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o § unico do artigo 44.0 do mt:smo diploma, 
o seguinte: 

1.0 Que sejam suprimidos e retirados 
da circula,<iio: 

Bilhetes - postais de boas - festas 
nOS 230 a 237, criadoll pelo Decreto 
n.O 28273, de 15 de Dezembro de 
1937; 
Bilhetes·postais de homenagem a 
Nossa Senhora de Fatima no Ano 
Santo, 1950, criados pela Portaria 
n.O 13159, de 10 de Maio de 1950; 
Cartoes·postais alusivos a Fatima, 
criados pela Portaria n. 13 g67, de 
13 de Maio de 1962; 
Bilhetes-postais .Conhe,<a as suas 
dan,<as. n. os 10 a 18, criados pela 
Porta ria n.O I649O, de 2 de Dezembro 
de 1957. 

2.0 Que estes bilhetes-postais deixem 
imediatamente de ter valor postal, podendo 
ser trocados ate 31 de Julho do ano 
corrente. 

a) Em Lisboa e Porto, nas estac;oes 
do Terreiro do Pa,<o e Batalha, respectiva
mente; 

b) Nas restantes localidades, nas te
sourarias da Fazenda Publica. 

3.0 Que a devoluc;ao aos armazens 
gerais dos CTT seja efectuada ate 31 de 
Agosto seguinte' 

Ministerio das Comunicac;oes, 24 de Fe. 
vereiro de 1964. - 0 Ministro das Comu
nica,<oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

Admlnlstraoao-Geral dos Correlos, Telegrafos 
e Telefones 

LegisJac;io Privativa dos C.T.T. 

Ordens de Servl~o 

N.o 63II,I7-Abastecimento directo de selos 

Nos termos da alInea a) do artigo 28.0 
do Estatuto do Selo Postal e em aditamento 
a Ordem de Servic;o n.O 6001, I, determino 
que sejam directamente abastecidas pelos 
armazens gerais com os selos das emissoes 
extraordinarias as seguintes CTT: 

Famalicao 
S. Pedro do Sui 
Lagos. 

7 de Novembro de 1963-0 Administra
dor Adjunto, Hmriqu8 Pereira. 

No 6309,83/E-Perfurac;ao de selos 

cPromatex> 
Produtos e Maquinas Texteis, Lda., 

Rua do Campo Alegre, 606, Porto 

Comunica-se, para os devidos efeitos, 
que, por despacho de 10 de Setembro cor
rente, foi a firma indicada na eplgrafe au
torizada a perfurar, com as iniciais PMT e 
por tempo indeterminado, os selos postais 
que utilizar nas suas correspondencias. 

Proc. 13-7-200 

17 de Setembro de 1963. - 0 Director 
dos Servi,<os de Explora,<ao, Oscar Sa
Iurino. 

ANGOLA 

Dlrecoao dos ServlOos C. T. T. 

SECRETARIA 

Ordens de Servl~o 

N.o 4-De 9 Maio de 1962: 

Determina 0 Decreto Organico 
n.O 34076 de 2 Novembro de 1944, a criac;ao 
de um museu dependente directamente da 
Secretaria desta Direc(fao de ServiC;os_ 

Havendo toda a conveniencia de se 
proceder a sua instalac;ao e para que se 
nao dispersem 05 elementos com interesse 
hist6rico, tais como impressos, regulamen
tos, colecc;oes de ordens de serviC;o, infor
mac;oes, monografias, bole tins, selos anti
gos, carimbos marcas de dia, aparelhos 
telegraficos, telef6nicos e outros, determino 
a todos os departamentos, dependentes 
desta Direcc;ao, que remetam i\ Secretaria 
com destino ao museu, os artigos mencio
nados ou outros com interesse hist6rico. 

A 2. a Repartic;ao deixara de remeter 
ao~ Servic;os de Valores Postais do Minis
terio do Ultramar, os carimbos marca de 
dia especiais, entregando-os, logo que os 
mesmos deixem de ter utilidade, na Secre
taria desta Direc,<ao_ 
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caONICA DO 

XLI 

o Brasil na Philalec 
Resolveu a filatelia brasileira 

tomar parte na Exposi'rao FilateJica 
Internacional que se realizara no 
pr6ximo mes de Junho, em Paris. 
A indecisao que havia, deve-se ao 
longo periodo durante 0 qual esta 
exposi'rao estara aberta, e que vai 
obrigar a uma estadia minima de 
17 dias nli referida capital. 

E' certo que quanta mais tempo 
se passe em uma cidade como Pa
ris, melhor, mas, para n6s que luta
mos com numerosas dificuldades, 
nao s6 devido a grande dist~ncia, 
como a outros compromissos impor
tantes, bem como 0 de aproveitar 
ao maximo uma viagem destas, a 
permanencia de tantos dias em uma 
s6 cidade, apresenta problemas. 

Por 

HUGO FRACCAROLI 
Vlce-Presldente do Clube Flletelico do Bresil 

Mas resolveu-se comparecer, e 
as inSCI i'roes provis6rias ja foram 
enviadas. Temos alguns campeoes 
presentes, e acredito que ntto vamos 
fazer rna figura, 

Ferdinando d'Almeida, que con
quistou Duro em Londres, com felici
ta'roes do Juri, melhorou considera
velmente 0 seu conjunto, dando-Ihe 
uma npva montagem. 0 Dr. Mario 
Guimarttes de Sousa, medalha de 
Duro na FIPEX, de New York, pos
sui a maior, mais importante e nu-
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merosa colecC;lio especializada de 
TODOS as selos do Brasil. 0 Dr. 
Niso Vianna, medalha de ouro em 
Lisboa, e Grande Premia em Bue
nos Aires. Reinhold Koester, aura 
e pra ta co m felici tac;6es do Juri em 
Londres, e Heitor Sanchez com ver
meil, aura e prata em varias expo
sic;6es, slio os que vao expor selos 
do Brasil. ~a classe tematica, s6 
vamos ter dois: Almirante Mario 
Franc;a, com cA conquista do ar>, 
e Engenheiro Garcez Filho, com 
«Musica", ambos conquistaram ouro 
em Buenos Aires . .. cuidado com 
e1es. 0 Dr. Claudio Pinto apresen
tara urn conjunto que nlio tenho 
elementos para fazer uma ideia do 
seu valor e importa.ncia, porque e 
a primeira vez que vai apresentar, 
e 0 sera j ustamen te no seu pais ..• 
,Semi-oficiais aereos de Franc;a». 
Pel a que vi, posso informar que e 
extraordinario, e muito interessante, 
mas nao sei do seu real valor. Sao 
cerca de 250 folhas. 

Nllo consegui que outros temati
cos se apresentassem. Nlio esq uec;am 
que, na ExposiC;lio Internaciona1 Te
matica de Buenos Aires, 0 Brasil 
conquistou 8 medalhas de Duro e 
numerosos premios especiais, alias 
os mais valiosos e importantes. 
A colecC;lio «Esportes~ no Prof. Eu
genio Rapaport foi considerada uma 
das mais importantes do mundo, e 
eu teria grande desejo que ela en
frentasse a do comandante Condo
reli. 0 nos so M. J. Silva Cravo tam
bern estara ausente, 0 que e bern 
1amentave1, nlio tem uma grande 
montagem, mas ••. 0 valor do ma
terial. •. duvido que haja algo se
melhante, em urn conjunto de sete 
te rn as d iferen tes . • 

Todos estao aguardando a reso-
1uC;lio da Comissao de PHILATEC 

PARIS 64, sabre a quantidade de 
quadros que serlio concedidos a 
cada um, e, tambem,o que complica 
urn pouco a assunto, 0 tamanho dos 
quadros, isto porque em Paris tere
mos quadros com dais tamanhos 
bern diferentes, assim, s6 depois de 
recebidas as determinaC;6es de Paris 
os nossos expositores poderao fazer 
a sua montagem definitiva. 

UIll dos nossos jornalistas fila
telicos acaba de fazer uma consulta 
ao presidente da exposic;lio, sobre a 
possibilidade de aqueles se inscre
verem corn as suas publicac;6es se
manais, ern jornais e revistas nlio 
especializados em filatelia. A res
posta foi fa vora vel, pe10 que acre
dito que numerosos vlio inscrever-se. 
Ternos mais de 20 jornalistas fila
telicos em pu blicac;6es normais, d u
rante anos seguidos. Estlio ern plena 
actividade, e quase todos slio s6cios 
da AssociaC;lio Internaciona1 de] or
nalistas Filatelicos . 

Como se ve, a participac;ao do 
Brasil sera bern razoa vel. 

SELOS 
Portugal, Ultramar e Estrangeiro 

COMPRA * VENDE 

CASA A. MOLDER 
R. 1.' Dezembro, 101-3.· 

Telefone 321514 LISBOA-2 

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

* 
CADA 12$50 

Pedidos it Secretaria 
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Ministerio das Comunica~6es 

Admlnlstraoao-Geral dos Correios. Telegrafos 
e Telefones 

Direc~iio dos Servi~os Industriais 

Portaria n.O 20 390 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro das Comunicat;oes, 
n06 term os dos artigos 39.0 e 40.0 do Esta
tuto do Selo Postal dos CTT, que : 

a) Sejam retirados da circula<;ao os 
selos postais das seguintes emissoes e 
taxas: 

1.0 centenario da elevac;ao de Se
tubal 11 categoria de cidade: 1$ e 
4$30; Europa-6I: 1$, 1$so e 3$so; 
50.0 aniversario da Guarda Nacio
nal Republicana: lSi, 2$ e 2$so; 
8.0 centenario da cidade de Tomar: 
1$ e 3'SO; 
Sao Gabriel: 1$ e 3'so; 
Europa-62: 1$, I$SO e 3$SO; 
Dupla vit6ria do Sport Lisboa e 
Benfica na tac;a dos clubes cam
peoes da Europa: IS e 4$30; 
Centenario da Confer~ncia Postal 
de Paris (1863): Ii. I$SO e S$; 
8.0 centenario da fundat;ao da Or
dem Militar de Avis: IS, I$SO e 
2$SO. 

b) Os selos indicados na presente por
taria deixem de ter validade a partir de 
I de J ulho do corrente ano; 

c) Os mesmos selos possam ser troca
dos por outros que estejam em vigor, 

desde que nao se verifique qualquer dos 
impedimentos cominados no § 2 .0 do ar
tigo 40.0 do estatuto. 

As trocas poderao ser efectuadas nas 
esta<;oes dos CTT do Terreiro do Pat;0, em 
Lisboa, e Batalha, no Porto, ou nas tesou
rarias da Fazenda Publica das outras loca
lidades ate 31 de Outubro de 1964; 

d) A devolut;ao aos armazens gerais 
dos CTT seja efectuada ate 30 de Novembro 
seguinte. 

Ministerio das Comunicat;oes, 24 de Fe
vereiro de 1964. - 0 Ministro das Comuni
ca<;oesJ Carlos Gomes da S ilva Ribeiro. 

Portaria n.· 20391 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro das Comunica<;oes, ao 
abrigo das disposic;oes dos artigos 39.0 e 
40.0 do Decreto-Lei n.O 42417. de 27 de 
Julho de 19S9, tendo em vista 0 que dispoe 

f. [a~t~I-Bran[O & filbo.l~a. 
Apartado n.O 44 - Telafone 22020 

VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas 
de todo 0 Mundo. Selos classicos d~ 

Portugal e Ultra mar. 

Uma obra indispensaveI em qualquer biblioteca aerofilatelica 

«Les VoIs de Gaud 19Ii et ctuelctues 
autres joyaux de I' AeropLilatelie BeIge» 

pOt RAOUL HUBINONT 
«Premio Liter8rio Paul Desmetb 

A venda, por apmas 90 francos be/gas, nos depositdrios: 
cSTORY POST» ~LA REVUE POSTALE» 

124, Rue du Midi Galerie du Centre, Bureaux 329 
BRUXELLES 1 BRUXELLES 1 



MINISTERIO DO ULTRAMAR 

Direcc;ao-Geral de Obras Publicas e Comunicac;oes 

Servic;os de Valores Postais 

* 
PORTARIA N.D 20 236 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Minisiro do Ullramar, nos 
t'!lrmos do artigo 2.° do Decreto n.O 37050, de 8 de Setembro de 1948, que sejam 
emitidos e postos em circulaltiio na provincia de Angola 200 000 bilhetes-cartas-aviiio 
(aerogramas) reproduzindo motivos da referida. provincia, confeccionados com pa.pel d 
c~crita b ; ,lllCO, nas dimens6es de 250 mm X 175 mm (aberlos), assim distribuidos: 

50 000 da. taxa de 1$ - fundo impressa nas cores rosa, preta. e sena., brasiio e texto 
a prato e ta.rja. a verde e vermelho. 0 selo, que reproduz 0 soba. lundo Cahuca, tern as 
dimens6es de 21 mm X 31 mm e e impressa nas cores preta. e azul; 

50 000 da. taxa. de 1$ - fundo impressa a rosa, preto e sena, brasiio e texto a preto 
e tarja a. verde e vermelho. 0 selo, que tern as dimens6es de 21 mm X 31, mm, e impressa 
nas cores preta. e acre e reproduz 0 cafaca - mestre escultor; 

50 000 da. taxa de 1$ - fundo impresso nas cores rosa, preta. e sena, brasiio e texto 
a preto e ta.rja. a. verde e vermelho. 0 selo, reproduzindo urn velho sobeta, e impressa 
na.s cores preta. e amarela e tern as dimens6es de 21 mm X 31 mm; 

50 000 da. taxa. de 1$ - fundo impressa a. prato, rosa e amarelo, brasiio e texto a 
preto e tarja. a. v rde e vermelho. 0 selo, que tern as dimens6es de 21 mm X 31 mm, 
yeproduz urn velho quioco e e impressa nas cores preta. e verde esmeralda. 

Ministerio do Ultra.mar, 19 de Dezembro de 1963. 
o Ministro do Ultra.mar, Antonio Augusto Peixoto Correia. 
Para. .ser publicada. no Boletim Oficial de Angola. 
Peixoto Correia. 

, 
CRONICA~ DA ' 

'~ AU .. T RIA'-~·:s 
~ 

o Museu Postal 
e dos Telegrafos de Viena 

Entre os vinte riqufssimos Museus que 
Viena oferece i\ curiosidade e i\ investiga
<;ao dos visitantes, encontra-se um de inte
resse especial para as filatelistas: 0 Museu 
Postal e dos Telegrafos. 

Este Museu foi criado em 1889, sob a 
denomina<;ao de ~Museu Postal Imperial e 
Rea!»J par decreta do Ministro do Comer
cio. 0 citado decreto abrangia tambem a 
obrigatoriedade de as Direc<;6es dos Cor
reios ajudarem a elabora<;ao das colec<;6es 
e a recolha de objectos que representas
sem melhor 0 estado dos !lervi<;os, e 0 de
senvolvimento hist6rico dos correios aus
trfacos. 

Com a entrega de material enviado 
pelas entidades postaisJ a recep<;ao de nu
merosos donativos e as trocas com admi
nistra<;6es postais estrangeiras, juntou-se 
urn grande volume de material, dificul
tando assim a coloca<;iio do mesmo em lo
cal apropriado. 

Com 0 desenrolar do tempo e a afluen-

-1-- - --- Palo ----

Embaixedor Georges Argyropoulos 

cia de novas pe<;as, assim como 0 desen
volvimento das telecomunica<;oes, 0 Museu 
foi for<;ado a mudar de sede, por vArias 
vezes, por escassez de espa<;o. 

Ate a constru<;iio da sede definitiva, 
alias ja projectada, 0 Museu esta instalado 
no lado direito do segundo piso do monu
mental palacio do Museu Tecnol6gico, onde 
ocupa uma area de 1.3co metros quadrados. 

Devido ao arranjo sistematico do con
teudo das suas colec<;oes em bases cientI
ficas, 0 Museu oferece ao visitante uma 
visiio clara e completa do funcionamento 
dos varios servi<;os dos C. T. T., atraves 
das diferentes epocas, nos extensos territ6-
rios da Monarquia dos Hasburgos. 

o Museu possui tambem uma valio
sissima colec<;iio de antigos manuscritosJ 
impressos, decretos e outros documentos 
hist6ricos postaisJ destacando-se entre eles 
os que tem rela<;iio com a poderosa familia 
dos Thurn e Taxis, que desempenhou 0 

principal papel no desenv!:Jlvimento das 
comunica<;oes postais na Europa Central, 
e a familia austrfaca dos Condes Paar, Cor
reios-Mor especiais da Corte Imperial. 

Uma exposic;ao de vArios cofres e cai
xas de madeira refor<;adas com laminas e 
folhas de metal, munidas de com plica
das fechadura!l de seguran<;a, e orna
mentadas com motivos de arte popUlar, 
que serviram para guardar as remessas 
postais de valor e 0 dinheiro da adminis-
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trac;ao, despertam tambem a curiosidade 
do publico. 

Sobre 0 correia local de Viena, criado 
em 1772, existe, igualmente, ampla docu
mentac;ao de objectos que pertenciam aos 
mensageiros particulares) os quais, muni
dos de instrumentos ruidosos, anunciavam 
a sua aproximac;ao, indo buscar as cartas 
ao domicilio dos remetentes, e entregan
do-as aos respectivos destinatarios. Insti
tuic;oes do mesmo g~nero existiam tambem 
nas cidades de Graz e Praga. 

Nas salas seguintes, esta exposto um 
grande numero de quadros e estampas ra
ras, referentes ao correio, reproduc;oes 
fieis em tamanho natural ou reduzido, de 
dilig~ncias, coches, tren6s e outros veIcu
los postais. Vagons u tilizados pelos cor
reios para trans porte postal e de passagei
ros nas linhas postais, e ainda navios que 
eram utilizados para 0 mesmo fim, entre 0 

continente e as ilhas do Mar Adriatico, do 
Levante e de Creta, on de funcionavam es
tac;oes de correia. austrfacos. Existem tam
b~m marcos de correia de diferentes 
~pocas, escudos antigos de estac;oes, artlsti
camente trabalhados, carimbos, desde a 
origem ate aos actuais, maquinas automa
ticas de carimbar, exemplares de jornais 
editados pelos Correios-M6r de diferentes 
cidades, formularios, etiquetas e va rio ma
terial museografico, dando tudo isto uma 
ideia exacta da actividade dos divers os 
sectores dos C. T. T. austrIacos, atrav~s 
dos tempos. 

Quanto as fardas de gala e de servic;o 
dos condutores de deligencias e carteiros 
austrIacos, de todas as epocas, existem 
poucas no Museu, em virtude de grande 
parte delas terem sido ~scondidas fora de 
Viena, por medida de seguranc;a, durante a 
:011.- guerra mundial, tendo side entao pilha
das e destruIdas no tempo da ocupac;ao, 
em 1945. 

Uma pec;a da exibic;ao de todos os bi
lhetes-postais austrIacos com selo de fran
quia impresso, chama a viva atenc;ao dos 
filatelistas. Trata-se dum bilhete-postal 
emitido sob a denominac;ao .<bilhete de 
correspondencia no dia 1.0 de Outubro de 
11I6g:., ap6s uma sugestiio apresentada no 
jomal de Viena -NEUE FREIE PRESSE., 
por um certo Emanuel Hermann. Este bi
lhete foi 0 primeiro do genero, sendo esse 
modo de transmissoes de breves noticias 
adoptado em seguida pelas administrac;oes 
postais do mundo inteiro. 

Outro assunto com muito interesse 
filatelico, e uma colecc;ao de cartas de 

voo inicial despachadas pelo primeiro ser
vic;o postal a~reo regular do mundo. De 
facto, a administrac;ao postal austrIaca 
inaugurou, no dia 31 de Marc;o de 1918r 
uma carreira postal a~rea regular entre 
VIENA - CRACOVIA. LEMBERG, m~s e 
meio antes da primeira linha postal regu
lar americana, e quatro meses e meio an-
tes de igual iniciativa francesa. 

Uma demonstrac;ao muito instructiva. 
do correio pneumatico, que existiu em 
Viena desde 1874 a 1956, atrai a atenc;ao
dos visitantes. 

A descric;iio da parte do Museu dedi
cada as telecomunicac;oes, que apresenta. 
tamb~m um arranjo cientIfico muito cui
dado e de grande precisiio, excederia 0-
limite dum trabalho destinado apenas aos. 
filatelistas. 

A riqueza das colecc;oes e a racional 
apresentac;ao dos objectos expostos. colo
cam sem duvida 0 Museu Postal e dos. 
Telegrafos de Viena en'tre os mais perfei
tos do mundo. Tudo is to justifica plena
mente a grande aHuencia de publico, ele
vando-se anualmente a cerca de 75.000 0 

numero dos seus visLtantes. 

A. SIMOES 
Wholesaler of stamps Portugal and 
Overseas. Complete' and Short sets. new 

issues want lists Kiloware etc. 

Speci~ity Topicals Portuguese Overseas 
Provinces. 

Price Lists OD; demand. 

Estou comprador de todQ 0 genero de 
selos, Portugal - Ultramar e Estran
geiros, ao centes. com papel ou sem 
papel. lotes. senes compJetas e Colee-

¢es. Sews TarOS a. pec;.<u. 

