, 6 de Dezembro) foi comemorado 
filatelicamente com um carimbo especial re
presentando urn jacto X-15, que fez demons
trar;5es na capital argentina durante 0 acon
tecimento. 
... Com 88 anos - dado que nascera em 20 
de Fevereiro de 1875, em Aurillac (Auver
gne) - faleceu em Nancy, no passado dia 16 
de Dezembro, Marie Marvingt, mais conhe
cida pel a (cNoiva do Perigo», a prlmeira mu
Iher francesa a pilotar um avi1i.o. Estabeleceu, 
igualmente, os primeiros recordes mundiais 
femininos de durac;ao e ~e distancia. 
11- Para os que nlio acreditem na impossibi
lidade de, presentemente, realizar as chama
das colecc;5es universais - como fazia 0 avo
zinho - citamos 0 numero de selos-tipo de 
correio aereo( s6 de selos-tipo!) emitidos em 
todO 0 mundo ate 1959: 

Africa 1.627 
America .. . 5.283 
Asia 1 ~234 

Europa 2.414 
Oceania 232 

10.790 

Um nfuncro esclarecedor, oportuna e clara 
base para rectificac;ao de noc;5es erradas ou 
deformadas. 
i< Uma nova companhia, ccLineas Aereas Para
guayanas», pediu autorizac;ao para explorar 
servic;os do Paraguay para a Argentina, 0 

Brasil e 0 Uruguay , com aparelhos «Con
vair 240». 
... Monte Athos - Atenas, voo especial por 
helic6ptero em 25 de J unho por ocasiao do 
milenario do Monte Athos. S6 foram trans
portadas 10 cartas, todas assinadas pelo piloto. 
11- Nova carreira da Pan American Airways: 
New York-LISBOA-Rabat-Conakry, inaugu
rada em 28 de Julho - com carimbo cOl71e
morativo - e regresso em 30 de J.ulho - com 
dois selos comemorativos, e carimbo especial. 
... Ja aqui tivemos de referir, por diversas 
vezes, 0 interesse autentico que existe em 
colher e arquivar, a tempo. elementos tec
nicos sobre voos inaugurais - essenciais para 
a Hist6ria Aeropostal de qualquer pais
dados esses que, perdido 0 ensejo , sao dificeis 
de encontrar mais tarde. 
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Quanto ao primeiro voo a jacto da T.A.P., 
Lisboa-Luanda-Lisboa (5 de Outubro), com 
um «Boeing 707», fretado a. SABENA - alu
dido no nosso numero anterior - podemos 
hoje acrescentar os pormenores seguintes, for
necidos por amavel oficio do ilustre Director 
da SABENA para Portugal: 

- Numero de matrlcula do aviao: OO-SCR. 
- Comandante: De Ruwet. 

.. Por circular do Chefe da Divisiio de Ven
das da T.A.P.,de 28 de Dezembro, fomos in
formados de que a Companhia preparou urn 
postal alusivo ao seu 10.° aniversario. Este 
postal, com a serie que os C. T. T. puseram 
em circula,.ao no dia 1 de Dezembro, recebeu 
o carimbo de primeiro dia (Lisboa) e foi 
transportado por via aerea ate Mcx;ambique. 
Exibe a marca postal de chegada, de Lou
renc;o Marques, do dia 3. 

Estas pe'WM sao vendidas, ao pre .. o habi
tual de 10$00, pelos Servi .. os de Publicidade, 
nas novas instala .. 5es dos Servic;os Comer
ciais da T.A.P., Avenida Duque de LouIe, 
83-4.°. 

GLUBE 

INTERNACIONAL ALHANDRA 

Granada 

Quotas: 

Por 1 ano 
Por 2 anos 
Por 4 anos 

Espana 

50$00 
90$00 

150$00 

Pagamento por vale postal, cheque, 
notas ou selos postais (series com
pletas) , 

a 

BA~ATA DA5 NEVE~ 
Delegado Geral para Portugal 
e ULTRAMAR 

Rua da Trindade, 5-1.o-Dt.o 
LISBOA-2 

II 
I 

SELOS 
Portugal, Ultramar e Estrangeiro 

COMPRA • VENDE 

CASA A. MOLDER 
R. 1.° Dezembro, 101-3." 

Telefone 321514 LISBOA-2 

Selos de Portugal e Ultramar. 
Estrangeiros. Novidades. Te
maticos. Sobrescritos de 1. 0 

dia. T odo 0 material filatelico 

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

Telet. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

ANUARIO 

FILA"rnLlCO AFAR 

La Corona Espana 

Anuario de 1963 - 37$50 
Anuario de 1964 - 57$50 
(a cobran~, mais 2$50 

Milhares de direc¢es de filatelistas 
de Espanha, Portugal e Ultramar. 

- Pefa tolhetos de propaganda -

Pagamento por vale postal, cheque, 
notas ou selos postais (series com
pletas), 

a 

BARATA DA5 NEVE5 
Delegado Geral para Portugal 
e ULTRAMAR 

Rua da Trindade, 5-1.°-Dt.o 
LISBOA-2 

• 

2 CR6NICAS DO 

1'itirio · 6~ thl[,od 
Na epoca dos descobrimentos 
portugueses, marco postal em 

forma de sapato (I) 

o assunto foi largamente noticiado em 
lac6nicas noticias das agencias de todo 0 

Mundo, mas, em face de recortes de jornais 
de Lourenc;o Marques, que acabamos de rece
ber do distinto filatelista Virgilio Moura San
tos, entendemos, mesmo em prejuizo de varios 
assuntos importantes, que destinamos as pr6-
ximas cr6nicas, dever dar aquele uma maior, 
mais detalhada publicidade, pelo interesse his
t6rico e pre-filatelico que, indubitavelmente, 
ele encerra. 