A. SIMOES 
Pra<ya. cIa Renovar;ao, 9, 2.... dto. 

Telef. 271953 ALMADA 
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AEROFILATELISTAS - Procure «aciden
tados» de correio aereo. Je recherche des plis 
«accidentes» . I buy aecidented «crash" mail. 
rch Buche «Unfallpost" . Robert DE MEDTS, 
Rue de la Comete. 16. Bruxelles 3. BEL
GIQUE. 

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

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

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

Classificadores alemaes de reputada marea, 
de optima apresentac;ao. venda. Alguns dos 
model os ainda em venda: 

Formato 14x29, c/12 pag. 184 bandas. 
Capa e contra-capa almofadada em PVC imi
tando marmorite, e aplicac;5es douradas ref. 
E-4/12-4) - Esc. 50$00; 

Formato 23. 5x32, c/24 pag. e 240 bandas, 
do mesmo genero do anterior (ref. F-9/24.6) 
- Esc. 160$00; 

Formato 16x22, c/32 pag.. 224 bandas. 
capa plastica lava vel c/ desenhos de selos 
estampados (ref. N-5/32-77) - Esc. 70$00; 

Formato igual ao anterior. capa e contra
capa almofadada. em Chintz (ref. K-5/32-66) 
- Esc. 120$00; 

Formato 23, 5x26.5. mod. luxo, capa e con
tra-capa almofadadas. em couro granitado. 32 
pag. c/ 320 bandas. artigo de grande categoria _ 
(ref. G-I0/32-5) - Esc. 300$00; 

Capas de formato 28.5x31. imitando coure. 
cor castanha. c/lombada d'ac;o comportando 
15 fls. de cartolina branca ou preta. no total 
de 300 battdas (ref. KB-12/6) - Esc. 325$00; 

Capa do mesmo formato. almofadada em 
couro verde. lombada d'ac;o comportando 15-20 
fls. de cartolina branca ou preta. no total de 
300/400 bandas. aos prec;os respectivamente de 
440$00 e 500$00 (ref. KB-14/7). 

Os pedidos deveriio ser acompanhados da 
respectiva importancia. acrescida dos portes de 
correio para remessa a. cobranr;a. Nao Be aeei
tam devoluc;5es. 

Tenho Qutros modelos. cujas caracteristicas 
poderei indicar a pedido. 

P. J. WADDINGTON PETERS 
Av. Joao Cris6stomo. 81-4.· - Telef. 41107 

Lisboa-l 

SELOS 
DE PORTUGAL. UL TRAMAR 
E ESTRANGEIRO, CLASSICOS. 

SERIES. ETC. 

para COMPRA OU VENDA 

consulte a casa 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.' Dezembro 45-3.' - USBOA 

Telef. 35852 

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PRECOS 

do mercado. todo 0 material de interesse para 
o neg6cio de exporta~jjo, como PortUgal e 
Ultramar, s6ries completas. novas aU u5adas, 
selos novos esgotadoB na Agencia (Fauna 
4 AIs.. Peixes 15E. etc.). selos para pacotes. 

paeotes scmiconfeccionados. 

Ofertas feitas Bern indica~ilo de pre~o nlio 
serilo lomadas em considera~iio, 

FReDeRICO VILAn. 
SELOS PARA COLEC<;:lIES 

Rua dOl Remedial Ii Lapa, 60 - LISBOA-2 
P 0 R TUG A L Tel. 665713 

37. 
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Compro, venda e troco cliLssicos de Portu
:gal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas 
llniversais de Aereos, Flores, Desportos, Aves, 
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D. 
C. Vendo sobrescritos da VI ExposiC;1i.o Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista 
desde 1930. Intercambios prolongados e com 
regularidade. Possuo grandes «stocks». A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal -
Telef. 2272329. 

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

Troco e compro selos de Portugal e Ultra
mar. Novas e usados . GUILHEHME SANTOS 
- Apartado 6 - Elvas. 

Vendem-se selos, antigos e modernos, isa
lados e em series completas, novos e usados, 
de Portugal, Ultramar e estrangeiro. F. D. C. 
Composi<;5es 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). 

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

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

Aten<;iio: sirvo existencias servi<;o filatelico 
Portugal e Ultramar, F. D. C., novidades, etc. 
"Pe~ condic;5es e Cata!ogos gratis a: PE
:REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.·, Dt.
Lisboa 4. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Traco ou compro, pagan do bern. Res
posta a. secretaria do Clube, ao n.· 22. 

Necessito por troca, ou a combinar, borbe
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, 70-3. O_dt. ° Lisboa. 

Herbert Pester - Windmiihlenstr. 14 -
Griiditz b/Riesa. - DDR - Procura. correspon
dentes em Portugal e nas Provincias Ultra
marinas. 

Dou por 50 selos diferentes de Portugal e 
Ultramar, emitidos depois ,Ie 1944, 50 selos 
diferentes de grande formato da Rolanda. Cor
respondencia em frances, ingles e alemiio, 
para: C. Baert - Schammenkamp 51 - Roter
dam 23 - Pays-Bas. 

Desejo trocar selos com andgos de todo 0 

mundo, 100 contra 100, principalmente do 
Ultramar Portugues. 

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

Portugal et Outremer, vend timbres N. O. 
Animaux, Fleurs, Sports, Cent. Timbre, Eu
ropa, Religieux, Nouveautes, F. D. C. etc. 
Catalogue gratis sur demande. PEREIRA, 
Rua Ant6nio Nobre, 43-2.°, dit. - Lisboa 4 
- Portugal. 

Selos de Portugal (Novos) um ou mais de 
cada: (Numerafiio Eladio). 
OFEREC;O: 

794, 845, 846, 848, 861, 864, 865, 867, 
873, 886, 888 , 893, 895, 896, 898, 899, 900, 
901, 903, 904, 905, 908, 911, 912, 914, 916, 
919, 921, 922, 923, 926, 928 e 929. 
PRECISO: 

740, 742, 752, 753, 754, 756, 758, 847, 
849, 866, 867, 894, 895, 897, 906, 907, 909, 
910, 912, 913, 915, 917, 918, 920, 921, 924 , 
925, 927, 928, 930 e 931. 

Mario Gon .. alves Costa - Rua do Norte, 
109-4,o-Telef. 30656 - LISBOA-2. 

« LAT 17» Compro, pagan do bern, 0 livro 
da. autoria do sr. dr. Vasconcelos Carvalho, 
sabre aquele carimbo. Carta. a Secretaria deste 
Clube, ao n.o 33. 

Nos tiltimos cinco anos, a vida filate
.licu htingara teve um grande desenvolvi
.mento, e actua/mente a Federa{:lio NaclOnal 
dos Filatelistas Htingaros (MABEOSZj 
·cnnta perto de 88 000 socios, dus quais 
74 (){)O slio colecclOnadores adultos. Lem
bramos. para ilustrar este desenvoivimento, 
que, em 1952, a Ft!dera{:fio so contava 8 ()(}(} 
socios ... 

Os socios da MABEOSZ desenvolvem 
a sua activ/dade nos circulos filafelicos. 
Esses circu/os encontram-se tambem nas 
.oilas, cidades e em certos distritos, Actual
mente, 542 circulos funcionam em Buda
Ipeste, e 730 na provincia, sob a dlrec{:lio 
tiniea da MABEOSZ . .. 

o desenvoivlmenlo da vida filatelico 
htingara e favorecido pelas confer~ncias 
organizadas regularmente, ~ peias exposi
{:oes. Como se .'lobe, depois das exposi{:fJes 
~Soc Phil Ex-1963. e da Austrn-htingara, 
organizada, com 0 maior sucess~, 0 ana 
passado, no m~s de Setembro de 1963, a 
Federa~oo Nacional organizarri uma im
portante exposl{:oo internacional temdticu, 
sob 0 patrocinio da FIPCO, alem de nu
merosas expo~i~oes que teriio lUl?ar no 
pais. A 1/ Exposi9ao Nacional de Filatelia 
juvenil terti IUl?ar em Oroszlting Tambem 
os lei/Des, organizados pela Federa{:lio, e 
a movimenta~l1o dos cadernos de troca, 
colocados sob a direc{:ao da MABEOSZ, 
asseguram {gualmente resultados impor
tantes. 

A revfsta «Fiialeliai Szem/e'l>, editada 
pe/a Federa{:iio, tem uma tiragem de 75 ()(}(} 
exemplares, sendo uma das revistas filate
licas mundiais de maior tiragem. Alem de 
,artigos especiais, publica igualmente as 
nooidades e as antincios de trocas. As 
emi~s6es de selos htingaros slio bastante 
apreciadas, principal mente nos tiltimos 
anos. 

Pa.~sa"do em revista as prox/mas emis
.s6es htlngaras. teremos, no segundo tri
mestre, um selo em memoria de Madame 
iRooseoplt, que aparecerd num pequeno 
.hloco. Os correfos htingaros prevlem igual
mente a emlssao de selos para as festas 
comemorotioas de Shakespeare e de Gali
leu, e ainda a emiss/Io de uma serle e bloCD 
na altura dosjogos Olimpicos de Toquio. 

Permitam ainda que indiQuemos que 
uma entidade se ocupa na Htlngria do 

Par 

IMRE VARADI 

comercio de selos. Eia detem 0 monop6lLO 
das vendas para 0 estranpeiro. Acrfsce 
que na Hungria, tanto em Budupeste como 
na provincia, cerea de trinta firm as ocu
pam-Be do comerc/O de selos. 

As disposi{:oes em vigor so favorecem 
as trocas de selos. 0 essencial do regula· 
mento, no que se refere a tTocas de se/os, 
e Que cada eoleccionCtdor htingaro pode 
fazer as suas trocas, a/raves da Comissao 
do Controle de Trocas de Selos, funcio
nando na seio no Federa{:lio Nucional. 

Milhares de coieccionadores htingaros 
ocupam-se da troca de selos com 0 estran
geiro, e 0 desenvo/vimento des/as rela{:oes 
refor{:a grandemenle fJ amizade entre os 
coleccionadores das vddos poises. 

Atenc;ao, Filatelistas! 
Se pretendem manter a vossa colec"ao 
sempre actualizada e sem fa.lhas, soli
citem as listas que distribuimos todos 

os meses GRATUIT AMENTE 

SOMOS OS PRIMEIROS A ANUN
CIAR AS MAIS RECENTES 

NGVIDADES MUNDIAIS 
FICARA SURPREENDIDO! 

OS NOSSOS PREl;OS 
SilO OS MAIS BAIXOS 
DO MERCADO. 

ESCRITORIO FILATELICO 

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

ALGES * Tel. 214232 

REMESSAS PARA TODO 0 PAtS 



Congresso da 
BRUXELAS-1963 

GRUPO DE ESTUDO II -- FALSIFICACAO E PERITAGEM 
o numero de aerofilatelislas cresce 

contlnuamente. Do facto resulta que a maio
ria dos selos de pequena tiragem e dos do
cumentos pouco numerosos - logo raros 
quando da sua aparic;ao - sao hoje prati
camente imposs!veis de encontrar, e a seu 
prec;o aurnenta incessantemente, e com fun
damento. Estes facto res sao de natureza a 
encorajar os falsarios - que lanc;:am no 
mercado, de vez em quando, nocivos pro
dutos de seu fabrico. 

A necessidade de alertar as coleccio
nadores, e de Ihes dar possibilidades efec
tivas de defesa contra as falsificadores, tern 
sido - desde a sua fundac;:ao - urna das 

marcoFi/ia 
PORTUGAL 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 

EXPOSI<;A.O FILATELICA TEMAnCA 
cJORNADAS A ViCOLAS. 

Lisbol - Poslo de Correlos - Pavllhio da Felra Indastrlal 
Lisboa, 31 de Janeiro de 1964 

,-------- Peto ------

CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 

Oelegado Permenente de Portugal na F. I. S. A. 

preocupac;:oes dominantes da F. I. S. A. 
IFederac;ao Internacional das Sociedades 
Aerofilatelicas), que, para 0 efeito, criou a 
Grupo de Estudo II. 

Este Grupo de Estudo reuniu, sob a 
presidencia do Eng." 1. Braunstein (Belgica), 
em 6 de Setembro passado, e, nessa sessao 
de trabalho, em que tomamos parte, foram 
adoptadas, par unanimidade, as decisoes 
seguintes, de excepcional importancia
que, como faz parte das normas, sao ulte
riormente submetidas a apreciac;:ao da Pre
sidencia da Federac;:ao : 

1 • - Criar uma biblioteca e urn centro reu
nindo 0 maior numero de documen
tos que facilitem as peritagens. 

2.· - Escolher Bruxelas como centro, e no
meadamente 0 10CB) onde se eneon
Ira a vasta biblioteca da S. A. B. (So
ciedade Aerofilatelica Belga). 

3. 8 - Prop~r que a peritagem seja reser
vada exclusivamente a membros das 
agremiac;:oes filiadas na F. I. S. A. 

4.· - Deixar ao cuidado dos Presidente e 
Seeretario deste Grupo de Estudo a 
e)aborac;:ao dos detalhes, e a apresen
tac;ao do assunto, comp)etamente com
pilado, na pr6xima reuniao da Presi
dencia da F. I. S. A. 

S.& - Ace)erar os trabalhos de forma a que, 
em 1964, ja possam ser realizadas 
as peritagens. 

NOTIl: lIs deliberar,:oes do Grupo de Estu
do II foram, na realidade, submeti
das a apreciac;:ao da Presid~ncia da 
Federar,:ao; na sua recente reuniiio 
(Dusseldorf, 9 e 10 de Novembro de 
1963) - que as aprovou por unani
midade, sem emendas. 

, 

ANUNCIOS ECONOMICOS 
Para completar a minha colec.;ao, procuro 

comprar selos da Sui.;a e do Liechtenstein. 
Tambem sobrescritos de 1.. Dia. Posso dar 
selos novos do Ultramar Portugues. Escre
ver a 

H. Kremo-Benkenstr. 70. Binningen B. L. 
-Sui.;a. 

Troco selos da Europa Oriental, China, 
e outros paises da Asia, Lontra selos de todo 
o mundo. Usados 200/1000, novos 100/ 500 
NF Yvert de 1964. Correspondencia em fran
ces, ingles, espanhol e portugues. 

Miss Smiming Ming - Shaokaichow 99 
yong - P. u. B. 15 - Shanghai XXIII
China. 

Troco, compro e venda selos de Portugal 
e Ultramar. Em troca de selos novas e usados 
da Sui.;a, usados da Fran.;a e Alemanha que 
me faltem, dou do Continente e Ultramar. 

Artur Real Bordalo da Silva - Rua da 
Penha de Fran.;a n." 256-2."-Esq.·-Lisboa. 
Telefone: 833878. 

Canjiroes antigos, e candeeir08 e candeias 
de azeite, desejo, pagan do bem, em dinheiro, 
au, 0 dobro do valor, em selos novas de Por
tugal e Ultramar. Carta a Secretaria, ao n." 22. 

M. H IRS C H - 900 Palmer Road 
Bronxville N. Y. U. S. A. 

Interessado em eomprar antigas emissoes 
de selos portugueses, assim como F. D. C. 
Tambem troce selos contra Portugal. 

Para a vossa colec.;iio. provas, ensaios de 
cor, erros, variedades, etc., dirigir corres
pondencia a: Felix da Costa Ilha-Alcoentre. 

Jose Inignez - Consulado General de Es
paiia - Mittelweg 37 - Hamburgo 13 - Ale
manha. 
. Troca de novi.dades de Portugal na quan

bdade de 10 senes. Dou Alemanha (R. Fe
deral, Berlin e DDR) Cambia oficial DM 
contra escudo 

- Correspondencia em Espanhol. 

E. A. FALCAO - C/o 1. C. T. - P. 0_ 
Box 5146 - Karachi 2, Pakistan. 

Esta interessado em estabelecer contacto 
com coleccionadores portugueses de sobres
critos de 1.0 dia de emissao. 

Cherche echange avec collectionneur se
rieux. Desire timbres religieux, fleurs et fau
ne, neufs (de preference) au uses. Donne
pays divers. Base catalogue au valeur faciale_ 
J. de Sousa Garcia, C. P. 303, Lobito. 
ANGOLA. 

Vende-se colec.;ao de selos fiscais, nacio
nais e estrangeiros - Cartd. para: C. F. P . , aD 
n.· 100. 

Troco series usadas de peixes au borbole
tas, por n ."S 457B, 457C, 457E, 458Y, 459D, 
470F, 475D, 479D, 482C. Catalogo Eladio. 
Artur E. Alves de Miranda - Casa da Seara. 
- Sta. Marinha do Zezere. 

Exposi.;5es Filatelicas - Cartazes, folhe
tos, vinhetas, catalogos, etc., trocam-se par 
bans selos, FDC, maximos. Dao-se vanta
gens. Combina.;ao previa, Jorge Luis P. Fer
nandes, Caixa Postal 22, INHAMINGA 
- Beira, Mo~ambique. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
2$00 cada N. F., Jose Pinto Duarte - Rua de 
Mo.;ambique, 56-3.o-Esq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Grandes e pequenas quantidades de selos 
de Portugal ou Ultramar Portugues, troco
par selos para a sua colec.;1io, mediante man
colista. 

SANCHO OS6RIO 

Rua da Madalena, 80-3. 0 
- LISBOA 

Compro e venda selos aos melhores pre.;os. 
'!vI. do Nascimento - Apartado n." 1229-
Lisboa. 
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da popula<;iio nao viu um s6 exemplar; a 
falsifica<;ao da moeda henriquina de 10$00, 
em Estremoz, cuja fabrica parece ter sido 
instalada no norte do pais, devendo salien
tar-se a rapidez de actua<;ao dos falsarios, 
que, na verdade, nao perderam tempo 
(Diario de N otfcias 5/3/9~07); a exposic;ao 
filatelica-numismatica na Academia Re
creativa do Alto de Santo Amaro; a 
exposi<;iio bibli6-numismatica do 10.0 ani
versario da Sociedade Portuguesa de Nu
mismatica; 0 concurso para a nova moeda 
da Kepublica, ap6s a sua proclamac;ao; a 
grande reportagem referente a moeda 
americana de I centavo (Lin col) que breve 
se transformou Duma viva polemica entre 
dois numismatas, tao desagradavelmente 
conduzida que muito me compungiu, e de 
que resultou a ciencia monetaria ter side 
mal servida. 

Para finalisar esta enumerac;ao, faz.se 
reIerencia ao artigo, interessantissimo, de 

o selo anti-tuberculoso 
(Confinuacilo da paS. 32) 

bern tern vinhetas de selo aniitubereuloso, 
menos eonhecidas, 0 que figura , por exemplo, 
na colee<;ao do 1. A. N. T., sao os selos 
posta.is denominados ali selos antituberculo-
50S. 0 que se passa com a Espanha, passa-se 
com a Belgica e com a Finhindia. 

Resulta, portanto, que quem coleecionar 
selos antitubereulosos ten'! de obtcr tambem 
selos postais. 

Alem disso, c uma vinheta de emissao certa 
e peri6dica, com a enorme expansao mundial . 
como vimos anteriormente; nao se trata de 
vinheta ocasional. de recIame a alguns pro
dutos, ou de anuncio esporft dieo de feiras e 
exposi<;5es. 

Por ultimo, aeresce que nao representa. 
como tantos selos posta is. eujo numero au
mente continuarnente, uma simples extorsao de 
alguns. por vezes muitos, escudos . ao colee
cionador, a tal ponto que a sua excIusao 
de futuras Exposi<;oes Filatelicas vern 5endo 
cada vez mais vigorosamente exigida. 

As suas emiss6es aparecem na proximidade 
do Natal . e 56 nessa altura. salvo muito raras 
excep<;6es. intelramente justificadas . 

Em beleza. concep<;ao e exeeu<;fio, igua
lam . quando nao excedem . e muitas vezes, 
os selos posta is. Basta ver a colee<;ao do 

Antoun Ellis, sobre cMoedas de Cafes., com 
a reproduc;ao de 5 exemplares (anverso e 
reverso) das moedas aparecidas no se
culo XVII. Boje, a luz da nova ciencia 
monetaria, estes exemplares sao verda dei
ras tessP.ras. N6s s6 julgamos moeda aquela 
que e cunhada por quem exerce 0 poder 
de soberania, isto e, 0 Estado. Embora estes 
documentos monetarios tivessem sido fa
bricados por particulares, para facilitar os 
trocos, nao e esta finalidade suficiente, 
como e do conhecimento dos leitores, para 
caracterizar a moeda, que tem fun<;ao so
cial, politica , econ6mica e de suberania. 

E lidos todos estes elementos graficos, 
recolhidos de ha anos a esta parte, quantos 
ac(mtecimentos se recordaram, quantos 
conhecimentos se colheram e reviveram, 
aumentando 0 meu saber e 0 meu pequeno 
cabedal cientIfico, e dando, possivelmente, 
directrises para novos trabalhus? 

Sim, quantos serao eles? 

1. A. N . T., de selos nacionais e estrangeiros, 
colec<;ao que, para nao desmerecer dos cre
ditos dos filatelistas portugueses. iem obtido 
numerosas recompensas nas Exposi<;6es inter
nacionais a que tern concorrido. sendo de citar 
o honroso 3." lugar na I Exposi<;ao realizada 
em Fran<;a. em 1930, por ocasiao do I Con
gresso Internacional do Selo Antitubereuloso. 