Pelo que transcrevemos do «Noticias», de 
Louren .. o Marques: 

«0 departamento dos Correios da vizinha 
Republica da Africa do SuI realiza no corrent.e 
mes uma cerim6nia de homenagem aDS marl
nheiros portugueses da epoca dos Descobri
mentos, com a inaugura,.ao oficial de um 
marco em forma de sapato, ja construido 
junto a baia de Mossel, nas proximidades da 
cidade do Cabo. Aquele marco - c6pia fiel 
do sapato que, no ano de 1500, serviu ao 
navegador Pedro de Ataide para guardar uma 
carta relatando a destrui .. ao da sua csquadra 
por uma. tempestade - ficara localizado de
baixo de uma hist6rica e secular arvore, con
siderada como monumento nacional, tendo 
sido conv~dado para a cerim6nia inaugural 0 

embaixador de Portugal na Africa do SuI, 
que nesse dia enviara, do local, mensagens de 
cumprimentos para. os Presidentes das Re
publicas portuguesas e sul-africana. 

Para comemorar a data da inaugura,.ao 
do original marco, em 20 de Dezembro pr6-
ximo (passado, entenda-se) , 0 correia-mor 
da Africa do SuI autorizou a emissao de urn 
carimbo especial comemorativo da velha «8.r
yore do correiOl) da baia do Mossel, que foi 
usada como 0 primeiro marco do correio no 
SuI do continente africano, quando 0 nave
gador portugues Pedro de Ataide depositou 
nos seus ramos uma carta em que descrevia 
a destruj,;ao da sua esquadra, ao largo do 
Cabo. 

A coloca,.ao daquela carta nos ramos da 
arvore, pendurada com a esperan .. a de que 
alguma embarca,.ao proveniente do Oriente 
e a caminho da Europa, viesse a encontrar 
a missiva, para a transportar ate Lisboa, 
ficou perpetuada por urn letreiro afixado na
quele local, onde se conta 0 acontecimento, e 
onde se Iii: «arvore-marco do correio». 

A carta de Pedro de Ataide foi realmente 
encontrada, ainda no mesmo ano, por outro 
navegador portugues, Joao da Nova, que 
aportou a baia de Mossel, para reabastecer de 
agua as suas naus, tendo depois transportado 
para Lisboa aquela missiva, no prossegui
mento da sua viagem. 

Nao se tern conhecimento de qualquer 
outra tentativa de estabelecimento de ser
vi .. os postais nos cern anos a seguir a 
coloca,.ao da carta de Pedro de Ataide na 
arvore da baia Mossel, sendo s6 a partir de 
1607 que os tripulantes dos navios que apor
tavam a actual cidade do Cabo come .. aram 
a adoptar 0 primitivo metoda de colocarem 
a sua correspondiincia sob enormes pedras, 
devidamente assinaladas, na esperan .. a de que 
as missivas fossem encontradas e levadas ao 
seu destino. 

Estas pedras-marcos do correio foram en
contradas em varios locais da costa SuI do 
continente africano, muitas delas pr6ximo da 
zona onde hoje fica a Rua Adderley, na 
Cidade do Cabo, encontranda-se algumas des
sas pedras em exposi .. iio no Museu Africano 
da Africa do SuI e na esta,.ao dos corrcios da. 
Cidade do Cabo». 

Fica aqui a transcri,.ao da primeira noti
cia. Mas importa fixar tambem a. segunda., 
posterior a solene inaugura,.ao, - 0 que fare
mos no pr6ximo domingo. 

v. G. 

Na epoca dos descobrimentos 
portugueses, marco postal em 

forma de sapato (2) 

Transcrevemos aqui, no domingo passado, 
o interessante artigo do «Noticias», de Lou
ren .. o Marques, sobre a homenagem prestada 
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Austria nao ultrapassa, normal mente, a tira
gem de tres milhoes de exemplares. A pratica 
mostrou que valores inferiores, gastos em 
parte para fins de franquia postal, tiveram 
venda. total, em oposir;ao aos valores superio
res, alem de 4 Schilling, que ficavam inven
daveis por anos. 

A quantidade de selos oHmpicos posta a 
venda. nas esta¢es dos correios no dia. da 

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PRE~OS 

do mercado, todo 0 material de interesse para 
o neg6cio de exporta~ilo, como Portugal e 
Ultramar, semes completas, novas ou usadas, 
selos novos esgotados na Ag~ncia (Fauna 
4 Ago., Peixes ISH, etc.) , selos para plcotes, 

pacotes aemiconfeccionados. 

Ofertas ieita. 8em indica~io de pre~o nio 
aerio tomadas em considera~ilo. 

PAeDeAICO VILAnl 
SBLOS PARA COLECCOES 

Rua dot RemUiot d Lapa, 60 - LISBOA-2 
P 0 R TUG A L Tel. 665713 

emlssao, nao pode resistir ao assalto macit;o 
dos filatelistas, comerciantes de selos, espe
cuI adores, ca"adores de lembrant;as e outros. 

Para remediar esta venda desigual foi 
decidido emitir os selos da serie olimpica com 
tiragens diferentes por cada valor, tendo 0 

mais alto uma tiragem de 2,5 milhOes de 
exemplares, e os outros, entre 3-4,5 mil hoes , 
sendo emitidas assim s6 2,5 mil hOes de series 
completas. 

Na tarde do mesmo dia, as provisOes de 
selos estavam esgotadas nas diferentes esta
¢es dos C. T. T. , com resultado imediato de 
alta nos pret;os dos citados selos para 0 duplo 
do seu valor nominal. 