Como se ve. 0 selo antituberculoso tern 
tudo, excepto 0 valor postal. que, de resto, 
possue nalguns paises. para ser coleccionavel. 

Porque 0 nao ha-de ser? 
E preciso ve-lo. Ver 0 que se faz entre 

n6s. e 0 que se faz la fora. 
E depois .. . depois de 0 ver, podemos afir

mar. sem receio de errar. que come,.aremos a 
colecciona-lo. 

Abstraindo do valor da colecc;ao, que lhe 
sera dado pelas cota<;6es do catalogo Green, 
serao mais uns centos de paginas que acres
centaremos aos nossos albuns. paginas cheias 
de beleza, paginas representando mais do que 
simples vinhetas, porque representarao coisas 
em que muito se fala e pouco se pratiea: 
- solidariedade e boa-vontade. 

(ContinZla 110 /lrDxinzo minzero) 

(' ) Este C811i10go pode ser consult.do, mediante 
requisi~ao t nn sede do Institut9 5ie Assisrencia N~cio
nal nos Tuberculosos, actualmente na Rua das Tnnas JI 

Sec~iio de Propaganda, Departamento do Selo Anti
tuberculoso. 

2 CRONICAS 

i)iario 
A.. boa doutrina~ao tematica-l 

N6s - escrevemo-la mais uma vez
nao somos coleccionador tematico. Nao 
possuimos nem tencionamos possuir qual
quer colec<;ao tematica. Pelo que, ao falar
mos das tematicas, nao temos em mira a 
obten<;ao de medalhas, nem quaisquer ou
tros interesses egnfsticos a defender ... 

Nao obstante isto, somos n6s quem, no 
nos so PaiS, desde ha mais tempo e mais 
tem escrito, sobre temiiticas, quer nesta sec
c;ao, quer nas paginas do .Boletim do Clube 
Fila:telico de Portugal», onde criiimos uma 
secc;ao pr6pria, valiosamente col aborad a 
pelo mais distinto e mais cuIto tematico 
portugues, 0 cap F Lemos da Silveira. 

E- mais do que isso-fomos n6s quem, 
ha cerca de dez anos, organizou a primeira 
exposi<;ao temiitica portuguesa, ados Ca
minhos de Ferro, e quem, desde essa a re
centissima do Turismo, feliz iniciativa da 
grande em presa STAR, tem organizado 
quasi todas as exposi<;oes temiiticas reali
zadas no nosso PaiS, e nao s6 organizan
do-as, mas fazendo a sua intensa propa
ganda, oferecendo tac;as e medlilhas, obtendo 
o patrocinio de entidades au de individua
lidades amigas, etc., etc. 

Actividade, verdadeiramente sem par, 
nesta especialidade, ela tem-nos permitido 
estudo, leitura e pratica, que se tradu
zem numa boa soma de conhecimentos 
adquiridos, 05 quais desinteressadamente 
temos procurado divulgar, com exclusiva 
preocupa<;iio de orientarmos os temiiticos 
portugueses, quasi todos recentes, e alguns 
deles verdadeiramente ' principiantes, ja 
que a maioria das colec<;oes tematicas por
tuguesas tem tres, dois, ·ou, ate, menos de 
urn ana de idade, 0 que, em Filatelia, nao e 
nada. e seja esta classica ou temiitica. 

Esta nossa doufrina<;ao tem desagra
dado a alguns: 3.9ueles que,levianamente, 
julgam que uma colec<;ao tematica, ao con
trario da colec<;ao clAssica, pode ser feita 
em dois ou tres meses, e somente com se
los baratos, os chamados selos de pacote ... 

Arrostando com tais desagrados, e ate 

DO 

com estupidas inimizades, que evidente
mente niio procuramos, - as obriga<;oes 
inerentes aos cargos que ocupamos, e, tam
bem, as que temos para com a Filatelia, 
para com os coleccionadores temilticos, 
m nitos deles iniciados por nosso interme
dio ou a nosso pedido, e para com os nos-
505 leitores, - impoem-nos que continue
mos ~ boa e seria, a objectiva e constructiva 
doutrina<;iio . Donde, a cabe<;a, que pro
vemos ter sido esta a nossa doutrina<;ao. 
o que, neste estilo lac6nico de sempre, 
faremos no pr6ximo domingo. 

V.C. 

,\ boa doutrina~ao tematica - 2 

Nao tanto por n6s, que, repetimos uma 
vez mais, nao somos coleccionador da es
pecialidade, mas, principalmente, por aque
les que 0 sao, para seu interesse e sua 
orienta<;ao, - importa anotar e comprovar 
aqui como tern sido boa, valida e proficua, 
a doutrina<;iio, que, desde ha muitos anos, 
vimos fazendo sobre as colec<;oes temati
cas, com comentiirios e afirma<;oes poste
riormente confirmados por escritores dos 
mais autorizados, - de Van der Auwera 
para cima e para baixo . .. 

Com efeito, e como exemplo, vale a 
pena transcrever aqui, nao na integra, por 
falta de espac;o, mas em sumario, os «10 pa
receres. apresentados e comentados 'pelo 
eminente Marc Dhotel, membro dos Juris 
tematicos das exposi<;oes filatelicas inter
nacionais, publicados no n.o 120 de .La 
Philatelie Fran<;aise., 6rgiio oficial da «Fe
deration des Societes Philateliques Fran
<;aises), e transcrito, em traduc;ao, no 
n.O 147/148 do cBoletim do Clube Filatelico 
de Portugal.. Ensinam assim: 

I) - Ter uma ideia nova, e desenvol
ver essa ideia a fundo. 

2) - Nao se lan<;ar nos temas muito 
«batidos., a nao ser que se explore uma 
ideia muito original. 

3) - Nunca negligenciar a inclusao dos 
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selos classicos que possam entrar na cons
trultao da colecltao, e que the asseguram 
urn incontestavel aumento de valor. 

4) - Utilizar folhas brancas, creme ou 
cinzentas. 

5) - ExpOr apenas selos impecaveis. 
6) - Evitar, numa mesma folha, a mis

tura de selos novos e obliterados. 
7) - Colo car os selos, tanto quanta 

possivel, no centro das folhas. 
8) - Reduzir as legendas ao estricta

mente necessario, e caligrafar essas le
gendas. 

9) - Utilizar um bilingue discreto. 
10) - Nem muitos, nem poucos selos 

por folha. 

Ao transcrever 0 notavel trabalho do 
iIustre e indiscutiirel Marc Dhotel, salien
tamos a completa identidade da doutrina 
nele exposta, com tudo quanto, desde ha 
anos, temos escrito a tal respeito, e tanto 
naquele -Boletim do Clube Filatelico de 
Portugah, como nesta secltao do -Dilirio de 
Lisboa., como, ate, nas inumeras actas de 
Juris, que temos redigido. E terminamos, 
comentando: - a mal e que, ao que pa
rece, poncos nos leem .• 

Dado 0 interesse que as tematicas es
tao despertando, a sua boa doutrinaltao tem 
suma importll.ncia. Pelo que continuare
mos no pr6ximo domingo. 

V.: C. 

-selOS. SellnNOS & SelOeS 
Mais de dois mil contos por dois selos 

LONDRES, 1 - Um sobrescrito com 
dois selos emitidos em 1847 nas i1has Mau
ricias, foi arrematado por 28000 Iibras (2240 
contos) no leilao da colecc;ao de Arthur 
Hind. 0 sobrescrito, enviado de Port-Louis 
para Londres, vinjou num barco particular 
e passou pela Inglate rra. Tern carimbos de 
Plymouth, Paris e Bordeus. 

Descoberto ha 60 anos, por um E'stu
dente, na papelada do pai, pertenceu a va
rios coleccionadores, ate que Hind 0 com
prou por 10000 libras. 

o novo proprietario e 0 americano Ray
mond Weill, que comec;ou por fazer uma 
oferta de 20000 Iibras. - (F. P.). 

Outro erro notavel de Mo&;ambique 

No nosso numero 145/146 (Agosto.Se. 
tembro de 1963), na pagina 31, tivemos 0 

prazer de apresentar aos nossos leitores 
urn erro, muito interessante, adquirido pelo 
nosso cons6cio Marques Leitao: omissao 
da taxa no selo de Porto Amelia, da serie 
dos Escudos de Armas, de Moc;ambique. 

Temos hoje oportunidade de revelar a 
existencia de outro erro, tao nota vel como 
o primeiro, e pertencente ao tam bern nosso 
prezado cons6cio sr. Rebocho Pais, de 
Evora: omissao das legendas -Republica 
Portuguesa. e -Moc;ambique», no selo de 
Quelimane, da mesma serie dos Escudos 
de Armas. 

Por coincidencia, na altura em que reo 

digiamos esta notlcia, 0 conhecido comer
ciante Iisboeta sr. Sancho Os6rio, tambem 
nosso prezado cons6cio, mostrou-nos al
guns exemplares precisamente do mesmo 
erro, no selo de Quelimane. 

Rejubilamos com estas recentes desco
bertas. Elas provam, exuberantemente, que e 
legitlmo dizer que, finalmente, e em con
sequencia da nossa intensa propaganda, 
com 0 objectivo de servir a verdadeira Fl. 
latelia, os erros comec;am a ser procurados 
e coleccionados, e considerados indispen
saveis em qualquer boa colectanea, quer 
c1assica quer tematica. Que, com a nossa 
persistente campanha de doutrinac;ao, nao 
deixaremos de 0 acentuar, os filatelistas 
autenticos, estudiosos, e os comerciantes 
objectivos, tomam 0 lugar que de direito 
Ihes cabe, e do qual s6 continuarao afasta
dos os que persistirem em negar e nao 10-
mar consciencia do aprec;o que definitlva
mente consagrou, em toda a parte, estss 
pe.;:as sedutoras. 

N6TULAS NUMISMATICAS 

Os meus recortes numismaticos 
Desde todo 0 sempre, quando me inte

resso por qualquer problema, tenho 0 habi
to de guardar e coleccionar os recortes de 
jornais onde se ventilam ou noticiam os 
dados ligados ao problema em estudo. 
Tenho, pois, boa colecltao desses elemen
tos, que, amarelecidos hoje, podem vir a 
:ser, mais tarde, instrumento utiI de traba
Iho a estudioso dos mesmos problemas que 
eu debati, e que jamais deixarao de existir, 
porque apresentam sempre novas facetas 
com 0 rodar dos tempos, como acontece a 
todos os problemas socia is. sempre varian
do con forme as epocas e a moral dos povos, 
sempre em evolultao continua, como cara
cteristica principal de todos os problemas 
humanos. 

a caso numismatico, que ha meia duzia 
de anos comelt0u a preocupar a minha ima
ginaltao, e me levuu a ingressar na corrente 
coleccionista de moeda!', nao podia, eviden
temente, escapar a este vicio, melhor, a 
este sistema de trabalho, de estudo, de 
analise e de boa conservaltao. No caso par
ticular de que tratamos, dada a grande 
crise de especies bibliograficas na litera
tura monetaria, era is so indispensavel. 
Desde ja se afirma que este metoda de tra
balho nao e previlegio do autor destas 
Hnhas, pois mestres consagrados, muito 
antes de n6s, a ele tem recorrido, e com 
muita vantagem, embora mais tarde, ia em 
plena maturaltilo cientifica, possam dispen
.sar estes elementos coleccionados e guar
dados com entusiasmo, e desfazem.se deles 
carinhosamente, entregando·os a colecti vi
dades da especialidade. 

Pois bem, exposto 0 que acima ficou 
dito, quando tive uns minutos de descanco, 
e depois de ter lido e relido a bibliografia 
da especialidade, que se arruma na nossa 
estante reservada a este tema da minha 
particular atenltilo, fui rever todos aqueles 
pequenos pedaltos de jornal, ja colados e 
Tp.ferenciados, existentes no meu modesto 
arquivo. E nilo queiram saber a quap.tidade 
de novos conhecimentos que fui colher, fo
lheando um tal conjunto de recortes, for
.mando urn dossier arrumado crono16gica
mente, tanto quando e possivel. Novos 
conhecimentos chamei eu, pois estava esque
cido do conteudo, na sua quasi totalidade, 
e que fora lido com vivo interesse, e guar
-dado com muito cuidado. 

Para escrever esta croniqueta, as folhas 

.,---------- Pelo ----------: 

DR. ARNALDO BRAZAO 

arquivadas foram passadas uma por uma, 
e, entre muitas centenas de recortes, alguns 
aparecem que despertam certo interesse, 
como vai ver·se. 

Grande parte deles e constituida pelos 
trabalhos de divulgaltilo numismatica do 
Dr. Joilo da Costa Moreira, espalhados por 
<1iversos orgiios de imprensa diliria de 
Lisboa e Porto, trabalho de persistencia 
que tem acordado muito espirito coleccio
nista, outrora atrofiado pela ignorll.ncia, 
peJa preguilta e pelo comodismo, 0 milo te 
rales'». Tambem Ill. esta represendo 0 grande 
mestre Dr. Pedro Batalha Reis, com as 
suas cr6nicas de autorizado numismata, 
publicadas nos Diario Popular e Diario de 
Nolicias, e neste ultimo se salienta 0 eru
dito artigo A Viloria de Samotraeia. Henri. 
que Mantero, com 0 seu catdlogo-pre~drio 
de moedas de metais pobres, que ficou in
completo, aparecido no Diario Ilustrado, e 
cujos escritos nilo vilo alem de seis, muito 
lamentavelmente. Ant6nio de Oliveira apre
senta-se com 0 seu bela trabalho A evolu
~ilo dos padroes monetarios na provincia de 
Angola, aparecido no jornal 0 Skulo. 

Formam dossiers especiais e comple
tos, tanto quando possivel: a achado de 
moedas romanas nas escavac;oes de uma 
rua de Setubal, num total de II091 exem
plares; 0 achamento de moedas varias num 
colector do Bairro Alto, de Lisboa, de 
larga reportagem; 0 aparecimento de 1.000 

moedas romanas em Beja; 0 encontro de 
mais 345 moedas de ouro em Moncarapa
cho, e que teve 0 seu desfecho no Tribu
nal Judicial de alhao; 0 contrabando de 
falsos NafJoleoes (m. de ouro) no papo de 
frangos depenados, entre a Franlta e Arge
lia; a exposic;ilo comemorativa do primeiro 
centenario do nascimento do Dr. Jose Leite 
de Vasconcelos, para a qual contribuimos 
com boa vontade, trabalho e iniciativa; a 
execepcional procura da moeda henriquina, 
e nilo chamarei manifestaltaO de ac;ambar
camento, pois 10.000 contos de moeda 
cunhada foi uma pequena gota de agua no 
oceano. e nao andaremos muito longe da 
verda de se afirmarmos que mais de metade 
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e tal foi 0 principio dum sucesso completo. 
Dentm de poucos dias, nao 300, mas 3000 
d6lares, dez vezes 0 necessario para sa lvar 
o pequeno sanat6rio, tinham sido obtidos ... 

Nova emissao foi necessario fazer , logo 
nos primeiros dias de 1908. 

Desde entao, a venda do pequeno splo 
nao tern deixado de aumentar, atingindo nu
meros que, neste caso, bern se podem consi
derar astron6micos : - basta dizpr que a 

Alemanha 
Argelia 
Argentina 
Aruba (Indias holand.) 
Australia 
Australia ocid. 
Australia do suI 
Baviera 
Belgica 
Bermuda 
Brasil 

Franc;a 
Grecia 
Greljnland 
Guadalup 
Guatemala 
Guiana holand. 
Haiti 
Hawai 
Holanda 
Hong-Kong 
Hungria 

primeira campanha de vendas, em 1908, 
rendeu 135.000 dol ares , e em 1953 fcram 
apurados mais de 23.500.000. 

!sto diz bern da popularidade do selo. 
do espirito de compreensao do publico e ate 
das autoridades, que nunt a puzeram obstaculds 
ou dificuldades a. sua circulac;ao. 

Actualmente, conhecem-se selos ou vinhe
tas antituberculosas dos seguintes paises e ' 
territ6rios: 

M6naco 
Noruega 
Nova Brunswick (Canada) 
Nova Gales do SuI (Austra.lia) 
Palestina 
Panama 
Pais de Gales 
Paquistao 
Peru 
Pol6nia 
Porto Rico 

Burma 
Canada 
Geilao 
Chile 
China 
Cochinchina 

Ilha do Principe 
india 
Indo-China 
Indonesia 
Inglaterra 
Irlanda 

Eduardo Portugal 
Rodesia. do SuI 
Romenia 
Russia 
Ryukyu 
Salvador 
Siam 

Colombia 
Coreia 
Costa Rica 
Checoslovaq uia 
Egipto 
Equador 
Espanha 
Esc6cia 
Est6nia 
Eti6pia 
Filipinas 
FinHindia 
Formosa 

Islandia 
Israel 
ltalia 
Iugoshivia 
Japao 
Jutlandia 
Let6nia 
Liberia 
Lituania 
Luxemburgo 
Malaca 
Mal asia 
MlUTOCOS 

As trocas entre os cole~cionadores, de que 
o maior tera sidQ 0 dinamarques Andersen, 
fazem-se animadaplente. Ha urn volumoso ca
ta.logo, de mais de 400 paginas de grande 
formato, 0 «Catalogo Green do ~Io antitu
berculoso» (1). orig~almente compilado por 
Dick Green, em 1936-38, e editado nos EE. 
UU. da Ameri,ca do Norte pel a Sociedade do 
Selo do Natal e do Selo de Beneficiencia. 
Nele se indicam todos os lje\os ~~ eo muitas 
das variedades conhe!;idas, menc;1io iDl;ompleta, 
esta. pelo IDC)nos no que diz respeito aos se
los pOrtugue~es. e se indicam ;is. cota10e,s 
resp,ectivas. .., .' 

Na r~~Iidadel t1,1do 0 que se .~pde encoIF 

Singapura 
Siria 
Somalilandia 
Suecia 
Suissa 
Suriname 
Tanger 
Terra Nova 
Trinidad e Tobago 
Tunis 
Turquia 
Uniao SuI Mricana 
Uruguai 

trar, e constituir material de estudo, nos 
selos postais, como sejam erros, faItas de 
denteado, duplos' denteados. variedades de 
sobrecargas, impressaes. recto-verso, etc., etc., 
existe nestes selos. E, vamos la. com grande 
caracter de autenticidade, talvez precisa
mente ~rque 0 selo antituberculoso nao tern 
side regularmente coleccionado palos filatelis
tas. 

Justamente? Injustamente? 
Parece-nos que injustamente. 
:E certo que, na l1laior parte dos paises . 

e uma siqlJlles vinheta, sem valor postal. !'vIas 
noutros paises, como rui. Espanha, que tam

(Continua nB pll8 34) 

Cll1quentenario da «(Societe 
Royale AmJ~ale PhllateUque) 

Vai celebrar-se festivamente, durante 0 

pr6ximo mes de Abril, 0 50.0 aniversario 
desta prestante e consagrada instituh;:eo fila
telica de Bruxeles. 

As manifesta<;oes comemoratlvas. que 
terao 0 alto patroclnio de S. A. R. 0 Prin
cipe Alberto, Induem. como testemunho de 
trebalho e progresso. urn grande .Salon 
Philatelique:t, em que particlpareo, por con
vite, as malores colecclonadores belgas. 
Estara petente ao publico, de 25 a 27 de 
Abril, nas maosnlficas salas do Hote l Cos
mopolite, na Praca Rogier. em pleno cora
ceo da capitel belga, e nele funcionhra urn 
alusivo carimbo especial. 

a Clube Filah~lico de Portugal. ao 
mesmo tempo que acentua a louvavel obra 
levada a cabo pela sua congenere de Bru
xelas, deseja·lhe, nesta hora festiva , as 
maiores prosperidades e a feli z continua
Cao dum lAbor tao auspiciosamente conce
bldo. e notAvelmente realizado. };:xlto de 
que e Imposslvel separar 0 nome do seu 
qualificedo e crlterioso Sec retario - Jean 
Foucert - brllhente filatelista que, com 
muito orgulho, 0 nosso Clube conta entre 
os seus rna is ilustres fillados. 

Jose Hipolito 

Dentre os filetelistas da provinCia, Jose 
Hip6lito e urn daqueles que, nos ultimos anos, 
mals se Mm distin~uido, e tanto p'ela sua cale
goria fi1atel~ca, como pelas medalhas que, na~ 
cional e. internacionalmente, tem conquistado, 
't:omo~ ainda, peld sua inconfl,1od;vel persona
lidade de homem honrado e bondosissimo. 

_ Importlinte industrial em Torres Vedras, 
com lama em id'Cib 0 pais. -Jose Hip6lito e um 

grande amigo, do Clube e nosso, motivo pelo 
qual n6s. que s6 de longe a longe 0 vemos, 
por este modo Ihe enviamos apertado abraco. 