A administra,.ao geral dos coneios, mesmo 
contrariada pelo acontecimento nao previsto, 
poude anunciar que, para assegurar a aquisi
t;ao destes selos pelos demais filatelistas, man
tem nos seus cofres 600.000 series olimpicas e 
2,5 milhoes de pe"as avulso dos valares infe
riores, para serem vendidas na data da inau
gurat;ao dos Jogos de Inverno, em Janeiro 
de 1964. 

Nao obstante isso, os faetos que menciona
mas foram comentados em larga escala, tanto 
naimprensa como nos circulos filatelicos. 

Atenc;ao, Filatelistas I 
Se pretendem manter a vossa colecr;ao 
sempre actualizada e sem falhas, soli
citem as listas que distribuimos todos 

os meses GRA TUIT AMENTE 

SOMOS OS PRIMEIROS A ANUN
CIAR AS MAIS RECENTES 

NGVIDADES MUNDIAI5 
FICARA. SURPREENDIDO! 

OS NOSSOS PREi;OS 
SAO OS MAIS BAIXOS 
DO MERCADO. 

ESCRITORIO FILATELICO 

C. SANTANA 
R. Gen. Vicente Freitas, 22-r/c, E. 

ALGES * Tel. 214232 

REMESSAS PARA TODO 0 PAiS 

T 
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SOLICITAM 
TROCAS 

Escrevem-nos varios coleccionadores que 
pretendem relacionar-se com coleccionadores 
portugueses, entre eles: 

- Antoni Michalski - Styezynskiego 37/3 -
Gliwice - Pol6nia. 

- Zenon Torz - P. O. Box 33 - Poznan-5 
-PoI6nia. 

- Alexandre Homes Henriques - Banco de 
Venezuela Sue. La Carlota - Caracas 
Venezuela. 

- Joaquim Atolin - Joyeria. Limarol - U r
daneta 72 - Oeste - Puerto Cabello -
Venezuela. 

- Johnny Hassan - San Bernardino. Ave. 
Eras N." 2 - Caracas - Venezuela. 

- George Szpakowski - ul Xilinskiego 37 
m 5-L6dz - Pol6nia. 

- J. Ch. Hetharia - van Oldeneellaan 93 -
Oosterhout (N. Br.) - Holanda. 

- Fldvio Rochat - Case 157 - Les Acacias 
- Geneve 24 - Suit;a. 

- Juan Sanchez Sanchez - R. Marin, 29 -
Osuna (Sevilla) - Espanha. 

- Emilio Sanchez Cabezas - Groizard, 2 -
Don Benito (Badajoz) - Espanha. 

- Mrs. Ulla Wandel, Teacher - Sondergade 
14, Egtved - Dinamarca. 

- Nasierowski J6zer - AI. Niepodlegl6sci 
227/233 m. 89 - Warszawa 65 - Pol6nia. 

- Manuel Caldas Cerqueira - BOX 404 - La
brador City - N. F. L. D. - Canada. 

- Julian Gutierrez Triguero - Capitan de la 
Guardia Civil - Murcia - Espanha. 

- Toko Mas Din Dji Seng - Djl: Senen 
Raja II B No. 23 - Djacarta - Indonesia. 

- Riza Saraflar - Uskudar Sultantepe - Xi. 
rlsu Ali Sokak No. 8 - 1st a m b u I -
Turquia. 

Estes endere,.as sao indicados sem compro
misso nem responsabilidade da nossa parte. 

This addresses are given without engage
ment nor responsability of our part. 

Ce adresses sont donnees sans engagement 
ni responsabilite de notre part. 

J e desire echanger timbres-postes en 
series complets du Portugal et l'oUtre
-mer Portugais, pour l'Espagne, Italie, 
S. Marino, Vaticano et Hongrie, seule
ment par mancoliste et series com
pletes. Base Yvert et Zumstein 1964. 

ARTUR DA SILVA CALADO 
Rua Poiais de S. Bento, 39-4.· 

LISBOA-2 PORTUGAL 



ANUNCIOS 
Grandes e pequenas quantidades de selos 

de Portugal ou Ultramar Portugues, troco 
por selos para a sua colec"lio, mediante man
colista. 

SANCHO OSORIO 

Rua da Madalena, 80-3.· - LISBOA 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, ou 
compro, pagando bem. Resposta. a. secretaria 
do Clube, ao n.O 22. 

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

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
2$00 ca.da N. F. Jose Pinto Duarte - Rua de 
Mo~bique, 56-3.0 -Esq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Compro, vendo e troco classicos de Portu
gal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas 
universais de Aereos, FlorClS, Desportos, Aves, 
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D. 
C. Vendo sobrescritos da VI Exposi"lio Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Hilatelista 
desde 1930. IntercAmbios prolongados e com 
regularidade. Possuo grandes «stocks». A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal 
Telef. 2272329. 

Canjir5es antigos, e candeeir08 e candeias 
de azeite, desejo, pagando bem, em dinheiro, 
au, 0 dobro do valor, em selos novos de Por
tugal e Ultramar. ~a a. Secretaria, a.o n.O 22. 

Troco selos de Port. e Ultr. Procuro carres
pondentes no Continentes e em todo 0 Ultra
mar Portugu!s. Escreva-me que logo respon
drei - Armando Franchini C. da Fonseca.
Rua Nova de S. Cristpim, 11-3.0 

- Porto. 

Selos tipo Ceres - D. Carlos - Lusfadas 
Continente e Ultramar. Compro ou troco por 
selos para. sua colec"lio. - M. NASCIMENTO 
- Apartado, 1229 - Lisboa. 

Portugal et Outremer, vend timbres N. O. 
Animaux, Fleurs, Sports, Cent. Timbre, Eu
ropa, Religieux, Nouveautes, F. D. C. etc. 
Catalogue gratis sur demande. PEREI~A, 
Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0

, dit. - Lisboa 4 
- Portugal. 