«The International Society 
Portuguese Philately» 

Acaba de inscrever-se 0 100.0 s6cio 
desta slmpatlca colectlvidade americana, 
dedicada aos coleccionadores de selos de 
Portugal e Ultramar. 

as s6clos da I. S. P. P. da area de 
S. FranCisco estao a organizar a prime ira 
sucursal da sociedade. Espera-se que as 
prlmeiras sessoes se realizem alnda este ano, 

A ultima edic;:ao do .Portu.Infol'!, 0 jor
nal da I. S. P. P., publica interessantes arU· 
gos sobre «As mareas Posta Is de Timor., 
«Aspectol! Filat~l1cos da Cruz Vermelh~ 
Portuguesa na Grande Guerral'! e .Mareas 
Postals de Macau nos selos de Hong·Kong»l 

as filatE;listas interessados em receber 
urn 'exemplar gratuito .do jqrn!l.1'. e rna Is In~ 
formacoes, podem escrever A Senhora Mar
garlda (!)'RQur ke - ~15:nHaJ'risoJl Avenue 
- BaldWin, Ne-* York ( l!JSA). ; • ' 
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Reunlu em Llsboa a Confer'nela 
cles Aclmlnlstra~6es clos Cor
relos • T.I.eomunlea~6.s 

Em Lisboa, no Pa18cio Foz, realizou-se, 
com grande brilhantismo, uma reuniBO ex
traordinltria da Conferencia Europeia das 
Ildministracoes dos Correios e Te/ecomunica
coes (C. E. P. T.), na qual porticiparam 22 pal
ses, cujas bandeiras estiveram engalanando 
aque/e bela edificio: Illemanha Federal, Ilus
tria, Belgica, Dinamarca, Espanha, Finl6ndia, 
GraCia, Irlanda, IsMndia, 1ta1ia, Luxemburgo, 
Noruega, Paises Baixos, Portugal, Reino 
Unido, Suecia, Sulca, Turquia, China, Princi
pado de Liechtenstein e M6naco, represen
tados par setenta de/egados. 

Esta reuniBo, que teve par fina/idade 
tratar de divers os assuntos, Mcnicos e outros, 
relacionados com 0 XV Congresso da Uniao 
Postal Universal, que se efectuarlt em Maio 
pr6ximo, em Viena de Ilustria, compreendeu 
vltrias sessoes de estudo, alem de batJquetes, 
excursoes, etc. 

II SesSBO so/ene de abel'tura presidiu 0 
sr. eng. J..uis Couto dos Santos, ilustre Cor
reio-M6r de Portugal, e B seguinte, de traba
Ihos, presidiu 0 sr. eng. Duarte Calheiros, 
distinto administrador-adjunto dos C. T. T. 

Esta reuniBo, mostrando a eficiencia dos 
respectivos servicos portugueses, provou, 
principa/mente, 0 alto prestigio de que goza,m 
as nossos C. T. T., e as seus ilustres dirigentes, 

Eng. Luis Couto dos Santos 

no ambito internacional, facto que aqui tl)uito 
nos apraz regis tar e salientar. 

POR 
t"f.~'PAGAMOS BONS PRECOS 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
>I< PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar 

quantidades mail pequenas de selos em .eries, de pre~o media e maio 
elevado. 

Como somas a maior cass filatelica da Americs. estamos constantemente 
a comprar grand"" quantidade. de selos de toda. a. partes do mundo. 
Actualmente, cstamos particularmente interessados em comprar: 
>:< SELOS EM SEIUES : De valor baixo e medii>. Completas au incompletas, 

novas aU usada •. 
>I< SELOS ISOLADOS: Variedades baratBS e atractivas. 
'" PACOTES, Feitos cuidado.amente, com selos perfeitos. 
>\< GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE cSTOCKS,. de todos 

os genero •. 
'" MISTURA (AO· QUILO) sobre papel. 

Queira man dar-nos a sua lista de ofertQ.Sl, que merecera a nossa 
pronta e cuidadosa aten~iiq.' 

GRATIS, A PEDiDO I A no~so novo IIsto de compr~sS 
. . co. melborel pre~os , por selol dos Estados Unidol e Canadb 

VENDA Ao MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

H. E. HARRIS & C.o 
BOSTON 17, Mass. U. S. A. , Telegra.In¥: HARRISCO BOSTON 

o selo anti - tuberculoso 
Integmda nas manifesta«;aes do «Dia Mun

dial da Saude», este ano dedicado a «Tuber
culose, realiza 0 Instituto de Assistencia Na
donal aos Tuberculosos uma Exposi«;iio de
monstrativa das suas actividades, da qual 
destacamos, pelo interesse que deve merecer a 
1!odos em geml, e aos filatelicos em parti
cular, a exposi«;iio do chamado Selo Anti
-tuberculoso. 

Foi em 1904 que, na Dinamarca, Einar 
Holboell, que trabalhava na esta«;iio de cor
reios do Pahkio Real, conhecedor do flagelo 
da tuberculose, e condoldo pela sorte de 
tantas crian«;as anualmente atingidas, conce
beu a ideia de ediflcar, a custa de pequenos 
6bulos dados por toda a popula«;iio, casas de 
saude especializadas onde se acolhessem e 
tratassem os numerosos doentes. 

Pensando, acertadamente, que 0 interesse 
despertado por urn selo especial, vendido a 
urn pre«;o minimo, depressa se perderia se a 
venda fosse continua, Holboell resolveu pro
mover uma campanha activa e Iimitada ao 
periodo do Natal, no qual a correspondencia 
e, de longe, mais numerosa do que em qual
quer outra epoca do ano. 

Obtida a indispensavel autoriza«;iio de S. 
I\I. 0 Rei da Dinamarca, mediante 0 caloroso 
apoio de S. M. a Rainha Mae, a quem 0 

projecto tinha sido previamente exposto, es
tava criado 0 habitual mente designado como 
primeiro selo anti-tuberculoso, merce de urn 
conjunto de boas-vontades, desde 0 Ministro 
aos funcioml.rios dos C. T. T., que tomou 
possivel estarem emitidos 6 mil hoes de selos 
em 26 de Dezembro de 1904, quando em 10 
de Dezembro desse ano apenas 2 mil hoes 
t.inham sido entregues. 

De acordo com a inten«;iio de Holboell
a luta contra a tuberculose, e nao, apenas, a 
protec«;ao da crian~ debil - quatro sanat6-
rios foram edificados gTa«;as aos fundos reco
Ihidos com 0 selo, dos quais 0 primeiro, e mais 
importante, 0 de Kolding, foi inaugurado 
em 1911. 

Posteriormente, a. medida que as idcias de 
preven~o se desenvolviam, alem de outros 
estabelecimentos de cura, foram edificados, 
de 1921 a 1947, 7 casas de convalescen~ 
para. crian«;as d6beis. 

Holboell, falecido em 1927, deixou urna 
obra de imorredoira lembran~. Em sua home
nagem, foi a sua effgie apresentada no selo an
tituberculoBo de 1927, na Dinamarca, e, poste
tiormente, erigido um monurnento a. sua me
m6ria, inaugurado em Copenhague em 1948. 

o exemplo da Dinamarca foi rapidamente 

.,-------- Palo ------

Dr. Anl6nio d' Almeida Figueiredo __ J 

seguido por grande numero de palses, dentre 
os quais destacamos, como os primeiros. a 
Suecia (1904), Noruega (1906), Alemanha e 
Estados Unidos (1907) e Finlandia (1912). 
Actualmente, mais de 50 palses utilizam, ou 
utilizaram os selos, como instrumento de 
propaganda, educa«;ao sanitaria, ou de reco
Iha de fundos. 

Nem resumidamente poderiamos dar aqui 
a maravilhosa hist6ria desse pequeno boca
dinho de papel colorido. 

Apenas algumas notas destinadas a cha
mar para ele a merecida aten«;iio dos filate
listas. 

E, por exemplo, muito curiosa a hist6ria 
do primeiro selo emitido nos Estados Unidos 
da America. 

Em 1904, apareceram ali, vindos da Dina
marca, os primeiros selos antituberculosos. 
Ernbora passassem despercebidos para quasi 
toda a gente, nao 0 foram, porem, para Jacob 
Riis, que, imediatamente, soube avaliar a 
enorme importancia que poderiam adquirir. 

E logo em Julho de 1907 pUblicou em , 
«The Outlook» urn artigo sugerindo a adop
«;1i.o imediata do Selo do Natal, nao propria
mente com a ideia de obter fundos, mas, 
principalmente, no desejo de chamar a aten
«;1i.o do publico e de 0 educar sobre 0 pro
blema. da tuberculose. 

No final desse mesmo ano de 1907, uma 
funcioml.ria dos servi«;os de saude publica em 
Delaware, Emily Bissel, tomava conhecimento 
da desastrosa situa«;ao financeira dum pequeno 
sanat6rio das margens do Brandywine, que 
dentro em pouco teria de fechar. Eram neces
sarios apenas 300, d6lares, mas tal soma, se 
bern que pequena, parecia impossivel de con
seguir, apesar dos mUltiplos esfon;os daSen
volvidos por Emile Bissel. 

A ideia expressa no artigo de Riis vern ao 
seu espirito e, entusiasmad,a, vence . todas as 
dificuldades, e consegue f!LZer 0 primeiro selo 
antitubercilloso americano, com uma tiragem: 
de 50_000 exemplares. 

o t.empo decorria, porem, 0 Natal avi;d
nha-se, mas as vendas eram diminutas. Niio 
sem grandes contratempos, interessou na cam
panha urn redactor do «The North Ameri
can», 0 mais importante jomal de Philadelfia, 
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VII - 'Ficam a cargo dos donas dos ca
demos liS seguintes despeslls : 

a) - Partes de correia com 0 
envlo de cadernos peles 
C.C.F.P.; 

b~ - Uma percentagem (10 0/0) 
soore a valor «p,. dos se
los retirados. e que se des
'fina a cobertura de despe
sas da C. C. F. P.; 

c) - 'Os portes de reenvio ao 
C. F. P. dos cadernos que 
receber para escolha. 

VIII - Cada caderno sera circulad05 ve
zes, Hndas as quais sera devol
vldo; 

IX - Todos os assuntos referentes a 
estas circu'lac;oes serao tratados 
por correspond~ncia. 

Tomei conhecimento do presenle regu
lamento, a que dou 0 meu acordo. 

Assinatura: 

C. C.IF. P. Esc. 20$00 

Recebemos do aderente Snr . .................. . 

morador em .................................................................. . 

Rua ................................................................................... . 
a quantia de vinle -escudos, destinada a 
des pes as de inscri.;:ao, 1 carimbo e urn ca
<lerno para selos. 

Usboa, de de 1964. 
Este aderente tomou 0 n.O 

SELOS DE PORTUGAL 

E ULTRAMAR 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA 

POSTAIS MAXIMOS 

NACIONAIS 

E ESTRANGEIROS 

BARATA 
DASNEVES 

RUA DA TRINDADE. 5-1.°-Dt.o 

LISBOA-2 

(POR CORRESPONDWCIA) 

E stou interessado em series comple
tas, novas. de todos os paises, dos se
guintes temas: desportos, flora, fauna, 
pintura. espac;o e «Europa». 

C"atdlogos: Yvert, Zumstein e Michel. I' 
Correspondencia em ingles, alemao. 

polaco e. russo. 
Oferec;o selos da Pol6nia e oun-os 

paises de Leste: novos, usados e FDC. 

GEORGE SZPAKOWSKI 
ul. Kilinskiego 37 m5 

Lodz 1 - Pol6nia 

Saiu a lisla n.O 13, distrlbulc;ao gratis, contem Portugal, Ultramar (novos e usados) 
TEMATICOS, Desportos, Animais, flores, Novas Republicas, Astrofilatelia, 

Europa, Expo. Bruxelas, etc. etc. 
Catalogos SCOTT'S - Universal (U. S. A,) 1959 Esc. 100$00, 1963 

Esc. 170$00. 

, 

Aceitam-se inscri.;:oes para aquisi.;:ao de Novidades de todo 0 Mundo. 

COIMBRA FIL~ TELICA 
R. d. Sof •• , 

A. P.S. 
A.T.A. 

(U. S. A.) 

23-1.0 - COIMaRA - PORTUGAL 
C. F. P. 
C.I. F. 
(Pori.) 

txposic;6es Filatelicas 
«II Exposit;ao Filatelica 

Na «Casa BancariaJt, Rua de S. Jo~, 
n.· 131, em LiBboa, inaugurou-se no passado 
dis. 3 de Novembro. pelas ' 17 horas, a (dI Ex
posi¢o Filatelica Bancana». organizac;ao do 
Grupo Desportivo do Banco Espirito Santo e 
Camercial de Lisboa., com 0 patrocinio do 
Clube Fila.telico de Portugal. 

Presidiu a. inaugurac;iio um representante 
do sr. Ministre das Corporac;5es, acompanhado 
pelos srs. Rogerio Silva, Administrador do 
Banco Espirito Santo e Comercia! de Lisboa, 
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidente 
do Clube Filatelico de Portugal, directores 
da «Casa Bancaria» e do Grupo Desportivo 
do Banco Espirito Santo e Comercial de 
Lisboa, expositores, etc., etc. 

tIm aspecto da Bxposi"iio. vendo-se. entre outroa. 
os ars. Rogerio Silva, Dr. Vasconcelos Carvalho. 

Dr. Jorge Vieira, etc. 

A exposlC;ao. muito visitada naquele dia 
enos seguintes, continha as participac;6es 
seguintes: 

CLASSE DE HONRA 

SENHOR DUQUE DE PALMELA 

A - Selecc;ao de pec;a.s raras, variedades 
e ultimas emissoes de Inglaterra e 
Comunidade Brimnica. 

Bancaria» 

DIOGO DE SOUSA E HOLSTEIN MANOEL 
(Conde de Atalaia) 

B - Estudo sobre selos do tipo «Ceres» 
do Continente. 

CLASSE DE COMPETI9AO 

1 - ALBERTO C. DAS NEVES 
Banco. Espir. Santo e Comer. de Lisboa 
- Portugal e Ultramar 
- Selos Estrangeiros 
- Tematica 

2 - ANiBAL BARBOSA 
Banco Comercia! de Angola 

Outro aspecto da Exposi~ioJ "endo-se, ao centroIDS 
srs. Jose Gonz81ez Garcia, Dr. Vasconcelos Carvalho, 

Miguel Spiguel, etc. 

- ANGOLA - Reimpress6es tipo «C0-
rea)) usadas como «Specimen» e 5/ 
selos originals das emiss6es de 1886, 
1893/94, 1898/1901, 1902 e 190;3; 
provas, erras e variedades. Algumas 
series do Continente c/ carimbos do 
1.0 Dia. 

3 - AUGUSTO JOSE RAFAEL LEI1fE INA
CIO - Banco Nacional Ultramarino 

- Paises da Europa 
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4 - CARL~ EDUARDO GONC;ALVES VAZ 
Bancd Nacional Ultramarino - Braga 

-'- eolec~ao Musica e Compositores 
_ Colec~aO' Desportiva 

5 _ FERNANDO AUGUSTO PESTANA MA
CHADO - Banco de Portugal 

- Tematica de Navios 

6 - FRANCISCO JOSE D'ARAOJO REBE
LO DE ANDRADE - Banco de Por
tugal 

- Provas e Ensaios 

7 - JORGE ALEXANDRE FREIRE GAR
CIA - Banco Espirito Santo e Comer
cial de Lisboa 

Classe I - Paginas do meu album de 
Portugal Continental e UI
tramarino 

Classe II - Paginas do meu album da 
Noruega 

_ Paginas do meu album dos 
Paises Baixos 

8 - DR. JORGE SANTOS VIEIRA 
Banco de Portugal 

_ Pol6nia - Colec~1io Especializada 
- Tematica de Avia~o 
~ Postais maximos 

9 - JOSE BRAZ PEREIRA 
Banco Espir. Santo e Comer. de Lisboa 

_ Viet-Nam-do SuI. Series escolhidas de 
antigas col6nias Francesas e Cambo
dja 
Sobrescdtos varios, F. D. C. 

10 - JOSE HENRIQUES DOS SANTOS 
Banco Regional de Aveiro - Aveiro 

- ?ortugal Ultramarino 
Fauna e Flora 

11- MANUEL LUIZ REBELO GOMES 
B.i.nco de Portugal 

- Portugal e Ultramar 
- Selos Estrangeiros 

12 -,-,'RUiI RffiEIRO DA COSTA • 
Banco Espirt. Santo e Comer. de Lisboa 

Sobrescritos do 1.. Dia. 

Ap6s a inaugura~o da exposi .. ao filate
lica, 0 presidente da Direc¢o respectiva, 
sr. Dr. Arrobas da Silva, acompanhou os 
convidados uuma rapida visita as notaveis 
instala<;6es da «Gasa Bancaria», que a todos 
impressinou muito agradavelmente. 

Urn aspeeto do visita ill model.res instaIQ~5es da 
.. Casa Boncuria, 

No dia do encerramento da exposi .. ao, 
realizou-se, num restaurante tlpico do Bairro 
Alto, 0 banquete para distribui<;ao das meda
lhas respectivas , 0 qual foi muito concorrido, 
e decorreu com grande anima<;ao. 

-
.' ;"*t lI! 
. , " T '!t ' J' ~ 

f ~';" f' I~, .• '. ..art ' j.. . I . ;.- ~~ ~.I ~ "r. 
'<~~'\~ . 

Um aspeeto do banquete, vendo-se, • presidi-lo, as 
Sr!. Rogerio Silva, dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

e coronel Francisco Cardoso Salgado 

Os premlos atribuidos foram os constantes 
da acta do juri, que seguidamente transcre
vemos na integra: 

ACTA DO JURI 

(lAos tres dias de Novembro de mil nove-
J • 

centos e sessenta e tres, pelas vinte e duas 

Clube Filatelic~ de Portugal 

Circula~oes do Clube Filatelico de Portugal 

Desde hli muilo lempo que, em todos os 
paises, se tern desenvolvido urn sistema de 
trocas fiIaUllicas denominado -Circulat;oes 
Filatelicaso• cuio sucesso tern sido evidente. 

Pareceu, por isso. oportuno, a urn grupo 
de s6cios do -Glube FilaUllico de Portugal., a 
organizat;lio de urn sistema identico ao adop
tado no estrangeiro, numa tentativa para 
obviar ao deficiente interc~mbio entre os fila
telistas portugueses, mormente entre os da 
Provincia e os de Lisboa e Porio. 

Para dar sequencia a tal iniciativa, criou· 
-se esla sect;ao, a que se deu 0 nOIf,e de 
CIRCUWC;:OES DO CLUBE FlLATELICO 
DE PORTUGIlL. 

Esperando-se que a ideia tenha interesse 
e mereca, por isso, a compreens60 de todos 
os filatelistas, reproduzimos a seguir 0 Regu
lamento das referidas circula<;:oes, que, resu
midamente, passarl!o a ser designadas pelas 
iniciais - C. C. F. P. 

Esta sera uma primeira lase, que lan<;:a
mos num periodo e a titulo experimentais, 
para mais tarde desenvolvermos, estenden
do-as, possivelmente, 6S Prov{ncias Ultra rna
rinas e ao J;strangeiro. 

Regulamento das CirculaQiies do Clube 
Fllatelico de Portugal (C. C. _ F. P.) 

Circulac;oes Reciprocas 

1- 0 aderente devers fazer a sua 
inscric;ao previa nas C. C. F_ P., 
para 0 que enviers, devidamente 
assinada, uma das copias deste 
regulamento e, com ela, a quan
tia de Esc. 20$00, em dinheiro, 
vale de correio ou cheque j 

11 - No acto da inscriC;Bo, sers forne
cido a cada aderente urn caderno 
destinado a uma primeira circu
lac;ao, e tam bern urn carimbo com 
o seu numero de aderente, ca
rimbo esse que ficara sua per
tenc;a, e servira . para identificar 
todos os cadernos que enviar 
parlt circulac;ao, e ilssinalar as ca
sas de onde foram retirados os . 

selos dos cadernos de outros ade
rentes, que Ihe forem remetidos 
com selos para escolha j 

III - Como resulta da Base II. todo 0 

aderente as C. C. F. P. enviara e 
recebera, posteriormente, se 0 
desejar. cadernos com selos para 
eventual escolha; 

IV - 0 aderente nao podera reter os 
cadernos que receber por prazo 
superior a 15 dias, devendo reen
via-los a secc;ao de trocas do 
C. F. P., em mao pr6pria ou pelo 
correio, devidamente registados j . 

V - Os cadernos serao fornecidos a 
Esc. 2$50 cada. Estes cadernos 
serao de urn modelo especial, a
cada selo devera ser identificado 
pela forma seguinte: «N.-oo (nil.
mero de catalogo); -Co (cota
C;BO); «p. (valor real de ceden
cia) j e a letra -N» a seguir ao 
numero de catalogo, no caso de 
selo novo. Os selos defeituosos. 
serlio admitidos nestes cadernos, 
mas 56 quando de cotac;lio - va
lor P - superior a Esc. 50$00, e 
tendo devidamente anotados a 
margem todos as defeitos. 
Cada folha sera numerada e iden
tificada com 0 carimbo numerico 
do aderente, e este devera indi
car, na parte inferior da folha, 0 
valor global dos selos nela con
tidos j 

VI - No callo de substituic;ao de qual
quer selo, serBO efectuadas, pel as. 
C. C. F. P., lodas as tebtativas 
para sua recuperac;ao, nlio po· 
dendo, conludo, se resultarem 
improflcuas as diligencias, ser
responsabilizado 0 C~ F. P. 0 res
ponsavel sera. porem, eliminado 
do numero dos aderentes. 
Recomenda-se a aposic;ao, no 
verso dos selos mais valiosos, 
de ut;lla marca a lapis, multo leve 
e sempre do mesmo tipo, a qua' 
servh's de refer~ncia ao aderente 
qu.e os enviou p~ra circula~ao; 
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Nesta dispo~i<;ao de espirito comelWamos 
a folhear 0 «Anuario Portugues de Filateliru). 
Mas a curiosidade provotada pelas primeiras 
paginas, depressa se seguiu uma leit ura atenta 
e verdadeiramente interessada. 

Trata-se, na realidade, de algo de novo 
na literatura filatelica portuguesa. Urn peque
no livrinho, de ediIWao ainda modesta, mas 
cuidada, repleto de infonnalWi5es de interesse 
e de leitura curiosa . 

Alem de uma serie de artigos, de que 
-seria injustiIWa destacar alguns, contem a 
descrir;iio detalhada, e com gravuras, de todos 
os selos e carimbos saidos em Portugal Conti
nental e Ultramarino, e a menr;ao das dife
rentes Exposir;i5es Filatelicas realizadas em 
Portugal, ern 1963, indicando, a maior parte 
das vezes, 0 nome dos expositorcs, membros 
dos juris e listas das olassificaIWi5es . 

o «Anuario Portugues de Filat elia)) torna
-se, dcste modo, urn elemento, se niio in dis
penslivel, pelo menos muito uti!, na biblio
teca de qualquer filatelista. 

rnsere ainda, aMm da lista dos amigos do 
An uario , com moradas e indicar;iio do que 
coleccionam, uma secc;ao de infornur;iio e 
enderer;05 de filatelistas d05 principais paises 
do mundo. 

Julgamos que a menr;ao dos selos referida 
a alguns dos mais conhecidos catalogos mun
diais, por exemplo, Yvert. Zumstein, Scott, 
Stanley Gibbons, valorizaria ainda mais a 
obra. 

Felicitamos vivamente 0 seu coordenador, 
'Nuno Duarte Machado (Apartado 27, Ponta 
Delgada, S. Miguel, AIWores) e a brilhante lis
ta de colaboradores de que se soube rodear. 

'GRECIA 

ccSobrecargas italJanas em selos gregos uti
.lizadas nas ilhas 1(nvicas durante a. ocupa~iio 
italiana (1941-1943)) 

Recebemo~ e agradecemos este estudo feito 
por MOIse Constantinis, secretitrio geral da 
.Societe Philotelique HelJenique, rue Akadi
mias, 57, Athenes, Grece, ondE! se encontra 
.a venda por urn d6lar. 

A circunstancia de se encontrar inteira
mente escrito em gregG nao perrnite que lhe 

. dediquemos mais ampla referencia. 

ALEMANHA 

Agradecemos 0 envio do bern elaborado 
.estudo sobre carimbos dos Departamentos do 

Uruguai, da autoria do Prof. Dr. AlBert 
Narath, de Berlim. 

Edir;ao primorosa, em papel couche. Obra 
destinada aos especialistas, que saibam ale
mao, lingua em que se encontra. cscrita. 

ESTADOS U NIDOS DA AMERICA 

«Os selos de devolll~jjo do Egipto)) (1864-
-1892), por Ernest. A. Kehr. 

Editada por Stamp World. CQrp.. Caixa 
Posta l 146. Bethpage . N. Y., ao prec;o de 
$2. 25, e uma bem documentada monografia 
sobre a orjgem e utiliza~ao destes selos, habi
tualmente redondos , emitidos oficialmente, e 
destinados a fechar sobrescritos encontrados 
abertos , ou vistoriados oficialmente, e ainda 
enviados entre departamentos diversos do cor
reio. 0 seu coleccionamento e hoje mundia,l. 
A descriIWao de todos os exemplares emitidos, 
corn boas e elucidativas gravuras, e a cota
IWiio, com vista a ordenar valores, .sao con8ci~n
ciosamente feitas. 

ITALIA 

«Cateflogo Bolaf/i» 

Editado por S. C. O. T. - Via M. Vitoria 
1 - Turim, ao pre\<o de 1.000 liras, a nova 
ediIWiio do catitlogo B.olaffi conserva as quali
dades que dele fizeram 0 melhor catalogo ita
liano. 

Irnpressao cuidada ern offset, identica as 
anteriores. 

Ha a notar, como melhoramento!j impor
tantes, que se passou a indicar 0 nlimcro de 
exemplares por folha, 0 que satisfaz os que 
coleccionam folhas inteiras, e perrnite a mais 
facil localiza«ao de erros e variedades cons
tantes, sendo de referir 0 grande numero qes
tas, que passou a ser cotado ,Pela primeira vez. 

Continuaram a ser referenciados 08 selQs 
retirados, que existem em grande dep6sito 
nos correios, mas nao aqueles cujas quanti
dades ja sao restrictas . 

Para os exemplares vendidos ern leilao pelo 
Ministerio dos C. T. T., mantem-se 0 preIWo 
anterior, indicado agora entre parentesis . 

o catalogo Bolaffi tern actualmente tres 
ediIWi5eS: - corrente, reduzida (contendo 56 os 
Antigos Estados, Italia, Vaticano, Trieste, 
Somalia a A. F.!.) e a edi¢o de luxo, rica
mente encadernada corn chanfros nas paginas, 
para maior facilidade de consulta dos diversos 
capitulos . 
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Trcs aspectos da expOS1~aOJ vendo-se, ('ntre outrol , 
os srs. Rebelo de Andrade, dr. A. J. de Va.concelo, 
Carvalho, capitiio Jorge Garcia, Rogc!rio Silva, dr. 
Romano -Caldeira CimarD, Anibal Barbosa, etc., etc. 

11oras, reuniu, no local da exposir;iio, "Casa 
Bancariru), Rua de S. Jose, numero cento 
e trinta e urn, em I.:isboa, 0 Juri da «II Expo-
51<;80 Filatelica Bancaria», encontrando-5e 
presentes os Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, Dr. Romano Caldeira camara e 
'Coronel Francisco Cardoso Salgado. E pelo 
primeiro foi dito que, sendo 0 tercciro mem
bro daquele Juri 0 Sr. Dr. Antonio de Almei
da Figueiredo, que actualmente se encontra 
ausente em Espanha, dava a sua iaJta como 
justificada, e tinha designado. para substi
tui-Io, corn os poderes que Ihe foram confe
ridos pel a respectiva Comissao Organizadora, 
-0 Sr. Coronel Francisco Cardoso Salgado. 

E, portanto, encontrando-se 0 Juri com
pleto, percorreu ele a exposilWao, e, depois 
de estudar todas as participac;i5es expostas, 
.aprovou, por unanimidade, conceder os pre
mios seguintes: 

CLASSE DE HONRA : Medalhas de ver
-meil aos Srs. Duque de Palmela e Corttle pe 
_"-talaia. 

CLASSES DE COMPETJ9AO' Francisco 
Jose d'Araujo Rebello de Andrade: medalha 
pe vermeil e medalha do Clube Filatelico de 
Portugal; Anibal Barbosa e Dr. Jorge de 
Melo Vieira: medal has de "prata; Cap. Jorge 
Alexandre Freire Garcia: medalha de bronze 
e placa de prnta do Grupo Desportivo do 
Banco Espirito Santo c Coinercial de Lisboa; 
Jose Henriques dos Santos e Manuel Luis Re
belo Gomes: medalhas de bronze; Jose Braz 
Pereira: Premio qa Casa Molder; e todos 
estes e todos os demais expositores: premios do 
Clube Filatelico de Portugal. 

o Juri lamenta ter de registar que, ao 111.
do de participaIWi5es de categoria, se tenham 
apresentado outras sem 0 minimo de categoria, 
sen'do de recomendar. quanto a algumas, me
lhor selec<;iio, apresentaIWao e leg~ndalOao, e 
a proibi'<;iio de folhas coloridas, ou com ex
cessos de ca-Iigrafia. ParticipaIWi5es deste genero 
nao devem, de 'futuro, ser admitidas, salvo 
em exposiIWOes de principiantes. 

o Juri entetlde dever registar CLue nao con
cedeu medalhas a algumas classes, por enten-
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der que as nao rnerecem, e dado 0 limitado 
n6n'lero de rnedalhas que lbe foi fornecido 
para as classes todas. 

o Juri resolve proper aqui, a. respectiva 
Comissao Organizadora, a entrega de quatro 
medalhas de vermeil, iguais as restantes, mas 
tendo no verso, aMm dos nomes dos contem
plados, a palavra ((HomenageIIl», aos Ex.mos 
Srs. Ministro das Corpora¢es, que presidiu 
a. inaugura¢o da 1.' exposi¢o, e se fez repre-
8entar nesta 2."; Correio Mor, que patxocinou 

ambas as exposic;6es; Rogerio Silva, ilDico 
Adrninistrador banc.hio que assistiu a. inau
gura¢o de ambas; e presidente da Direc,.ao 
da <;:a.sa. Bancana, pelas facilidades e gen
tilezas concedidas. 

Finalmente, 0 Juri resolve salientar 0 va
lor e interesse desta exposi¢o, formular sin
ceros votos pelas suas continuac;5es, e agra
decer, muito reconhecidamente, as atenc;6es 
que Ihe foram dispensadas". 

I Exposi~ao 
de Tematica 

Filatalica Nacional 
de Turismo 

Com extraordinario iixito, inaugurou-se no 
dia 17 de Novembro ultimo, na sede, rno
derna e monumental, da grande empresa tu
rlstica S. T. A. R., na Avenida Sid6nio 
Pais, desta cidade, a uI ExposilYao Filatelica 
Nacional de Tematica. de Turismo», a. qual, 
no dia seguinte, a cr6nica de abertura da 
sec¢o fiIatelica do «Diario de isboa» se 
referiu nos termos seguintes: 

(lOntern Ii tarde, inaugul'ou-se a «l Expo
si~ao Filatelica Nacional da Temdtica de Tu
rismm>, no grande e bela edificia da S.T.A.R .• 
Sociedade de Turismo e Agencia Ribamar, 
S. A. R. L. Cam 0 patrocinio do Clube Filca
telico de Portugal, - esta uI Expos~ao Fila
Ulica Nacional da Temdtica de Tu,ismo" pode 
orgulhar-se de tres 011 quatro (crecards)): 0 

do numel'o de participOJntes numa uposi~ao 
de 11m. unico tema; 0 do numel'o 8 valor dO's 
prbnios. entre eles uma medalhOJ de ouro. 
sete de vermeil e prata. quatra de bronze. 
alem de outros; 0 da beleza e do arranio cl4 
sala,' e 0' da perfe~ao da organ'iz~ao, que. 
nao obstante certos receWJI de atrasos, permi
till terminal' completamente a respect iva mon
tagem. na vespera daquela visita oficial. 

Pela ardem da catdlogo, sao estes os 
exposit ares: dr. Anibal Al~ada de Paiva., dr. 
AntOnio de Almeida Figueiredo, Antonio Fer
reira Rodrigues, Antonio Ferreira SOaYes, An.
t6nio N-ascimento Pinto, David Lopes Santos, 
Etbnundo Nunes, eng. Em{lio Cesar Monteiro 
de Almeida, Ernesto Patricio Franco, J. Ma
nuel BeiriW, J040 Carpenter Robertson, Joao 
do; SilvQl Campelo, cap. Jorge AlexandrB Freire 
Garcia, Jorge Gon~alves Ribeiro Borralh0, 

Jorge Luis P. Fernandes (partici.p~iio de 
Mo~am.bique, ainda, nao tecebida) , eng. Jose 

de Almeida. Avila, eng. Manuel Ribeiro Mar
ques Gomes, Raul Soares, dr. Romano Cal
deira Camara, VitoI' Hugo Vasques, VitOI' Sa 
Alves Coelho e, tara de concurso, a. revista 
do clube «Allambra», de Espanlla, alem do 
«Boletim do Clube Filatelico de Portugal», 
nao incluido no catdlogo. 

o iuri, c;:onstituido pelos srs. dr. Jorg~ 
Cid PrCHm~a, pelOJ arganizadol'a, caronel Car
doso Salgado e signatdrio, pelo Clube Fila
telico de Portugal, so esta naite deve totnlal' 
d!ecisoes definitivas, em.bol'a 0 1.· premio 
(mec14llla de OUI'O e viagem. aerefll a Paris, 
trBs dias. com todas aJl despesas pagas) tenlza 
sido id atribuido, par unanimidade, ao expdt
sitor dr. Romano Caldeira Camara. Notfcia 
Ii qual acrescentamos apertado abra~o de me
recidos parabens. - supamos mesmo que em 
nome de todos os demais exposlt01'u. 

No proximo domingo, dia de encerramen
to. publicaremos a lista de tados os premiados 
desta expos~ao, cuia visita rBcomendamos, 
veement'em:ente, a, todas os lisboetas, ate por
que entre os visitantes, mediante senl!aJI de 
entrada cartadas pelo sistema dos vales de CIN'

reio, plN'tanto se1n possibilidade de falsific~iio, 
- ser4 sorteada uma visita Mrea a Madrid 
-V. C. 

Esta exposiC;ao foi visitada por milhares de 
individuos , entre os quais, muito brevemen
te, vai ser sorteada aquela viagem aerea a 
Madrid. 

Os premios foram atribuidos segundo a 
seguinte 

ACTA DO JURI 

«No dia vinte do miis de Novembro de 
1963, reuniu na sede da S. T. A. R. , Socie-

J 
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mento, excepc;ao feita para alguns cujo assunto 
e 0 mesmo, mas 0 valor facial diferente. 

Cap[tulos especiais referentes a sobrescri
tos de primeiro dia, provas de luxe (com 
indica¢o da sua tiragem, 0 que e precioso 
para avalia¢o do valor real das mesmas) 
e ainda de ((Diversos», tornam esta obra 
plena de interesse, nao s6 para 0 coleccionador 
especializado de Franc;a, mas tambem para a 
classe tematica, que cada ve>: vai adquirindo 
mais preponderancia e valor. 

«CATALOGUE THIAUDE" - des Tim
bres-poste de France et de la Communau
te Franc;aise 1964, 24, Rue du 4 Septembre, 
Paris 2." - Franc;a. 

Custa a crer que, em 336 paginas da edi
¢o, 0 catalogo Thiaude possa dar tantas 
informac;Oes, nurn volume que cabe na palma 
da mlio. Tal s6 e possivel dada a larga e 
util experiiincia de mais de quarenta anos na 
confec¢o de catalogos. 

Quanto as cotac;iies , Thiaude disse-nos 
ultirnamente: 0 desenvolvimento actual do 
numero de coleccionadores e as habituais tirar 
gens dos selos demonstram que, ap6s alguns 
anos de emissao, os selos podem considerar-se 
verdadeiras raridades. Por consequiincia. ao 
contrario dos valores cotados na Bolsa, as 
selos nao baixam; 90% dos selos estao ao 
alcance de todas as balsas, no entanto. 

Em razao do estado actual do mercado, 
alguns selos franceses sofreram aumentos va
riando entre 20 e 40 %; esta ultima. percenta.
gem s6 e valida para os selos vedetas. 

Os selos das antigas possessoos francesas 
tomam um novo interesse, grac;as ao contribu
to das novidades aparecidas. 

Enfim, 0 editor tomou todo 0 cuidado 
nll; enumer~c;1io e cotac;ao dos selos da Repu
bhca Argehna. 0 seu trabalho foi arduo para 
destrinc;ar as emissOes oficiais das series fanta
sistas que, hem entendido, foram retiradas 
das pagmas do seu catalogo. 

Todos os coleccionadores estio de acor
do. .. a competiincia e a eeriedade desta obra 
sao uma util fonte. indispensavel a todos, 
e tanto p~ as compras como para as vendas, 
aos mals Justos prec;os em curso. 

o prec;o deste catalogo e de 4,50 F. 

PORTUGAL 

ccCatdlogo Eladio de Santos,. 
o coleccionador ja se habituou a aguardar 

com interesse 0 aparecimento do «Eladio», 
como e vulgarmente conhecido. S6 isto diz da 

sua popularidade, e da necessidade da sua. 
consulta. Esta 25.' edi¢o. feita por Eladio 
de Santos, R. Bernardo Lima,. 27, Lisboa, 
tern muito boa impressao, e as cotac;oos: 
{oram revistas, como sempre. 

Todavia, parece-nos, salvo melhor opiniao. 
que deveriam ainda ser actualizadas por for
ma a que, quando 0 coleccionador quizesse 
adquirir urn selo numa. casa filatelica. 0 adqui
risse, sem qualquer abatimento, pelo pre"o 
do catalogo. 

Bern sabemos que ficariam sempre de fora. 
os arranjistas, os negociantes encapotados, as. 
que vendem por necessidade e por qualquer 
prec;o ... 

Mas que 0 principiante, sobretudo este, 
que se encontra desprevenido, viesse a saber 
que 0 valor de compra do seu selo era 0 

que estava na cota«;ao do catalogo, e nao 
este valor menos 20. 30 e par vezes 40 0/" 
do valor do catalogo, conforme as casas ... 
Parece que isto traria vantagem. a todos os. 
que lidam com selos, e daria a. este nega.
cio urn aspecto de formalidade e de seriedade 
que, par vezes, parece nao ter. 

Quanto a gravuras, sugerirnos, mais uma. 
vez, que a sua reduC;ao se fac;a. sempre na.. 
mesma proporc;ao, por forma a poder-se com
parar mais exactamente 0 tamanho dos selos_ 

E sugerimos ainda. que, em futuras edic;oos, 
a seu numero seja aumentado, embora. tal se
fac;a paulatinamente. 0 ideal seria que em. 
cada serie figurassem todos os selos diferentes ;, 
que, quando tal nao seja poss[vel, se indique,. 
como se fa>: no catalogo Yvert, 0 assunto 
de cada selo; que, quando figurem gravuras; 
diferentes, sejam referenciados por letras mi
nusculas os valores que a elas correspondem_ 

Isto porque pensamos que 0 catalogo Ela
dio nao se destina s6 ao nosso pais, mas e

h 

ce~amente, tambem consultado por estran
gelros. E mesmo que fosse destinado 56 ru 
Portugal, nao e ra>:oavel que se vao procurar 
a catalogos estrangeiros elementos filatelicos. 
respeitantes a selos portugueses, que nao se 
encontram em catalogos nacionais. 

. Por ultimo,. sugerimos, mais uma vez, que: 
seJam referencladas - e sempre que possivel 
cotadas - as variedades conhecidas. 

i Anud,io Portugues de Filatelia,. 

Quando aparece mais uma publicaC;ao fila
telica, e, regra geral, acolhida com descon
fianc;a, tantas e tantas vezes se tem procurado 
impingir aos filatelistas, a troco de una es
cudos, algumas paginas impressas sem nenhum 
valor rlla!. 



ESPANHA 

«Anutirio Filatelico AFAR», editado por 
SIHRUSH - Apartado 452 - Corunha. 

Recebemos 0 n.O 1 de uma util publica
C;iio filatelica. Um volume mediano, muito 
bern impresso e dividido em seis secc;5es. 

A I indica 0 modo de utilizar 0 Anuario, 
e refere as abreviaturas empregues; a II sec
c;ao reproduz todos os selos aparecidos em 
Espanha em 1962, com indicac;ao do 1.0 dia 
de circulac;ao; na III secc;ao - secc;ao Geral 
- encontra-se menc;lio por Provincias espa
nholas e, dentro destas, por nucleos de po
voac;ao, em ordem alfabetica, dos colecciona
dores, comerciantes, sociedades e publicac;6es 
filatelicas; a secc;ao especial agrupa os colec
cion adores e comerciantes pela classe de selos 
com que trabalham, indica as moradas das 
sociedades, e a classe ou natureza das publi
cac;6es; a V secc;lio e dedicada a Portugal 
e indica as Sociedades Filatelicas, os colec
cionadores po~gueses, com 0 que coleccio
nam preierentemente, quase todos, e os comer
ciantes, por ordem alfabetica das povoac;6es 
em que residem; a ultima secc;ao e dedicada 
a blfm orientada publicidade. 

Publicac;ao de utili dade inegfiVel. 

«CATALOGO HEVIA» 
A 17." edic;ao do Catalogo Hevia, refe

rente a 1964, editado Eela Casa Filatelica 
Hevia - Calle Mayor - 13, Madrid, ao pre

' C;o de 25 pesetas, inclui todos os selos de 
Espanha, ex-co16nias e provincias ultrama.

, rinas. 
Edic;ao atraente, com boas gravuras e im

pressao que podera, de futuro, ser mais cui
dada, em excelente papel branco sern brilho. 

A numerac;ao e a do Catalogo Yvert, 0 

que facilita a ordenac;iip e trocas. 
11: de notar 0 grande nilmero de variedades 

l indicadas, que 0 tQmam de muito valor para 
' 0 coleccionador de Espanha. 
I Em ml}itas emissOes, indica-se a quanti
:dade do selo de menor tiragem, 0 mesIDO que 
e dizer do numero de series completas que se 

' podem outer, 0 que nao deixa de ser vanta-

.,-------- Pelo -------..., 

Dr. Anlonio d'Almeida Figue;,tdo 

joso para avaliar correctamente 0 valor da 
serie. 

FRAN<;;A 

(dJerck - 6'1» 
Eis urn magnifico catalogo de selos de 

Franc;a, que, inteiramente remodel ado, atinge 
a 22.' ediC;ao, lanc;ada por Berek - Pl. de la 
Madeleine-6 - Paris, ao prec;o de 3 frs. 