~ 

ECONOMICOS 
Troco e compro selos de Polijugal e Ultra

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

Je cherche des timbres motifs de toute 
Ie monde: Flora, Faune, Sport... (Portugal, 
Ultramar e Africa). Je donne en echange tou
tes les timbres de la Chine, Asia et Europe. 
(50-200 Frs. Yvert); CatalogUes: Yvert 1963. 
Zumstein. Correspondence: Fran~s, Anglais 
et Allemand. DR. MISS. SHU-LI - Jiaozhou 
road - Zhajiagiao, 99/14 - Shanghai XXIII 
- China. 

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

Vendem-se selos, antigos e modernos, iso
lados e em series completas, novos e usados, 
de Portugal, Ultramar e estrangeiro. F. D. C. 
Composi,,6es diversas para pacotes. Envia-se 
lista a pedido. P. J. WADDINGTON PE
TERS - Av. Joao Cris6stomo, 81-4. 0 - Tele
fone 41107 - Lisboa-l (Portugal). 

763 - Alberto Abrantes - Rua Tenente Fer
reira Dumo, 64-2. 0 -Esq. - Lisboa 3 - Troca 
selos novos temii.ticos, desportivos, flores e 
animais. M6naco, S. Marino e Vaticano, pelo 
Catalogo Yvert. 

JOAO MARTINS OLIVEIRA - Caixa Pos
tal 24 - Novo Redondo (Angola). - Troca. 
Compra. Vende. Selos do Ultramar e flora 
Universal. Sobrescritos de 1.0 dia flora. Cata.
logos Yvert e Torrens. 

Aten~: sirvo exist!ncias servic;o filatelico 
Portugal e Ultra.ma.t:, F. D. C., novidades, etc. 
Pe~ condi,,6es e Catalogos gratis a: PE
REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2. 0

, Dt.
Lisboa 4. 

ZEPPELIN - Compro sobrescritos (cZeppe. 
lin» de San Marino e Brasil. Tambem interes
sado em primeiros voos dos mesmos paises. 
Sebastiao AMARAL, Caixa Postal 367, Belo 
Horizonte, BRASIL. 

Necessito por troca, ou a combinar, borbo
letas de 2$00 e 2$50 novos, aves de 50$00 
usados, e peixes de 15$00 novos e usados. 
Resposta para Fernando Valdez - Av. Almi
rante Reis, 70-. O_dt. 0 Lisboa. 

T 

, 
eRONleA DA ,~ 
AU. T RIA-~ -~5 

Os selos austriacos 
da IX' Olimpiada de Inverno de 1964 

Segundo a opmlao dos criticos, dos fila
telistas e do publico em geral, 0 trabalho 
artistico dos pintores e gravadores austrfacos 
de sel08, assim como os servit;os da Imprensa 
Nacional de Viena, pode ser considerado pri
moroso, e os seus produtos colocados entre 
os mais - perfeitos. 

Isto verifica.-se tambem quanto a. execu~ 
tecnica, e a harmonia na tonalidade das cores, 
na sua ultima. emissao de uma serie de sete 
valores, cujo objectivo e a propaganda dos 
IX Jogos Olfmpicos de Inverno (29 -de Janeiro 
- 9 de Fevereiro de 1964), apresentando atle
tas no exercfcio das sete modalidades despor
tivas hibemais (slalom, corridas em eskis. 
saIto em eskis, patinagem artistica, hockey 
em patins sobre gelo, corridas de bobs e 
tren6) . 

Mas apesar de ser agradavel a. vista, e tec
nicamente bern executado, 0 selo de 1.50 S., 
desta serie olImpica, apresenta uma anomalia 
quanta a. posi"lio do saltador de eskis. 

No dizer de perftos desportivos, entrevista
dos por rep6rteres da revista alemli. «QUICK», 
a maneira de saltar, ilustrada no selo jii. 
referido, usava-se vinte anos atraz. Outr~ 
desportista de renome declarou que a inscri
"ao marginal do selo ccJogos Olimpicos de 
Inverno 1964» e urn anacronismo, por el>tar 
em contradi"ao flagrante com 0 estilo do salto 
em eskis, tal como foi executado e apresen
tado no dito selo. «Hoje, disse 0 entrevistado, : 
salta-se de maneira aerodinanuca, e nao com 
os bra~s estendidos, tal como um adorador 1 
dQ So}» .• QlI c;lesportista.s finlanc;leses e russos, 

I 

, - P.elo ---------, 

Embaixador GEORGES IlRGfJROPOULOS 

do mesmo modo que na maioria dos demais 
paises saltam com os br~os a.o longo do 
corpo, afim de diminuir a grande pressao de 
ar provocada pela desloca~o no espac;o. Com 
os bra"os erguidos, resulta. 0 contrii.rio. 

Alem disso, ainda foi criticado 0 corte das 
cal "as do eskiador apresentado no selo de 
1.50 S., nlio apenas como fora da moda, mas 
tambem oferecendo resistencia a.o ar. 

Seja como for, 0 facto de se ter enganado 
um pintor academico de renome, na atitude 
exacta do eskiador em ac~q do salto, num 
desenho da sua autoria, motivou severos 
comentii.rios, mesmo nos clrculos nlio filate
Iicos, justificando ou condenando 0 modo de 
agir do artista, que quiz obter efeitos espec
taculares a. custa da realidade. 