A remodel~o foi profunda, e 56 a ela 
nos referimos, por nao valer a pena citar a 
perieic;ao habitual da edic;ao. 

Berek apresenta 0 que chama a classifi
cac;ao temfLtica perpetua. 

Os selos for.un classificados nas seguint~ 
categorias: 

Glllssicos 
Alegorias 
Armas e Bras6e& 
Monumentos 
Per80nagens 
Correio Aereo 

Ha ainda urn grupo «tematico» que com
preende os seguintes temas: 

Intelectuais 
Cruz Vermelha 
Europa e ideias europeias. Nato 
Exposic;Oes e congressos 
Dias do selo 
Desporto 

Uma sub-secc;ao de correio aereo engloba, 
sob a designac;lio de «assuntos aercnauticos», 
selos que de qualquer modo tem relac;ao, e 
sao coleccionados pelos especialistas de cor
reio aereo. 

Em ca,da categoria., os selos sao c1assi
ficados por ordem qronol6gica de apareci-
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dade de Turismo e Agencias Ribamar, S. A. 
R. L., 0 Juri da «l Exposic;ao Filatl:lica Na
donal da Tematica de Turismo», constituido 
pelos Ex.mos Srs. Dr. Jorge Cid Proenc;a, 
Administrador daquela Sociedade, e Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho e Coronel Fran
cisco Cardoso Salgado, presidente e vice-pre
sidente do Clube Filatelico de Portugal, 0 
qual, depois de demoradamente vistas todas 
as participac;oes. aprovou, por unanimidade, 
as classificac;6es seguintes: 

1.D _ Dr. Romano Caldeira Camara: me
dalha de ~Uro, e viagem aerea a 
Paris, com estadia, de tres dias. 

2.· - Eng. Emilio CSsar Monteiro de Al
meida: medalha de vermeil do Clu
Filatelico de Portugal. 

3. 0 
_ Cap. Jorge Alexandre Freire Garcia: 

medalha de vermeil Dr. Vasconce
los Carvalho. 

4." - Eng. Jose de Almeida Avila: meda
lha de vermeil. 

5." - Dr. Anfbal Alfada Paiva: medalha 
de vermeil Dr. Joao Duque. 

6.° - Ant6nio Ferreira Rodrigues: meda
lha de prata. 

7." - Dr. Am6n'io de Almeida Figueiredo: 
medalha de bronze prateada. 

8. 0 
- Victor Hugo Vasques: medalha de 

bronze prateada. 
9." - Raul Soares: medalha de blOnze. 

10.0 _ Ant6nio Nascimento Pinto: medalha 
de bronze. 

o Juri, atendendo a que algumas partici
pac;6es nao sao de Ternatica de Turismo, mas 
reconhecendo 0 seu valor, resolveu classificar 
as seguintes, em 

Classe especial: 

1.0 
- J. Mamoel Be-irao: medalha de ver

meil Dr. Cid Proenc;a. 
2.° - Eng. Mat/oel Ribeiro Marques Go

mes: medalha de prata. 
3. 0 

_ Jorge Gonfalves Ribeiro Borralho: 
medalha de bronze. 

Entende 0 Juri dever salientar 0 extraor
dinario exito desta Exposi .. ao, a qual, se in
clui algumas participac;oes mais fracas, a ver
dade e que reuniu uma totalidade de vinte e 
duas, numa tematica. de que, antes, se nao 
conhecia nenhuma colecc;ao no n05SO pais, 
pelo que l: de esperar urn aper£eic;oarnento e 
uma valorizac;ao de todas estas partidpac;5es, 
com vista a futuras exposic;6es, que se espe
ram a escala intemacianal. 

Final mente, as dois ultimos membros do 
Juri aprovaram urn voto de profundo agrade
cimento a S. T. A. R., Sociedade de Turis
mo e Agendas Ribarnar, S. A. R. L., pela. 
sua. feliz iniciativa e pela sua excelente orga
nizac;ao, voto que 0 primeiro agradeceu». 

Exposi«;.ao Filatelica na Semana de Recep«;ao 

80S Estudantes Ultramarinos 
Integrada na Seman a de Recepc;1io aos no

vas estudantes do Ultramar, e promovida 
pela respectiva Procuradoria, inaugurou-se na 
Avenida da Republica, 84, 6.°, em Lisboa, 
uma interessante -exposiC;ao de filatelia das 
provincias de alem-mar .. Ao actc? presidiu 0 
sr. Ministro do Uitramar, 'que foi recebido 
pelos sr. dr. Leopoldino de Almeida, comis
sario nacional da Mocidade Portuguesa em 
exercicio, e sr." D. Maria Ana Luz e major 
Carlos Gomes Bessa, comissarios adjunt08 da
quele organismo para 0 Ultramar. 0 sr. ma
jor agradeceu a visita daquele membro do 
Govemo, e pas em destaqu!l 0 valor da ex
posic;ao, em que figuram selas de todas as 
Jlrovinci~ ultramarinas, incluindo a ultima 

emissao sobre as igrejas de Angola. Agradeceu, 
tambem, a colaborac;ao da respectiva repar
tic;ao do MinisMrio do Ultramar, qUIl orga
nizou 0 certame, assim como tambem da 
repartic;ao das Obras Publicas. 

o sr. coman dante Peixoto Correia felicitou 
os organizadores da exposic;ao, e disse qu~ lhe 
era sempre grato apreciar os esforc;os dos 
dirigentes da Procuradoria dos Estudantes 
Ultrarnarinos em tudo- quanta dissesse respei
to a cultura dos academicos nascidos nas ter
ras de Portugal de alem-mar. 

N. R. - Por absoluta. lalta. de espar;o. 
licam para 0 proximo mimero as reportagens 
das restantes exp.os~r;ae90 realilladas. 



?BLI! -
GAAMA& 

1f. TIRANA - Segundo informa<;iio da 
Administra<;ao Postal da Albania, a serie 
de selos Youri Gagarin, com sobrecarga 
pr,ta, ePosta Ajrore., e F ALSA . S6 os 
selos com sobrecarga vermelha, emitidos 
em 20/3/63"sao oficiais. 

1f. TURIM - A excelente revista ell Col
lezionista - ltalia Filatelica., dirigida pelo 
Dr. Giulio BolafU, passou a sair quinzenal
mente. Da apreciavel iniciativa resulta, 
entre outras vantagens, a certeza de uma 
.ainda maior actualidade da parte informa
tiva. A tiragem de ell Collezionista. e de 
45.250 exemplares ... 

1f. BONA - 0 programa alemao para 1964, 
se sairem todas as emissoes prevlstas, 
comporta urn numero recorde de selos: 53 
para a Hepublica Federal, e 17 para Berlim. 
Esperamos que se trate, apena&, de urn ana 
-excepcional, duma exepfjao a regra ... 

1f. ATENAS - Num valioso lote deselos 
antigos gregos, foram recentemente encon
trados grandes blocos com 0 carimbo do 
dia de abertura dos Jogos Olimpicos de 
1B96_(25 de Marfjo}. 

JiI. PARIS- 0 program a das emissoes para 
]964, comonicado pelo pr6prio Mioistro, 
durante 0 banquete de encerramento do 
.Salao Filatelico de Outono., compreende 
38 selos, sem contar com as surpresas 
sempre posslveis-. 

1f. BRUXELAS - Durante a ultima C. E. 
P. T., foram admitidos como membros 
.pleno jure. 0 Chipre, 0 Liechtenstein e 0 

M6naco, pelo que e provavel que, em 1964, 
as-Administrac;oes qne emitein selos . EU
ROP A. passem de 19 a 22. 

'JiI. HAVANA - Foi emitida uma serie de 
tres sf"los dedicada ao grande ellcritor Er
nest Hemingway, que viveu por largo 
tempo em Cuba. 

It- ACCRA - Urn comerciante local en· 
controu uma folha completa, de 30, do Ish. 

D8tODO 
o MUNIlO . 

3 d. de 1963~ (S. G. 3r(7) com a cor verde 
omitida. Trata-se da maior variedade des
cobert a depois da independencia,de Ghana. 

1f. NOVA IORQUE - Durante 0 ana tran
sacto, foram confeccionados 9.g66.543 so· 
brescrito5 de primeiro dia, das 23 emissoes 
norte-americanas. 

1f. SANTOS - Em Outubro pr6ximo, 0 

Clulle Filatelico e Numismatico de Santos 
organiza uma cExposic;ao Tematica Nacio
nal., comemorativa do 25.0 aniversario da 
sua fundac;ao. 

¥- LONDRES - No decurso de 1964, serao 
emitidas apenas tres series comemorativas: 
4.0 centenario do nascimento de Shakes
peare (S valores - 23 de Abril), 20.0 Con
gresso Geografico lnternaciooal (4 valores 
- I de Julho) e 10.0 Congresso Botil.nico 
loternacional (4 val ores - 5 de Agosto). 

" FILADELFIA - A famosa colecc;ao d6s 
Estados Unidos do falecido Philipe H. 
\Vard Jr., medalha de onro, e 0 seu brilhan
te stock de classicos de diver.5os paises, 
foram adquiridos, por mais de urn milhao 
de d6lares, pela poderosa fhma Raymond 
H. \Veill Co., de Nova Orleans. 

¥- GENEBRA - 0 centenario da niao 
lnternacional das Telecomunicac;oes, em 
1965, sera comemorado filatelicamente por 
quasi todos os paises do Mundo. A data 
prevista para a emissao simultanea e 17 de 
Maio. 

INTENSIPIQUE AS SUAS 

TROCAS FILATELICAS 

AN u N C lOS ECONOMICOS. 
SERVINDO-SE DOS NOSS@S. 
A PRE<;OS MUlTO BARATOS 
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cidos no regulamento em vigor desde 1 de 
Janeiro de 1961 - ate agora conhecido por 
cRegulamento F. I. P. - F. I. P. C. 0.> - e 
que: presentemente, alcan<;:ada a con cor· 
dancia dos tres organismos maximos sobre 
pontos de pormenor - ja que, sobre as Ii· 
nhas gerais, todos estiveram cQncordes 
desde sempre - passara a denominar-se 
cReglement International des collections a 
sujet et a theme>. 

o nosso Clube, que tern vigorosamente 
defendido esta aproxima<;:ao, h8 multo n~
cessaria, nao pode deixar de bl<.t dir, com 0 

. maior prazer, ao significado do perfeito e 
incondicional entendimento actual entre to· 
<las as entidades representativas da tema· 
tica: F. I. P., F. I. P. C. O. e S. GABRIEL. 
Unidade absoluta, no campo internacional, 
que se traduzira na intensificac;:ao duma fe
cunda e benefica era de prograsso. A unieo 
faz a forc;:a, diz 0 adagio. 

2 - Gra<;:as aos numerosos e frutuosos 
coloquios sustentados por Van del' Auwera 
n6 Luxemburgo, durante a «Melusina ·63», 
quer com os membros da Preside'ncia cia 
F. I. P. , quer com delegados de diversas fe
derac;:oes nacionals filladas e de l:Iiferentes 
organismns internacionais interessados pel a 
filatelia tematica, foi posslvel reforc;:ar a 
Comissao F. I. P. das Colecc;:oes Tematicas 
- que reune, agora, urn eIenco de invulgar 
~ategorla, capaz de garantir a este orgao 
essencial novas e melhores possibilidades 
de um labor cada vez mais consclencioso e 
intensivo. Labor que, como e obvlo, Incide 
principalmente na explana<;:ao da verdadelra 
doutrina, onde 0 coleccionador-expositor 
~onsclo encontra a resposta exacta e opor
tuna para todas as pequenas duvidas que 
ainda possa ter. 0 mestre de Malines, de 
vasto saber e competencia, continua, por 
direito proprio, a presidir. E escolheu os 
seus novos cotaboradores, tendo em conta 
os meritos que os distinguem e consagram 
no campo internacionel: 0 frances Dhotel 
- ia bem conhecido dos nossos leitores 
habitualll, e que acaba de ser galardoado 
com 0 «Prix Philatelique Beige» -, 0 checo 
Siouka - tematico de escol -,-0 noruegues 
Grahm - que assegura os contactos com a 
F. 1. P. C. O. -, e 0 belga De Troyer
tambem do conhecimento dos portugueses, 
que garante a liga<;:ao com a Uniao S. Ga
brieL 

Tudo se cORfugii, portanto, para uma 
nltida acelarac;:ao no ritmo de pfogresso da 
temetica mundial, peto que 'contlnuaremos 
o reproduzir nesta rubrica, com a mesma 

acendrada esperanc;:!I, as recomendac;:oes 
autorizadas e .positivas das entidades res
ponsavefs, unicas que nos mereOem credito, 
e cujo cumprimento disciplinado aconse
Ihamos, como sempre, aos que gueiram 
ombrear com os seus parceiros mais des
tros e evoluldos. 

Roubo de selos em Londres 

Da Pollcla Internacional e de 
Defesa do Estado, gabinete nacional 
da «Interpol-, re'cebemos a seguinte 
comunica~lto : 

«Roubo com arrombamerito de 
10 para 11-2-64 numa loja de fIIate· 
lia em Londres stop selos de fran
quia rara avallados em 50 mil Iibras 
esterlinas sfop os selos estavam em 
aproximadamt;nte 400 albuns de 
13X 19 cms. de cor preta com a capa 
interior em pele vermelha com ca
rlmbo em clfra .8 and K» stop os va
lores dos se/os sAo Indicados a tlnta 
e 0 valor e cata/ogado a hlpis stop 
espa~os em bran co dentro das pagi
nas tern impressa a tinta purpura BK 
stop os selos mals vallosos inclufdos: 
100 classificadores de Nova ZelAndia 
de urn xelim e nove dlnheiros, selos 
de caminho de ferro stop cada selo 
tern uma imperfel~ao como urn cir
culo branco no lado esquerdo onde 
devia estar escr'to 0 pre~o, cada selo 
avallado em 75 IIbras stop 5 da Serra 
Leoa selos simples de 1963 de I libra, 
de- onze xellns cQm a impresslo por 
avllo avallados em 170 IIbras cada 
stop 60 da Turqula de 1963 no vCllor 
de 10 kuros com erro de cor cada urn 
avaliado em 10 Iibras stop 20 blocos 
Trlst!o da Cunha selos de assisten
cia avallados em 160 Jlbras cada 
bloco, 4 livros de 1000 classlficado
res do Traan~val anUgos selos a"a
lIados em 4000 IIbras stop 3 Iivl'Os 
de 1000 c1asslflcadores com a pintura 
estragada na superficle selos avalla
dos em 1000 IIbras stop uta a ser 
estudada uma clrcula~lo internacio
nal stop e favor dar-nos conhecimen
to imedlatamente se qualquer pessoa 
for encontrada com as selos». 
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TEM JICAS 
A hora da completa harmonia 

o relat6rio da Comissao F. l. P. das 
Coleccoes tematicas, apresentado pelo seu 
Presidente, R. Van der Auwera, no ultimo 
Congresso da Federacao (Istanbul, 13 a 15 
de Setembro de 1963), nao e muito extenso. 
Apenas tr~s paginas dactilografadas. Sim
ples, claro e preciso, - como e, alias, da 
praxe. 

Consoante afirma 0 autor e responsavel, 
logo de Inlcio, a Comissiio em referencla 
nao se entrega a trabalho especta(ular que 
exija volumosos relatus, mais ou menos ro
manticos - que, acrescentamos n6s, na ge
neralidade sao como lin ces secos: por mais 
que se espremam, nao deitam sumo nenhum, 
- preferindo, desde a sua constitu iI;ao, no 
Congresso de Estocolmo (1955), desenvol
ver uma intensa actividade, corajosa e per
tinaz, para uniformizacao da doutrina tema
lica mundial, e, ao mesmo tempo, dedicar·se 
especialmente a tarefa exaustiva, igualmente 
denodada e morosa, de congracar as diver
sas entidades internacionais que respondem 
pel a especialidade. 

E a verdade e que urn trabalho de ex
cepcional Importancia e de grande signifi
cado, como este - dado que a modalidade 
esta em permanente evoluCao - e os seus 
resultados concretos e proveitosos, podem 
ser explanados em meia duzia de Iinhas, 
sem espectaculo, despretenciosamente. E 0 

caso deste precioso relat6rio de Van der 
Auwera que, profundamente confiante no 
porvir da fila lelia tematica. nos da conla da 
malerializacao recente de dois objectivos 

iSTANBUL , 63 

fundamentais, da consecucao de dois fins 
essenclais. Credores do respeito e do 
apreco gerais, portanto. 

1 - Confirmando tudo quanto se vati
cinou, e deixou antever, no Congresso de 
Praga, 8 «Union Phi1atelique Chretienne 
Mondiale Saint-Gabriele. - ap6s conversa
coes finals, realizadas poucas semanas de
pois daquela reuniao magna - aceitou e deu 
o seu pleno acordo aos preceitos estabele-

E s 

• 

Selos elassieos franeeses i 

Grupo aleaorieo 1.786-1.900 
Quase todos os coleccionadores de se

los franceses tern, se nao todas as taxas dos 
selos do tipo Grupo Aleg6rico, pelo menos 
uma boa parte deles, e normalmenle, uma 
vez preenchidas as casas dos seus albuns, 
nao mais voltam a pensar neles, nao Ihes 
encontrando 0 mlnimo atractivo. 

Os selos do Grupo Aleg6rico estao 
para a coleccao de selos de Franca, como 
os selos Ceres estiio para a coleccao de 
selos de Portugal. Desenho pouco aliciante, 
cores mon6tonas, em resumo, uniformidade 
doentia. 

Contudo, sendo os selos destes tipos os 
mais vulgares, Isto e, aqueles que se en
contram com mais facilidade, os coleccio
nadores deverao esforcar.se por encontrar 
alguma vanlagem nessas possibilidades, 
alargando a sua coleccao, e especializando
-se nesses sectores. Ja 0 mesmo nao se po
dera dizer dos selos verdadeiramente clas
sicos, anteriores a esta emissao, e que, por 
serem mais raros e diflceis de obter, nao 
permitem, aos coleccionadores pouco abo
nados, grandes voos. 

o coleccionador que quer enriquecer a 
sua coleccao, nao com pecas de elevado 
preco ou raridade, podera consegui-lo se se 
especializar e estudar algumas das series 
rna is vulgares, normalmente as mais exten
sas da sua colecCao, e as de menor valor. 
E' precisamente 0 que sucede com os selos 
da serie do Grupo Aleg6rico de Franca, de 
que e bern conhecido 0 valor de 5c, verde, 
que se encontra em todo 0 lade com a su
perabundancia das centenas ou mesmo dos 
mil hares. Nestas emissoes do Grupo Aleg6-
rico e das subsequentes. tipo Blanc, Mou
chon, etc., nao aparecem muitos erros, e 
certo, ou defeitos de impresseo, mas, em 
contrapartida, aparecem carimbos duma va
rledade espectacular. E' posslvel organizar 
uma coleccao especializada de carimbos, 
que aumentara a sua coleccao de maneira 
apreciavel. Assim, podeTl~ escolher, por 
exemplo, carimbos de ruas de Paris, de fim 
de ano, de jornals ou impressos, etc. 

Uma das facetas mais interessantes da 
filatelia francesa e que quase todos os assun· 
tos foram ja estudados e dlssecados com 
uma profundidade extra ordinaria, e muitos 
poucos sao os sectores que nao receberam 
as aten«;oes de urn ou varios filatelistas 

Pelo ---------.,. 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA 

i1u~tres, que nao' hesitaram em fazer conhe
cer e publicar os seus estudos e as suas 
conclusoes, e, se me permitem urn aparte, 
quando vemos 0 panorama de filatelia na
cional, tao abandonado e tao pouco estu
dado, mais res satta 0 contraste, ficando a 
desejar que os grandes da nossa filatelia 
facam ouvir as suas vozes, enos ensinem 0 

multo que sabem, para entao podermos 
segui-Ios. 

Mas voltemos aos selos de Franca do 
Grupo Aleg6rico. 

Sobre os selos destas series, existem 
carimbos, alguns muito raros, oulros, a 
maioria, vulgares. 

Assim, exislem carimbos dos correios 
de Paris ou das cidades das Provlncias, de 
duplo clrculo de data, com as indicacoes de 
Chargements, Alfranchissements, Articles 
d'argent, Periodiques, Journaux (das Cida
des das Provlncias), Journaux e Imprimes 
de Paris (duplos clrculos nao concentricos). 
Exislem, igualmente, carimbos de cartei
ros, carimbos encarnados de duplo clrculo 
nao concentrlcos de jornals e impressos, 
carimbos de data de duplo clrculo azuis 
(normalmente do ultramar ou dos correios 
franceses no eslrangeiro), carimbos de es
tudo lancados pelos correios da Praca de 
Bolsa ou do Correio Central de PariS, e 
que sao de urn bela efeito. 
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Existem, igualmente, alguns carimbos 
i1ustrados representando a bandeira fran
cese, que circulerafrl entre 1897 a 1906, e 
cumulativamente com um que repl'esentava 
a bandeira americana, durante a Exposi<;ao 
Universal de 1900. 

Nao fica por aqui] a explora<;ao do 
campo marco-filatelico sobre os selos do 
Grupo Aleg6rico. Existem os carimbos dos 
Correlos des ruas de Peris, a come<;ar pelo 
Correio Central, Bureau Central, passando 
ao da Pra<;a da Bolsa, Place de la Bourse, e 
seguindo-se os 106 restantes correlos, com 
urna ou mais depend6ncias em varias ruas, 
cada. 

Em cada um destes correlos, existlram 
diferentes tip os de carimbos de duplo clr
culo com letras pequenas, de duplo cfrculo 
(0 interior em pontilhado) e letra! grandes, 
hexagonais ou octogonais, se corresponde
ram a malas fora das horas normais, 0 que 
oriSinava urn aumento de taxa. 

Estes carimbos hexagonais ou octogo
nais (nao confundir com identicos carim
bos na forma, dos correios marltimos), tem 
na zona central, aMm da data, a indica<;ao 
E1 E2 ou E3, correspondentes as 3 malas 
extra. 

Resta-nos indlcar alguns carimbos que, 
sen do vulgares, intrigam 0 coleccionador. 
Trala-se dos carimbos de fim do ano, ou do 
1.0 dia do ano, como sao c1assificad08 pelos 
eSf)ecialistas franceses, e que constam de 
numeros rodeados de urn clrculo, carimbos 
de losango com ancora (parecidos com os 
carim bos maritimos), carimbos dos cartei
ros de numero fraccionario rodeado de urn 
circulo, idem com algarismos romanos, e, 
final mente, carimbos rectillnios com a pala
vra SEINE, PARIS-SEINE, etc., etc., atem 
das estrelas de pontos e numeros, losangos 
varios, que jli foram referenciados nos tres 
arligos anteriores. 

A razao de exist~ncia desta extraordi
naria avalanche de carimbos era devide a 
af.luencia de cartas de votos de Boas Festas 
nos correlos de PariS, durante a quadra do 
Fim do Ano, recorrendo os empregados 
das Esta<;6es, para tanto, a toda 8 especie 
de carimbos que ja estavam retirados de 
circula<;ao ha muitos e muitos anos. 

rNOIA PORTUGUESA 
Pacotcs 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. 

L.M.NORONHA 

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

dia. Todo 0 material filatelico 

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

Telef. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

C. P. 499, NAMPULA, Mot;ambique 

HENRIQUE MANTERO 
encontram-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATI:LICO 
Prafa da Alegria, 58-2.D-A 

Telefone 328176 
LISBOA 

Selos Chlssicos * Modernos ~ Tematicos 

COMPRA, TROCA e VENDE 

I 
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* Nos motivos escolhidos para a recente serie 
de correia aereo de S. Marino (9 valores, 5 
de Dezembro p. p.) , tipas de avi5es comer
ciais mais em uso nas rotas internacionais, 
nao se compreende a repetit;ao do «Boeing 707)) 
(10 e 25 liras) , e a omissao do tao popular 
«Convair 990)). 

* As ilhas Gilbert e Ellice vao comemorar 
a abertura do seu servit;o aereo com 3 \'aJlores: 
3 d., 1/ - e 3/7. A data de emissao ainda 
nao foi anunciada. 

,... Em comemOrat;aO do 30 aniversario da V. 
A. S. P., Companhia que vern assegurando 
urn perfeito servit;o de entrega rapida de 
correspondencia no interior do Brasil, foram 
usados, no dia 4 de Novembro passado, 21 
canmbos especiais em outras tantas cidades 
on de operam os avi5es da empresa. 

* No primeiro voo a jacto Rio de Janeiro
Sao Paulo-Guayquil, da Braniff Internacio· 
nal Airways, Ioram aplicados dois carimbos 
comemorativos (Rio e Sao Paulo - 28/10/63) 
na. ida, e urn (Guayquil - 31/10/63) no 
regresso. 

* Toda a. correspondencia aerea expedida da 
Feira de Leipzig (1 a 10 de Mart;o) foi obli
terada com um carimbo especial. 

* Foram encontrados alguns aerogramas, dos 
actual mente em uso no Canada, com uma 
interessante variedade: cor preta completa· 
mente omitida. 

Ain~a 0 maior aronterimento 
a~rofilat~li[o ~o ano tran~8[to 

No nosso n. D 147/148 oferecemos aos. nos
sos leitores, nmna cronica de cinco paginasl, 
uma visao tanto quanto possivel comopleta 
do que fui a· grande festival aerofilatelico 
de Brux8las (1 a 8 de Set8mbro de 1963). 
Hoje, e gra~as Ii a1t/QJbilidade de uma das 
maJores autoridades mundiais em Atlrofilate
lia, a quem nao podemos deixar de nos COni

fessar reconhecidos, dado que - desnecessario 
S8 torna salientar - nos evitou quaisquer des
pesas, podemos proporcionar, a todos, a re
produfao das tres marcas que fUllcionaram 
no Posta de Correia instalado no certame: 

Carimbo de 1.· dia de circula~ao do selo 
comemorativo do 40.0 aniversario da 

SABENA (1 /9/1963) 

Carimbo comemorativo da Exposi~ao 
Aerofilatelica Internacional 

cAEROPHILA-63. 
(2 a 8/9/19(3) 

Carimbo comemorativo do 3.· Congresso 
da F. I. S. A. (federa~io Internacional 
das Sociedades Aerofilatelicas (7 ,9/1963 

Oravuras gentilmente cedidas pelo 
Sr. Frank Muller, da Academia de Aero
filatelia, autor da cChronique de la 
Poste Aerienne', de • L' Echo de la 

Timbrologie~ 
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hos D.·· 1321 (Janeiro) e 1322 (Fevereiro) a 
sua habitual e magnifica «Chronique de la 
Paste Ae~ieDne»j em que nao falta uma larga 
referencia as novidades aerofilatelicas de Por
tugal e Ultramar. Continua assim a DOSSO 
querido amigo Frank Muller - com elemen
tos por n6s fornecidos - a fazer uma intensa 
propaganda das nossas coisas aerofilatelicas, 
que nos cumpre realr;ar com paJlavras de gra
tidao. E que «L' Echo)) tern uma tiragem que 
ultrapassa os 37.000 cxemplares, e a cr6nica 
de Frank Muller, uma populaddade !'xtraor
dinaria. A revista publicou mais dais fasc.i
culos da "Histoire du Balian Georges Sand)) 
(Paul MaiDcent), trabalho em curso ja refe
rido nestas colunas. 

* No n.· 8, volume 22, do «Sanabria's World 
Airmail News)) - suplemento regular do ca
talogo Sanabria - anotamos, alem das no
vas emissiies e das recentes descobertas em 
variedades, nada menos do que 11 paginas 
atraentementtl ilustradas acerca das oblitera
t>oes sobre selos da «Scadta)) - capitulo do 
livro de Eugenio Gebauer, alias referido. 

+POR AVIAO 

PAR AVION 
Noticias do ar 

* 0 4.· Congresso ADual da F. 1. S. A. (Fe
deraC;ao Internacional das Sociedades Aerofi
latelicas) tera lugar, de 16 a 19 de Setembro 
pr6ximo, em Londres. Organizar;ao a cargo 
da British Air Mail Society, a que preside 0 

nossa prezado amigo e cons6cio James Wo
therspoon. Atentos e conscientes da necesi
dade e vantagens da Aerofilatelia portuguesa 
assistir, como anteriormente, ao maior acon
tecimento aerofilatelico do ano - 0 Congrrssa 
e Assembleia Geral da nossa activa e labo
riosa Federar;ao - envidaremos os mel hares 
esforc;os para, como delegado do C. F. P.
representante de Portugal na F. 1. S. A.
estar presente na capital britanic,L, na data 
marcada. 

* Por motivo da quarta quinzena «Air Fran
ce», 0 sr. Pierre Menut, representante da
quela Companhia no nossa pais, e sua esposa, 
ofereceram, lIO passado dia 5 de Feve-eiro, no 
Hotel Ritz, uma recepc;1io para a qual foram 
convidadas numerosas personalidades. ;IDuran
te ela, foi anunciado - com uma antecediin
cia que vern a prop6sito referir - que a «Air 
France» inaugurara, no pr6ximo dia 1 de 
Abril, uma nova ligac;1io Paris-LISBOA-Poin
te a Pitre-San Juan, e volta, com «Boeing)). 

* Para comemorar 0 50.· aniversario do fa
moso Rallye aereo de M6naco, realizado em 
Abril de 1914) 0 Principado vai emitir uma 
serie, de 16 valores, que apresenta nao s6 a 
retrospectiva dos aparelhos da epoca, parti
cipantes na competic;ao, como tambem recorda 
as principais raides aereo" de 1919 ate aos 
nossos dias. Relernbrarnos que as partidas 
tiveram lugar de Bruxelas, Gotha, Londres, 
Madrid, Milao, Monte-Carlo, Paris e Viena, 
tendo tornado parte na competic;ii.o os grandes 
pilotos da epoca - Gilbert, Mallard, Garros, 
I<enaux, Moineau, Brindjonc des Moulinais, 
etc - com avi6es de marcas reputadas - Mo
rane-Saunier, Albatros, Nieuport., Deperdus
sin, etc. 0 jogo completo de 8 postais espe
dais voados, quando aparece no mercado es
tTangeiro, 0 que e raro, custa aproxirnada
mente 3.000$00. 

~ Perguntam-nos que planador representa 0 

nossa selo de 1$00 da serie «Cinquentenario 
do Aero Clube de Portugah) (E. Santos 
n.· 864, S. Ferreira n .· 854). Convem notar 
que niio se trata de 5elo de correio aereo
portanto, sem qualquer interesse aerofilate
lico. Mas como e extremamente confortador 
verificar que urn tematico de aviar;ao se deseja 
documentar com seguran .. a e interesse, aqui 
fornecemos - embora esta seja urna «PfLgina 
de Aerofilatelia», repetimos - os elementos 
concretos que figuram no nosso ficheiro. Tra
ta-se do Breguet BR 905 «Fauvette», pla
nador de altas perfomances, monolugar, cons· 
truido pela firma Breguet para competic;6es 
da ciasse «standard». Este tipo de aparelho 
tambem pode ser uti liz ado para escola. Da
dos tecnicos: 

Envergadura: 15,00 m. 
Comprimento. 6,22 m. 
Peso bruto: 135 Kg. 
Vel. max. em VQO picado: 200 Km./h. 
Vel. de cruzeiro: 61 Km. / ll. 
Vel. de descida: 0,60 m./s. 

* A Sociedade Aerofilatelica Belga eIec1.ua 
uma reuniao mensal que, entre outras de
monstrac;6es de vitalidade, inclui uma pales
tra acompanhada de apresentac;1io do mate
rial focado. Registamos, com natural rego
zijo, que, na reuniao de 3 de Novembro 
passado, esta causerie esteve a cargo do 
Eng.· 1. Braunstein - Presidente da S. A. B. 
e grande amigo do nossa pais - que se ocu
pou, nuro impressionante alarde de aerofilate
lista ecietico, de Portugal e Ultramar. Va
liosa contribuir;ao para 0 conhecimento das • 
nossas coisas aerofilatelicas alem-fronteiras. 

• 
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Nova linha aerea 
Lisboa -luanda
Joanesburgo 

(5 de Janeiro) 

Nao sao de hoje nem de ontem as queixas 
que os aerofilatelistas costumam formular con
tTa a falta de informac;1io previa sabre voos 
inaugurais, 0 que afecta gravemente a possi
bilidade de, a tempo e horas, expedir as 
pec;as que, uma vez voadas nessas novas li
nhas, viio tomar 0 devido lugar nos seus al
buns, - descrevendo, num trabalho conscien
cioso e perseverante, a Hist6na Aeropostal, 
contemporil.nea, do noa5O pals. Pe novo se 
erguem ciamores, de todos as pontos, e com 
razao. Mais uma vez ... 

Sabia-se vagamente que, devido a interdi
.. ao de utilidade de diversos aeroportos, im
posta por certos paises africanos, a South 
African Airways sena obrigada a modificar as 
rotas das suas linhas para a Europa - fazendo 
e-scala, entiio, apenas em Luanda, e conti
nuando 0 veo, contornando 0 Oeste africano 
sobre 0 Atlantico, ate Lisboa. 

Simplesmente, a S. A. A., que a partir de 
Fevereiro aconselha prodigamente nos jornais 
portugueses, em dispendiosos anuncios de meia 
pagina, a utilizar;ao da «rota mais rapida e 
amiga para a Africa do Suh) - com todos os 
detalhes, inciusive 0 seu «servic;o eficiente e 
cozinha esmerada» - nao teve a mesma efi
ciencia nero 0 mesmo esmero de fazer publi
car, pr~viamente, uma simples local infor
man do-nos de que a viagem inaugural Lisboa
-Luanda-Joanesburgo teria Jugar no domingo 
5 de Janeiro, as 21 horas. 

Pelo - --------., 
Cap. F. Lemos da Silveira 

Por outr~ lado, os -senhores jornalistas, de 
certo muito ocupados a preparar as m8Jlas 
para uma apetitosa viajata em «Boeing 707)), 
e promissora visita de dez dias a Africa do 
Sui, tambem nao se dignaram noticiar, ante
cipadamente, a existencia deste voo inaugural. 
As primeiras novas sabre 0 assunto foram 
dadas nos vespertinos de 5, enos matutinos 
de 6, portanto, quando 0 potente jacto ja ia 
por al f6ra ... Nao nos parece que este metoda, 
de espoleta retardada - mesmo com artigos 
ulteriores, com gran des cabec;a1hos e profusa
mente ilustrados, A lala de compensac;1io
- seja 0 mais racional e 0 mais conforme para 
dar publicidade a qualquer acontecimento. 
o curiosa e que preClsamente vinte e oito 
dias antes do Entrudo, os mesmos represen
tantes da Imprensa nos davam - com que 
solicita antecedencial - uma descric;1io deta
Ihada das duas dezenas de carros aleg6ricos 
que participavam nos corsos do Carnaval do 
Estoril. .. 

Resultados praticos: enquanto sao conhe
cidas bastantes pec;as J oanesburgo-Lisboa -
dado que os nossos colegas sul-africanos foram 
avisados a tempo, e, la, 0 voo nao era se
gredo para ninguem - tanto quanto sabemos, 
n1io existem qualsquer pec;as voadas neste 
aliciante Lisboa-Joanesburgo, mesmo nas maos 
dos nossos aerofilatelistas mais previdentes. 
Que e como quem diz: 0 Carnaval das coisas 
aerofilatelicas portuguesaa continua. .. 
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* Antes das duas sessCies do 197.· leiHio da 
firma Will y Balasse (2 e 3 de Setembro), 
compreendendo 7..03 lotes de material exelusi
vamente aerofilatelico - e, muito a prop6si
to, realizado durante a AEROPHILA-63-, 
Jacques Balasse teve a gentileza de nos mes
trar algumas pe<;as excepcionais do grado 
stock da experimentada casa de Bruxelas. 
Destacamos urn exemplar do selo aereo da 
Russia n.· 40, Sanabria - 50 K. nao-den
teado e com erro de cor (violeta) - de que 
existem 24, assinados pelo maior especialista 
ein selos russos, Romeko de Paris. Este 5elo, 
de correio aereo (Aerofilatelia), representa um 

• dirigivel, . pelo qu entra - nao sabemos por
que estranho criterio - na cosmoD<l.utica (Te
mfl.tica.). N5.0 chega para as encomendas ... 
Permitindo-nos chamar a aten<;ao para 0 

facto de, cotando 350 d61ares no Sanabria, 
estar a. venda chez Balasse por 320 d6lares. 
Uma desilusao para os nosses adeptos do 
«catalogo com 50% de desconto», quer se 
trate de pe<;as de eleir;:1io, como C6ta, ou de 
autenticos monos ... 

* A ultima !ista de ofertas, referente a Ja
neiro, distribuida pel a importanle firma in
glesa J. A. L. Franks Lda. (180, Fleet Street, 
London, E. C. 4), inelui muitos e bons selos 
de correio aereo. 

* 0 ultimo leilao de malerial exclusiva
mente aerofilatelico, levado a efeilo pel a pode
rosa firma Harmer (casa de New York) ren
J;leu cerca de 35 milhoes de d6lares. Ciira 
que merece reflexao. 

* A !ista de oferlas de Janeiro do comer
ciante C. K. Beecham (58, Capslone Hoad, 
Bromley, Kent) - especiali5la. em documen
ta.<;ao - vern recheada de pec;as tentadoras. 

* 0 cecente leilao da «De Nederlandsche 
Postzegelveiling N. V.» (Amsterdam, 15 a. 18 

de Janeiro) inelui alguns lotes de selecdo
nados selos de correio aereo, de diversos 
paises. 

* No 129.· leilao de Hans Grobe (Hanno
ver, 28 a 31 de Janeiro) anotamo5 centenas 
de lotes de selos de correio aereo, e alguns 
documentos, de camcter mundial. 

* No 59.· leilao de Heinrich Dornhofer 
(Mannheim, 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro) 
foram a. prac;a alguns bons lotes de selos de 
correio aereo de varios paises. 

* 0 profuso catalogo do 10.· leilao Aldo 
d' Urso (Roma, 15 e 16 de Fevereiro) inclui 
magnificos lotes aerofilatelicos, selos e docu
mentos, de Italia e Col6nias, S. Marino e 
Vaticano. 

* No 228.· leilao da conceituada firma Rou
met (Paris, 24 de Fevereiro) assinalfunos 
numeroses lotes de selos de correio aereo, 
com realce para Russia - compreendendo 
quase todas as raridades desie pais. 

* De notar, no pr6ximo leiliio H. R. Harmer 
(Londres, 2 a 4 de Marc;o) , uma selecc;iio de 
alta qualidade de selos de correio aerco, uni
versal. 

* A lisla de ofertas n.· 225 (Fevereiro) da 
conhecida casa. Eugenio Llach, de Barcelona, 
apresenta nada menos do que cinco paginas 
com todos os selos aereos de Espanha , in
eluindo raridades e pec;as de luxo. 

* E muito valioso 0 nueleo de lotes aerofila
Mlicos, selos e documentos de varios paises, 
do 55.° leilao Franc;ois Brych (Monle Carlo, 
14 de Marc;o). 0 n.O 14 a, Yvert, de M6naco, 
sobrecarga invertida - de que sao conhecidos 
10 exemplares, assinados Thiaude - tern urn 
prer;o de partida de 3.000 francos ... 

POR AVIAO 

PA R AVION 

Ronda 
da Imprensa 

* Com 0 sugestivo titulo de «Vit6ria brasi
leim na AEROPHILA-63», 0 n.O 6 de «Alvo
rada dos Selos», de Sao Paulo, refere, em 
primeira pagina, 0 grande sucesso alcanctado 
naquele certame pelo nosso prezado cons6cio 
e amigo Sebastiao Amaral, de Belo Horizonte, 
a cuja colecc;ao especializada de S. Marino 
foi outorgada medalha de vermeil e premio 
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especial (do mesmo metal). Tambem «A Mar
cha d03 Selos», orgao oiicial do Brasilia. Clube 
Internacional, dirigido pelo dinfunico Ame
rico Tozzini, deu 0 devido relevo, no seu 
n.O 46/50, a. brilhante vit6ria de Amaral. 
Uma histima que 0 Brasil - onde exisiem 
tao distintos aerofilatelistas - ainda nao if'
nha represf'ntante 'na F. 1. S. A. FaIta de 
unidade? 

* A nossa biblibteca foi agora enriquecida 
com 0 catalogo especializado polaco «Ilus
irowany Katalog Znaczkow Pol skich» , ultima 
edi«ao, volume de excelente apresenta<;ao 
gnlfica, que estuda exaustivamente, ate ao 
pormenor fugidio, os selos e pec;as filatelicas 
deste pais. A parte aero-filatelica (pag. 335 
a 370) e das mais relevantes desta obra pro
funda e precisa, fornecendo elementos con
cretos e praticos, desde os pioneiros aos mis
seis, aos que desejem levar a sua colec«ao da 
Pol6nia - pais de muito interesse, no que se 
refere a Aerofilatelia - a born e apropriado 
nivel. 

* 0 n.O 147 (Janeiro) do mensario «I.e Mon
de des Philatelistes» publicou urn pequeno 
artigo na sua rubrica «Aerophilatelie», da 
autoria de Pierre Lecerf, nohivel colecciona
dor parisiense, sebre a primeira travessia do 
Mediterraneo. Esta «Pagina» ja se havia. refe
rido - quando da emissao do sela comemo
rativo, de Monaco - a cste grande feito de 
Roland Garros, que, f'm 23 de Seternbro de 
1913, num aviao Morane, equipado com moior 
Gnome, efectuou a primeira travessia do Me
diterraneo (Sa;int-Raphael / Bizerta) " cobr-indo 
os 760 quilometros do percurso ern menos de 
8 horas, e nao Ihe restando, a. chegada, mais 
do que 5 liiros de ga:r:olina no dep6sito .. . 