Os selos desta emisslio desportiva foram 
postos a. venda a.o publico, nas esta.~es de 
correio do pais, pontualmente, como cons
tava no progra.ma, no dia 6 de Novembro. 
Como primeiro dia de circul~1io, foi marcada 
a data de 11 de Novembro de 1963, afirn de 
comemorar a inaugura"ao em Innsbruck, no 
'Firol, do novo estii.dio de patinagem sobre 
gelo, considerado 0 maior do mundo, com 
ca.pacidade para dez mil e quinhentos espec
tadores, e tendo uma pista de gelo artificial 
cuja superffcie e de 10.760 -metros quadrados. 

Umlj, emissao comemorativa de selos na 
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12 d,e Setembro de 1¢3, 0 Governo autori
zou a emissao de seis series, e) por con
trato JA assr-nado, obrigou.-se a entregar a 
mesma pessoa 88 % de cada' uma das se
ries, que deverao ser dos seguintes mo
tivos: 

Satelites e Astronautas 
Olimpladas de luverne 
Olimpladas de T6quio 
Conquista do espa<;o com fins metereo

l6gicos 
Desportos aquAticos e pesca 
Em mem6ria dos gran des leaderes da 

Paz mundial 

Eis as informa<;oes divulgadas pela So
ciedade Filatelica do Panama, na lmprensa 
do seu pals. Nao vi 0 nome dll pessoa, 

EMISSOES 
Como j4 themos oportunldade de re

ferlr, em face do nlimero c:resc:ente de 
emlssOes retlntamente espec:uJativas, que 
certos pa(ses continuam a Jan~ar desen
freadamente no mercado, a Federa~ao In
ternaclonal de fllatella (F. I. P.), por In
termedio da sua comissAo especializada, 
tern vindo a intensificar III sua Juta aspera 
contra tais manobras. 

o nosso Clube, que estatuh\riamente, e 
na pratica, sempre tem primado por defen
der os interesses dos filatelistas, e prestar
-Ihes asslst~nc:la tecRlca, solicltou da f.I.P. 
a Iista actuallzada das emlssOes conside
radas noc:lvas. 

E, pols, com natural satisfa~a:o, e cer
tos de que a nossa faina e ploveitosa, que 
damos hoje aos nossos cons6c1os a grata 
noUcla de que pod em e devem consultar na 
nossa Sede a IIsta fornecida ap6s 0 Con
gresso de Praga, demasladamente extensa 
para vir a lume no _Boletim_, ao mesmo 
tempo que puhllcamos, Integral mente e na 
versAo original, a list a complementar ela
borada ap6s 0 recente Congresso de Istan
bul, na sucessio da sua acertada campanha. 

Estes documentos of lela is darAo aos 
colec:c:lonadores a certeza das emlssOes que 
nAo e c:onveniente adquirir, e, em qualquer 
caso, nAo devem exlbir. Uma partlc:lpa~!o 
com selos do «index» sofre automatlca 
desvaloriza~Ao, ou, ate, e pura e simples
mente desclasslflcada. 

sempre a mesma pessoa, que fez os con
tratos com 0 governo do Panama, mas te
nho as minhas razoes para acreditar que 
seja 0 tal Bragomir, mesmo porque ele fez 
declara<;oes nesse sentido ... 

Vamos, pois, atender 0 apelo de BOl
COT AR estas emissoes do Pan"mA, mesmo 
porque tenho absoluta certeza de que 1l 
Federa<;ao lnternacional de Filate~ip. vai 
tomar conhecimento do assunto, val colo
car estes selos na sua lista negra, ~, conse
quentememente, estes selos nao podem ser 
incluidos nas colec<;oes que serao expostas 
em exposi<;oes filatelicas internacionais 
realizadas sob 0 patroclnio da FIP. 

Alerta, pois, tematicos. Defendam-se, 
fechem .sua bolsa. Nilo comprem estes 
selos. 

NOCIVAS 

ongres de 1963 a Istanbul (Turqule) 
Timbres-poste i faire figurer sur la 
liste des emissions nuisibles 
II la Phllatelle 

Ilfghanistan 
-Journee du Professeur» em. 1961 
5 val. 2+25, 2+25, 5+25, 10+25, 15+ 25 

(Yvert 589/593) surtaxe depassant ·50 0/0. 
RlIemagne-Baden 

em. 1947 6 val. (Michel 2-4-5-7-9-11 U) 
em. 19485 val. (Michel 15·21-22-23-24 U) 

Rllemagne-Rheinland-Pfalz. 
em. 1947/48 15 val. (Michel 1 815 U) 
em. 194813 val. (Michel 16-17-19 il29U) 

Rilemagne-Wurtenberg-Hohenzollern 
em. 1947/482 vaJ. (Michel 4 et 10 U) 
em. 1948 4 val. (Michel 15·17-22·23 U) 
em. 1948/49 2 val. (Michel 29 et 31 U) 

timbres non dent. machination privee. 
Algerie 

timbre de Fr. 1.-avec surtaxe de Fr. 9. 
- au profit des Refugies, non catalogue. 
Chili 

2000 blocs souvenir «Convention Rota
ria», sucharges du moustique anophele et 
de la legende -Le monde uni contre la ma
laria- vendus au prix de $. 8. - hors des 
bureaux de paste chili ens. 
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AEROFll.ATELISTAS - Procuro «aciden
tados» de correio aereo. J e recherche des pHs 
«accidentes». I buy accidl'nted «crash» mail. 
Ich suche «Unfallpostn. Hobert DE MEDTS, 
Rue de la Comete, 16, Bruxelles 3, BEL
GIQUE. 

Dou por 50 selos diferen tes de Portugal e 
Ultramar, emitidos depois ,Ie 1944, 50 selos 
diferentes de grande formato da Holanda. Cor
respondencia em frances, ingles e alemao, 
para: C. Baert - Schammenk;unp 51 - Roter
dam 23 - Pays-Bas. 

Desejo trocar selos com anligos de todo 0 

mundo, 100 contra 100, principalmente do 
Ultramar Portugues. 

H. Rumler, 684 Lampertheim, E. Ludwi
gstr. 25, Alemanha. 

« LAT 17» Compro, pagando bern, 0 Iivro 
da autoria do sr. dr. Vasconcelos Carvalho, 
sobre aquele carimbo. Carta a Secretaria deste 
Clube, ao n." 33. 

Em.'ie-me 25, 50 ou 100 selos carimbados , 
perieitos, de Portugal e Provincias U1tra~ari
nas, e, em troca, recebera a mesma quanbdade 
de selos carimbados, perfeitos, de Espanha e 
suas Provincias africanas. Respondo sempre. 
CRISTOBAL MARCHAL PUCHE - Cer6n 3 
- JAEN - Espanha. 

Deseo series nuevas completas de Fauna 
de todo el mundo, base Yvert 1964. Doy 
Espana, Guinea, Ifni, Rio Muni y Fernando 
Poo por mancolista. 

Nicolas Miranda - Amparo 88 - Madrid 
XII - Espana». 

Herbert Pester - Windmiihlenstr. 14 -
Groditz b/Riesa - DDR - Procura correspon
dent¥ em Portugal e nas Provincias Ultra
marinas. 

Jose Mendes - Rua de Morais, 2!l07 - Vila 
Mariana S. Paulo 8 - Brasil - Desejo trocar 
selos e bilhetes postais. 

Conbece Y. EX.I OS DOSSOS CHtatooOS? 
A nossa Casa public:t, quinzenalmente, uma oferta de selos diferenies, 

cuja conieudo, extractado, II 0 seguinte: 

- Oferta de selos e series de todos os paises, por prdem alfabetica 
- Selec«;ao de selos cla'isicos e grandes series, todos fotografados 
- Novidades: liltimas emissoes de todos os paises 
- Pacotes, artigos filatelilos, etc. 

rODOS os NOSSOS CATALOGOS OFERECEM UM GRANDE 

SORTIMENTO DE SILOS DE PORTUGAL E UL TRAMAR 

PAGAMENTO EM MOEDA PORTUGUESA 

Solicite 0 envio GRATU/TO de nossos catalogos a 

FILBTELIR EUGENIO LLBCH, S.L. 
! 'UNOAOA I!M 1915 

PLAZA DE CATALURA, 21 
BARCELOHA-2 (Espanha) 

, 



LISTA DE S6CIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
lISTA DEL SOCl- MISlIEDERlISTE - MEMBERS lISTE -lISTE DES MEMBRES . 

* 
ALTERA~6ES - REINGRESSQS - HOVOS SOCIOS 

\ 

PORTUGAL CONTINENTAL 
4491 - Jorge Rogerio Alves Guerreiro - Rua 

Francisco Metrass, 18-2.° Esq. o·Lisboa 
- Tematica de Armas, 60. 

4495 - Victor Manuel Bento Loureiro - Rua 
Engenheiro Silva, 64 - Figueira da 
Foz - (P) Po. Fr. Es. In It., T. N. 
U. 60. 1. N. 2. U. Flores N. U. 90 
94 Torrens. 

4496 - Jose Manuel de Sousa Conde -
Av.Gago Coutinho, bloco A - 2_2.° 
dt.o Parede. (P) Po. Es. In. T. C. 
N. U. 60. Sobrescristos de 1.0 dia e 
comemorativos. 

4497 - Orlando Santos Mendes Pinto - Rua 
Irmaos Wright, 8-r/ c-dt.o - Rio de 
Mouro. 

4498 - Jose Joaquim Grade de Jesus
Av. Marques de Pombal, 8-3.0-Ji:sq.o 
_ Amadora. Po. Fr. In. AI. It. Es. 
T. N. U . 60. 1. 2. 3. 10. 

ANGOLA 

4490 - 108.0 Martins de Oliveira - C. Postal 
24 - Novo Redondo - Angola. T. C. 
V. 60. 2. Flora de 3. Sobrescritos de 
de 1.0 dia da flora 90. Torrens. 

ESPANHA 

4494 - Ismael Garcia Quirant - Valleher
moso 58-1.° - Madrid-15. 

POL6NIA 

4492 - Prof. Wieslaw Pawlak - Przemyst ul. 
Nowotki 22 - Poland - In. Fr. Te. 
AI. T. 60. 5. 6. 7. 8. 90. 96. 

4493 - Zenon Torz - P. O. Box 33 - Poz· 
nan 5 - Poland - In. AI. PI. 60. -
Cosmos, flora , fauna, desportos e CM 
contra a fome. 90. 

.eerte 0 senhor ta,1IIb@1II 

• PARA A COZINHA 
• PARA AGUAS QUENTES 
• PARA AQUECIMIENTO us@ 
• PAllA REFRIGUlAc;:Ao 
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Series abusivas do Panama 
Ha pouco. meses, tive a oportunidade 

de divulgar nestas colunas a proposta que 
um tal Dragomir fez ao Departamento do 
Correio do Brasil, para a emissao de 12 se
ries de selos com a finalidade de explorar 
e ass altar 0 bolso dos coleccionadoras, prin
cipalmente os tematicos. 

Informei 0 plano, e tambem a declara
crao deste mau elemento para a fllatelia em 
geral, de que ele estava em vesperas de 
fazer contrato com tres paises sul-ameri
canos. 

Nao mentia 0 sujeito: um pais caiu na 
sua esparrela. 0 Panama acaba de fazer 
dois contratos, e, a seguir, vou divulgar su
cintamente 0 que encontrei no jornal eEl 
Panama-America., de II de Outubro de 1963. 
A publicacrao e da autoria de Luis R. Al
faro, secretario da Sociedade Filatelica de 
Panama, que, depois de divulgar 0 assunto 
com detalhes e informacr6es, solicita 0 BOI
COTE de todos os coleccionadores e agre
miac;6es filatelicas, tendo enviado comuni
cacrao directa aos Carribean Stamp Club 
de Balboa, American Philatelic Societye 
aos membros da Federation de Sociedades 
Filatelicas de Centroamerica. 

o neg6cio foi feito pelo Governo Na
cional de Panama, com um particular, e 
consiste no seguinte: 

Contrato e depois deere to n.O 191, de 
13 de Agosto de 1963, concedendo um des-

POR 

HUGO FRRCCRROLl 

Vle~·Presldente do Clube Filettlileo do Brllsil 

con to de 25 0 I 0 so bre 0 valor facial de selos 
do correia em geral, para serem vendidos 
no exterior. 

Contra to e depois decreto n.O 192, de 13 
de Agosto de 1963, autorizando a emissao 
de selos comemorativos do centenario da 
Cruz Vermelha e Visita de Astronautas, 
composta de 20.000 series completas e 5.000 
blocos filatelicos, com um valor facial de 
B. 1.25. Destas 20.000 series, deu-se 0 previ
legio a uma pessoa para comprar, dois dias 
antes de serem postos a venda, 18.000 se
ries e 3.COO blocos, e que, do restante, de
viam enviar-se aproximadamente 500 series 
e blocos a Uuiao Postal Universal, na 
Suicra, e depois racionar 0 resto entre os 
coleccionadores e comerciantes locais. 

Houve tambem 0 decreto n.O 7, de Maio 
de 1963, no qual 0 Governo Nacional auto
rizou a emissao comemorativa do Concilio 
Ecumenico, com 0 valor facial de b. 1105, e 
uma tiragem de 25.000 series, e foi dado 0 
mesmo previlegio A mesma pessoa, para a 
compra, nas mesmas condicri5es, de 22.000 
series. Finalmente, pelo decreto 211, de 

/ 
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esfarce no sentido de tais atrazos 1/';io 
voltarem a verificar-se. 
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Ha que nao esquecer que esta revista 
e tottdmente feita par am'tldores, sem 
qualque1'l espirito cOmiercial, antes com 
numero de paginas e de gravuras que os 
anuncios estao muito longe de compen
sar, do que resulta um «deficit» que 
muito onJera as fina1t~as do nosso clube. 

Algumas sugestoes femos recebido tIIo 
sentido de se reduziremJ as paginas, e 
mesmo os nUmeros da revista. 

Contrariando abertamente tais suges
toes - impossivel andar para traz!-, 
continuaremos lutando para prosseguir 
pelo caminho oposto: «umento, melhorUl, 
valoriza~ao deste «Boletim do Clube Fi
latelico de Portugal». Caminho que sera 
possivel, e ate bem facil, se concorrerem 

A. SIMOES 
R. do Crucifixo - 76-3. o-esq. Sala M 

LISBOA 

Wholesaler of stamps Portugal and 
Overseas. Complete and Short sets, new 

issues want lists Kiloware etc. 

Speciality Topicals Portuguese Overseas 
Provinces. 

Price Lists on demand. 

Estou comprador de todo 0 genero de 
selos, Portugal - Ultramar e Estran
geiros, ao centos, com papel ou sem 
papel, lotes, series completas e Colec-

,.oes. Selos raros a. pec;a. 

A. SIMOES 
R. Crucifixo - 76-3. O-esq. Sala M 

Telef. 30659 LISBOA 

eres circuntstatllcias: Aumento ria nossa 
m'aSsa associativa, anuncios condignos 
do<s nossos comerciantes de selos, e cola
bora~iio literana de todos quantos possam 
da-Ia. Problemas que vamos abordar, 
imediata e confiadamente, certos de que 
a valoriza~iio desta gra1~de revista muito 
m'ais pode cootribuir, ainda, para a valo
riza~iio e para '0\ prestigio da Filatelia 
portuguesa. 
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Finalmente: Esta revista nao e nossa, 
que somas quem mais nela trabalha, mas 
me1IioS escreve. Esta revista e de todos, 
e so efectivamente podera ser grande na 
medida em que for de todos. Pelo que 
para todos apelamos: para as nossos cola
boradores, para os comerciantes filate
licos, para os nossos socios e leitores. 
Deem-nos colabor~{jes. Enviem-nos cri
ticas au sugestoes. E, de todos as modos 
possiveis, ajudem-nos, - que nos os aju
daremas! 

ASSOCIACION FILATELICA 
ECUATORIANA 

Canje InternacionaI. - Distribuci6n 
gratuita de su 6rgano oficial: «El Colec
cionista Ecuatoriano». Aceptamos filia
dos del exterior, equivaiente en selos 

postales. 

Casilla de Correo, 201 
Quito - Equador 

OIRAS NUMISMATICAS 
do dr. Arnaldo Irazio: 

«0 Pataco e a sua bibliografia» 
<dVumism6logos contempor4neos B 

a sua actividadB cultural" 

A venda nas boas Iivrarias de Lisboa, Porto, 
Coimbra, Santarem, Braga, Portalegre, IDvaa, 

tvora, Beja, Faro e Luanda 

A VENDA EM TODD 0 PAis 

ANUARIO 
PORTUGUES 
DE FILATELIA 

W I P A 
I 9 6 5 

20$00; Us$I.OO; 

EXPOSIQlo FILATELlCA INTERNACIONAl 

com 0 patroclnlo da F, I, P, 

15 frs. Yvert (series novas) 

Apllrtlld6 27 

Ponta DeJgada 

S. Miguel A~ores 

A STAR OFERECI-LHE, 

Marc:ac;:iSo e - aqulslc;:&o d. passagen. 
eerees, maritimes, em c:aminho. de 
ferro ou 8utOC:llrro - sem qUlllquer IIU
mento sobre os prec;:os oficieis. lodes 
os servic;:os de Agente transitllrlo e de 
Navegac;:iSo. 

Vlaie agora - pague quando 
voUar 
Utilize 0 plano Credl- Star 
Amealhe agora - vl.ie depols 
Utilize 0 plano Prev"- Star 

5 E 0 E Avenldl SId6nlo Plb, .c·A rilif. 53 39 71 Usbol 
FlliAIS Pre~e dos Restlurldores, 14 relef. 36 25 01 Usboe 

AYe n I did I N Ice, 4 Telef. 2608 39 Estorll 
Avenlde dos Alledos, 210 rels. 23637/8/9 Porto 

TRANSITARIOS R u. do A Ie c rim 1 0 rel.r. 369503 L!sbol 

-

SECRETARIA: 

Universitrasse, 8 

Wien IX - Austria 

TURISMO 
VIAGENS 



• PARIS -0 mensario «Le Timbre., ap6s 
18 anos de existencia, cessou a sua publi
calfao, tendo sido absorvido pelo .Le Monde 
des PhUatelistes., que assegurou a colabo
ralfao de Arthur Lafon, fundador e director 
do orgao agora desaparecido. 

• SANTIAGO - A estalfao chilena de te
levisao .Canal I.JI trans mite, semanal
mente, um programa filatelico, a cargo do 
conhecido coleccionador Manuel Marino. 
Este programa e, segundo as inquerItos fei
tos peri6dicamente, para auscultalfao das 
preferencias do publico, um dos de maior 
audiencia em todo 0 pais. 

• LONDRES - 0 consagrado «London 
Philatelist., editado pel a prestigiosa • Royal 
Philatelic Society », publicou, no seu numero 
de Outubro ultimo, a primeira parte dum 
artigo sobre a primeira emissao da Persia. 
No sumario, no titulo e no cabelfalho ria 
pagina com fotografias, to davia, vem indi
cado "cTurquia •. 0 erro, incrivel, tem sido 
muito comentado, principal mente por aque
les que julgavam que a Royal estaria liberta 
de .casos. desta natureza ..• 

• DAYTON - Os Correios norte·ameri
canos distribuem agora etiquetas «Air 
Mail- Par Avion. com f6sforo. No quadro 
das experiencias para tiragem electr6nica 
da correspondencia. 

• DUSSELDORF - Na lIS.a hasta publica 
de Edgar Mohrmann, um dos maiores lei
loeiros da Europa, foram vendidas rarida
des que pertenceram as famosas coleclfoes 
Burrus, Caspary, Ferrari, Hind, Liechtens
tein, Yardley, etc. 

• BRUXELAS - 0 .Premio de Merito 
Filatelico Literario PAUL DE SMETH. foi 
atribuido em 1963 ao erudito aerofilatelista 
Raoul Hubinont, fundador e presidente ho
norario da Sociedade Aerofilatelica Belga, 
pelo seu excelente trabalho eLts Vols d, 
Gand I9I.J~) obra a que nos referimos, mais 
de uma vez, nesta revista. 

PH Il!A TEe 

PAR I_S 

1964 
5 a 21 de JUI~ho de 1964 

* 
No Grand Palais des ChanI-p-Elysees 

* 
Exposir;iio Filatelica 11Item acional 

* 
Comissario para Portugal: 

HENRI QUE MANTERO 

Pra"a da Alegria. 58-2 .° 

LISBOA 

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte 
An advertisement in our BOLETIM wil pay 
Elne Anzeige in dem BOlETIM lohnt sich 
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Sucessivos atmzos da anrterior tipogra
tilt levaram-nos, bern contra 1tossa von
tade, a publicar;ao de alguns numeios 
desta revista referidos a dais meses. 

Tipografia invpO'rlante e prestigiosa, CII 

do «Jomal do Fundao» , ela era consti
tuida a base de elementos jove11-S, pelo 
que houve de sotrer as c01tsequencias da 
guerra que esta a processar-se em Ang'ola. 

Ao mudarmos de tipogratia, po-/' vi,.
tude de deliberar;ao da Direcr;aol do nosso 
Clube, cU11/JjJ1'e-nos salientar, expontanea 
e gostosamente, a h01wstidade e a boa 
vontade que sempre encontramos na Ti- 
pagratia do «Jorlla1 do Fundii()>>, e, mais 
do. que issO', os tavores que lhe jicamos 
devendo, a ela e ao distinto Director do 

--- -- -- Pelo -~-------; I DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO I 

«J ontai do F u1ndao.», 1IOSSO querido amigo 
Antonio Paulouro. 
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Mas nem todas as demoras tiveram 
aquela motivar;iio. Que,. a nossa intensa 
actividade protissional, quer, ultimamell, 
te, doenr;as de celia gravidade, contri
buiran~ tambem para os atratos veritic{fr 
dos 1WS ultimos meses, .e, sobretudo, para 
que esta revista nao tosse publicada 
no mes de Janeiro. Esperamos, contiar 
darmente, que as nossas melhoras se 
acentuem, e que a 1I1Ova tipogratia se 
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Ender~o telegrafico : LUSITANA Telefone n.O 10 - VALEN<;A 

- DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - V ALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

«hip61ito» 
ARTIGOS DE ALTA QUALIDADE 

FOGOES - LANTERNAS - PUL VERI

ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI

LA<;AO - PRENSAS «MARMONIER» 

PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC. 

CASA HIPOLITO, L.DA 
TORRES VEDRAS TELEF. 3 E 53 PORTUGAL 
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RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

F ados e Guitarradas 
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