* «II Collczionisia» - agora publicado quin
zf'nrulmenie - continmL a apresentar com re
gularidade ,~ rubrica «Aerofilatelia», a. cargo 
de «Icaro», que e, como temos referido, uma 
bela cr6nica de novidades, no campo dos 
documentos. 0 n.O 4/64 (16 de Fevereiro) 
insere urn artigo primoroso, valiosamente 
documentado e ilustrado - «II raid Roma
-Tokio, 1920" - dum distinto aerofilatelista 
que adopta 0 pseud6nimo de «Rastaban», 
cuja leitura aconselhamos vivamente aos que 
se interessam pelo assunto. E urn artigo serio, 
escrito com vivacidade, calor humane e apro
fundado conhecimento da materia, que nos 
da a ideia exacta do que foi esta enorme 
aventura, 0 caide Roma--T6quio (12 de Fe
vereiro a 31 de Maio de 1920), levada a 

cabo pelas tripular;iio Ten. Arturo Ferrario 
- Cappannini (mecanico) e Ten. Guido Ma
siero - Mareto (mecanico), em dois velhos 
aviOes «SVA 9», de 220 cavaloB, provenientes 
dos excessos de guerra. Dura experiencia, de 
arrepiar; 109 horas de voo, a. media de 160 
Km./h., para sobrir os 16.800 Km. em 24 
etapas. Sob 0 ponto de vista aerofilatelico, 0 

curioso e que Ferrarin, no seu livro «Voli nel 
Mondo», ass in ala ter transportado correspon
dencia na etapa Aleppo-Bagdad - e cssas 
pe<;as nao aparecem - enquanto a colec<;ao 
do Eng.o Taragni ostenta uma carta voada 
de Charbar a Karachi (2-3 de Mar<;o) assina
da por Ferrarin e por Masierol 

* «The Air Post at Colombia», pelo vene
zuelano Eugenio Gebauer, e uma excelente 
obra, de 126 paginas, que vern completar 0 

estudo, publicado ha trinta anos, pelo sau
doso Kessler. Entre as colec«oes aerofilateli
cas de grande classe, a ColOmbia ocupa urn 
lugar importante; os selos emitido pelas dife
rentes Companhias (Scadta, Avianca, Lansa), 
e os celebres «consulares», tern urn interesse 
extraordinario, e esta obra consagra-Ihe urn 
estudo muito cuidado e muito profundo, que 
nao deixara de ser devidamente apreciado pel os 
especialistas. 

* Aconselhamos , tarnbem, «Air Mail History 
of Italian Libya.», artigo muito elucidativo, 
ilustrado, da autoria. de Thomas Cairns, no 
n.O 1266 (7 de Fevereiro) do «Philatelic Ma
gazine», desde os pioneirus (1911) - servic;os 
da «Flottiglia. Aviatori Volontari Civili»
ate a. inaugurac;iio do ultimo servi<;o regular 
(1937) - Tripoli-Tunis-Roma, pela Ala Lit
toria. 

* Continuamos a receber 0 interessante pe
ri6dico «Story-Posh) - agora mensal - edi
tado pela conhecida casa de Bruxelas. 

* Foram distribuidos, com perfeila regula
ridade, os 6rgaos vficiais de congeneres aero
filatelicas com as quais mantemos proveitosa 
permilla: «La Liaison Aerophilatelique» (Bel
gique), «Air Ma.il News» (Inglaterra) e «De 
Aero-Philatelist» (Holanda). 

* Recebemos, igualmente, os n.08 271 (Ja
neiro) e 272 (Fevereiro) de «The Aero Field», 
conceituada publica<;iio de Francis J. Field Li
mitada. 

* «L' Echo de la Tirnbrologie» - presente
mente com melhor aspecto grMico - inseriu, 
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* Antes das duas sessCies do 197.· leiHio da 
firma Will y Balasse (2 e 3 de Setembro), 
compreendendo 7..03 lotes de material exelusi
vamente aerofilatelico - e, muito a prop6si
to, realizado durante a AEROPHILA-63-, 
Jacques Balasse teve a gentileza de nos mes
trar algumas pe<;as excepcionais do grado 
stock da experimentada casa de Bruxelas. 
Destacamos urn exemplar do selo aereo da 
Russia n.· 40, Sanabria - 50 K. nao-den
teado e com erro de cor (violeta) - de que 
existem 24, assinados pelo maior especialista 
ein selos russos, Romeko de Paris. Este 5elo, 
de correio aereo (Aerofilatelia), representa um 

• dirigivel, . pelo qu entra - nao sabemos por
que estranho criterio - na cosmoD<l.utica (Te
mfl.tica.). N5.0 chega para as encomendas ... 
Permitindo-nos chamar a aten<;ao para 0 

facto de, cotando 350 d61ares no Sanabria, 
estar a. venda chez Balasse por 320 d6lares. 
Uma desilusao para os nosses adeptos do 
«catalogo com 50% de desconto», quer se 
trate de pe<;as de eleir;:1io, como C6ta, ou de 
autenticos monos ... 

* A ultima !ista de ofertas, referente a Ja
neiro, distribuida pel a importanle firma in
glesa J. A. L. Franks Lda. (180, Fleet Street, 
London, E. C. 4), inelui muitos e bons selos 
de correio aereo. 

* 0 ultimo leilao de malerial exclusiva
mente aerofilatelico, levado a efeilo pel a pode
rosa firma Harmer (casa de New York) ren
J;leu cerca de 35 milhoes de d6lares. Ciira 
que merece reflexao. 

* A !ista de oferlas de Janeiro do comer
ciante C. K. Beecham (58, Capslone Hoad, 
Bromley, Kent) - especiali5la. em documen
ta.<;ao - vern recheada de pec;as tentadoras. 

* 0 cecente leilao da «De Nederlandsche 
Postzegelveiling N. V.» (Amsterdam, 15 a. 18 

de Janeiro) inelui alguns lotes de selecdo
nados selos de correio aereo, de diversos 
paises. 

* No 129.· leilao de Hans Grobe (Hanno
ver, 28 a 31 de Janeiro) anotamo5 centenas 
de lotes de selos de correio aereo, e alguns 
documentos, de camcter mundial. 

* No 59.· leilao de Heinrich Dornhofer 
(Mannheim, 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro) 
foram a. prac;a alguns bons lotes de selos de 
correio aereo de varios paises. 

* 0 profuso catalogo do 10.· leilao Aldo 
d' Urso (Roma, 15 e 16 de Fevereiro) inclui 
magnificos lotes aerofilatelicos, selos e docu
mentos, de Italia e Col6nias, S. Marino e 
Vaticano. 

* No 228.· leilao da conceituada firma Rou
met (Paris, 24 de Fevereiro) assinalfunos 
numeroses lotes de selos de correio aereo, 
com realce para Russia - compreendendo 
quase todas as raridades desie pais. 

* De notar, no pr6ximo leiliio H. R. Harmer 
(Londres, 2 a 4 de Marc;o) , uma selecc;iio de 
alta qualidade de selos de correio aerco, uni
versal. 

* A lisla de ofertas n.· 225 (Fevereiro) da 
conhecida casa. Eugenio Llach, de Barcelona, 
apresenta nada menos do que cinco paginas 
com todos os selos aereos de Espanha , in
eluindo raridades e pec;as de luxo. 

* E muito valioso 0 nueleo de lotes aerofila
Mlicos, selos e documentos de varios paises, 
do 55.° leilao Franc;ois Brych (Monle Carlo, 
14 de Marc;o). 0 n.O 14 a, Yvert, de M6naco, 
sobrecarga invertida - de que sao conhecidos 
10 exemplares, assinados Thiaude - tern urn 
prer;o de partida de 3.000 francos ... 

POR AVIAO 

PA R AVION 

Ronda 
da Imprensa 

* Com 0 sugestivo titulo de «Vit6ria brasi
leim na AEROPHILA-63», 0 n.O 6 de «Alvo
rada dos Selos», de Sao Paulo, refere, em 
primeira pagina, 0 grande sucesso alcanctado 
naquele certame pelo nosso prezado cons6cio 
e amigo Sebastiao Amaral, de Belo Horizonte, 
a cuja colecc;ao especializada de S. Marino 
foi outorgada medalha de vermeil e premio 
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especial (do mesmo metal). Tambem «A Mar
cha d03 Selos», orgao oiicial do Brasilia. Clube 
Internacional, dirigido pelo dinfunico Ame
rico Tozzini, deu 0 devido relevo, no seu 
n.O 46/50, a. brilhante vit6ria de Amaral. 
Uma histima que 0 Brasil - onde exisiem 
tao distintos aerofilatelistas - ainda nao if'
nha represf'ntante 'na F. 1. S. A. FaIta de 
unidade? 

* A nossa biblibteca foi agora enriquecida 
com 0 catalogo especializado polaco «Ilus
irowany Katalog Znaczkow Pol skich» , ultima 
edi«ao, volume de excelente apresenta<;ao 
gnlfica, que estuda exaustivamente, ate ao 
pormenor fugidio, os selos e pec;as filatelicas 
deste pais. A parte aero-filatelica (pag. 335 
a 370) e das mais relevantes desta obra pro
funda e precisa, fornecendo elementos con
cretos e praticos, desde os pioneiros aos mis
seis, aos que desejem levar a sua colec«ao da 
Pol6nia - pais de muito interesse, no que se 
refere a Aerofilatelia - a born e apropriado 
nivel. 

* 0 n.O 147 (Janeiro) do mensario «I.e Mon
de des Philatelistes» publicou urn pequeno 
artigo na sua rubrica «Aerophilatelie», da 
autoria de Pierre Lecerf, nohivel colecciona
dor parisiense, sebre a primeira travessia do 
Mediterraneo. Esta «Pagina» ja se havia. refe
rido - quando da emissao do sela comemo
rativo, de Monaco - a cste grande feito de 
Roland Garros, que, f'm 23 de Seternbro de 
1913, num aviao Morane, equipado com moior 
Gnome, efectuou a primeira travessia do Me
diterraneo (Sa;int-Raphael / Bizerta) " cobr-indo 
os 760 quilometros do percurso ern menos de 
8 horas, e nao Ihe restando, a. chegada, mais 
do que 5 liiros de ga:r:olina no dep6sito .. . 

* «II Collczionisia» - agora publicado quin
zf'nrulmenie - continmL a apresentar com re
gularidade ,~ rubrica «Aerofilatelia», a. cargo 
de «Icaro», que e, como temos referido, uma 
bela cr6nica de novidades, no campo dos 
documentos. 0 n.O 4/64 (16 de Fevereiro) 
insere urn artigo primoroso, valiosamente 
documentado e ilustrado - «II raid Roma
-Tokio, 1920" - dum distinto aerofilatelista 
que adopta 0 pseud6nimo de «Rastaban», 
cuja leitura aconselhamos vivamente aos que 
se interessam pelo assunto. E urn artigo serio, 
escrito com vivacidade, calor humane e apro
fundado conhecimento da materia, que nos 
da a ideia exacta do que foi esta enorme 
aventura, 0 caide Roma--T6quio (12 de Fe
vereiro a 31 de Maio de 1920), levada a 

cabo pelas tripular;iio Ten. Arturo Ferrario 
- Cappannini (mecanico) e Ten. Guido Ma
siero - Mareto (mecanico), em dois velhos 
aviOes «SVA 9», de 220 cavaloB, provenientes 
dos excessos de guerra. Dura experiencia, de 
arrepiar; 109 horas de voo, a. media de 160 
Km./h., para sobrir os 16.800 Km. em 24 
etapas. Sob 0 ponto de vista aerofilatelico, 0 

curioso e que Ferrarin, no seu livro «Voli nel 
Mondo», ass in ala ter transportado correspon
dencia na etapa Aleppo-Bagdad - e cssas 
pe<;as nao aparecem - enquanto a colec<;ao 
do Eng.o Taragni ostenta uma carta voada 
de Charbar a Karachi (2-3 de Mar<;o) assina
da por Ferrarin e por Masierol 

* «The Air Post at Colombia», pelo vene
zuelano Eugenio Gebauer, e uma excelente 
obra, de 126 paginas, que vern completar 0 

estudo, publicado ha trinta anos, pelo sau
doso Kessler. Entre as colec«oes aerofilateli
cas de grande classe, a ColOmbia ocupa urn 
lugar importante; os selos emitido pelas dife
rentes Companhias (Scadta, Avianca, Lansa), 
e os celebres «consulares», tern urn interesse 
extraordinario, e esta obra consagra-Ihe urn 
estudo muito cuidado e muito profundo, que 
nao deixara de ser devidamente apreciado pel os 
especialistas. 

* Aconselhamos , tarnbem, «Air Mail History 
of Italian Libya.», artigo muito elucidativo, 
ilustrado, da autoria. de Thomas Cairns, no 
n.O 1266 (7 de Fevereiro) do «Philatelic Ma
gazine», desde os pioneirus (1911) - servic;os 
da «Flottiglia. Aviatori Volontari Civili»
ate a. inaugurac;iio do ultimo servi<;o regular 
(1937) - Tripoli-Tunis-Roma, pela Ala Lit
toria. 

* Continuamos a receber 0 interessante pe
ri6dico «Story-Posh) - agora mensal - edi
tado pela conhecida casa de Bruxelas. 

* Foram distribuidos, com perfeila regula
ridade, os 6rgaos vficiais de congeneres aero
filatelicas com as quais mantemos proveitosa 
permilla: «La Liaison Aerophilatelique» (Bel
gique), «Air Ma.il News» (Inglaterra) e «De 
Aero-Philatelist» (Holanda). 

* Recebemos, igualmente, os n.08 271 (Ja
neiro) e 272 (Fevereiro) de «The Aero Field», 
conceituada publica<;iio de Francis J. Field Li
mitada. 

* «L' Echo de la Tirnbrologie» - presente
mente com melhor aspecto grMico - inseriu, 
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hos D.·· 1321 (Janeiro) e 1322 (Fevereiro) a 
sua habitual e magnifica «Chronique de la 
Paste Ae~ieDne»j em que nao falta uma larga 
referencia as novidades aerofilatelicas de Por
tugal e Ultramar. Continua assim a DOSSO 
querido amigo Frank Muller - com elemen
tos por n6s fornecidos - a fazer uma intensa 
propaganda das nossas coisas aerofilatelicas, 
que nos cumpre realr;ar com paJlavras de gra
tidao. E que «L' Echo)) tern uma tiragem que 
ultrapassa os 37.000 cxemplares, e a cr6nica 
de Frank Muller, uma populaddade !'xtraor
dinaria. A revista publicou mais dais fasc.i
culos da "Histoire du Balian Georges Sand)) 
(Paul MaiDcent), trabalho em curso ja refe
rido nestas colunas. 

* No n.· 8, volume 22, do «Sanabria's World 
Airmail News)) - suplemento regular do ca
talogo Sanabria - anotamos, alem das no
vas emissiies e das recentes descobertas em 
variedades, nada menos do que 11 paginas 
atraentementtl ilustradas acerca das oblitera
t>oes sobre selos da «Scadta)) - capitulo do 
livro de Eugenio Gebauer, alias referido. 

+POR AVIAO 

PAR AVION 
Noticias do ar 

* 0 4.· Congresso ADual da F. 1. S. A. (Fe
deraC;ao Internacional das Sociedades Aerofi
latelicas) tera lugar, de 16 a 19 de Setembro 
pr6ximo, em Londres. Organizar;ao a cargo 
da British Air Mail Society, a que preside 0 

nossa prezado amigo e cons6cio James Wo
therspoon. Atentos e conscientes da necesi
dade e vantagens da Aerofilatelia portuguesa 
assistir, como anteriormente, ao maior acon
tecimento aerofilatelico do ano - 0 Congrrssa 
e Assembleia Geral da nossa activa e labo
riosa Federar;ao - envidaremos os mel hares 
esforc;os para, como delegado do C. F. P.
representante de Portugal na F. 1. S. A.
estar presente na capital britanic,L, na data 
marcada. 

* Por motivo da quarta quinzena «Air Fran
ce», 0 sr. Pierre Menut, representante da
quela Companhia no nossa pais, e sua esposa, 
ofereceram, lIO passado dia 5 de Feve-eiro, no 
Hotel Ritz, uma recepc;1io para a qual foram 
convidadas numerosas personalidades. ;IDuran
te ela, foi anunciado - com uma antecediin
cia que vern a prop6sito referir - que a «Air 
France» inaugurara, no pr6ximo dia 1 de 
Abril, uma nova ligac;1io Paris-LISBOA-Poin
te a Pitre-San Juan, e volta, com «Boeing)). 

* Para comemorar 0 50.· aniversario do fa
moso Rallye aereo de M6naco, realizado em 
Abril de 1914) 0 Principado vai emitir uma 
serie, de 16 valores, que apresenta nao s6 a 
retrospectiva dos aparelhos da epoca, parti
cipantes na competic;ao, como tambem recorda 
as principais raides aereo" de 1919 ate aos 
nossos dias. Relernbrarnos que as partidas 
tiveram lugar de Bruxelas, Gotha, Londres, 
Madrid, Milao, Monte-Carlo, Paris e Viena, 
tendo tornado parte na competic;ii.o os grandes 
pilotos da epoca - Gilbert, Mallard, Garros, 
I<enaux, Moineau, Brindjonc des Moulinais, 
etc - com avi6es de marcas reputadas - Mo
rane-Saunier, Albatros, Nieuport., Deperdus
sin, etc. 0 jogo completo de 8 postais espe
dais voados, quando aparece no mercado es
tTangeiro, 0 que e raro, custa aproxirnada
mente 3.000$00. 

~ Perguntam-nos que planador representa 0 

nossa selo de 1$00 da serie «Cinquentenario 
do Aero Clube de Portugah) (E. Santos 
n.· 864, S. Ferreira n .· 854). Convem notar 
que niio se trata de 5elo de correio aereo
portanto, sem qualquer interesse aerofilate
lico. Mas como e extremamente confortador 
verificar que urn tematico de aviar;ao se deseja 
documentar com seguran .. a e interesse, aqui 
fornecemos - embora esta seja urna «PfLgina 
de Aerofilatelia», repetimos - os elementos 
concretos que figuram no nosso ficheiro. Tra
ta-se do Breguet BR 905 «Fauvette», pla
nador de altas perfomances, monolugar, cons· 
truido pela firma Breguet para competic;6es 
da ciasse «standard». Este tipo de aparelho 
tambem pode ser uti liz ado para escola. Da
dos tecnicos: 

Envergadura: 15,00 m. 
Comprimento. 6,22 m. 
Peso bruto: 135 Kg. 
Vel. max. em VQO picado: 200 Km./h. 
Vel. de cruzeiro: 61 Km. / ll. 
Vel. de descida: 0,60 m./s. 

* A Sociedade Aerofilatelica Belga eIec1.ua 
uma reuniao mensal que, entre outras de
monstrac;6es de vitalidade, inclui uma pales
tra acompanhada de apresentac;1io do mate
rial focado. Registamos, com natural rego
zijo, que, na reuniao de 3 de Novembro 
passado, esta causerie esteve a cargo do 
Eng.· 1. Braunstein - Presidente da S. A. B. 
e grande amigo do nossa pais - que se ocu
pou, nuro impressionante alarde de aerofilate
lista ecietico, de Portugal e Ultramar. Va
liosa contribuir;ao para 0 conhecimento das • 
nossas coisas aerofilatelicas alem-fronteiras. 

• 
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Nova linha aerea 
Lisboa -luanda
Joanesburgo 

(5 de Janeiro) 

Nao sao de hoje nem de ontem as queixas 
que os aerofilatelistas costumam formular con
tTa a falta de informac;1io previa sabre voos 
inaugurais, 0 que afecta gravemente a possi
bilidade de, a tempo e horas, expedir as 
pec;as que, uma vez voadas nessas novas li
nhas, viio tomar 0 devido lugar nos seus al
buns, - descrevendo, num trabalho conscien
cioso e perseverante, a Hist6na Aeropostal, 
contemporil.nea, do noa5O pals. Pe novo se 
erguem ciamores, de todos as pontos, e com 
razao. Mais uma vez ... 

Sabia-se vagamente que, devido a interdi
.. ao de utilidade de diversos aeroportos, im
posta por certos paises africanos, a South 
African Airways sena obrigada a modificar as 
rotas das suas linhas para a Europa - fazendo 
e-scala, entiio, apenas em Luanda, e conti
nuando 0 veo, contornando 0 Oeste africano 
sobre 0 Atlantico, ate Lisboa. 

Simplesmente, a S. A. A., que a partir de 
Fevereiro aconselha prodigamente nos jornais 
portugueses, em dispendiosos anuncios de meia 
pagina, a utilizar;ao da «rota mais rapida e 
amiga para a Africa do Suh) - com todos os 
detalhes, inciusive 0 seu «servic;o eficiente e 
cozinha esmerada» - nao teve a mesma efi
ciencia nero 0 mesmo esmero de fazer publi
car, pr~viamente, uma simples local infor
man do-nos de que a viagem inaugural Lisboa
-Luanda-Joanesburgo teria Jugar no domingo 
5 de Janeiro, as 21 horas. 

Pelo - --------., 
Cap. F. Lemos da Silveira 

Por outr~ lado, os -senhores jornalistas, de 
certo muito ocupados a preparar as m8Jlas 
para uma apetitosa viajata em «Boeing 707)), 
e promissora visita de dez dias a Africa do 
Sui, tambem nao se dignaram noticiar, ante
cipadamente, a existencia deste voo inaugural. 
As primeiras novas sabre 0 assunto foram 
dadas nos vespertinos de 5, enos matutinos 
de 6, portanto, quando 0 potente jacto ja ia 
por al f6ra ... Nao nos parece que este metoda, 
de espoleta retardada - mesmo com artigos 
ulteriores, com gran des cabec;a1hos e profusa
mente ilustrados, A lala de compensac;1io
- seja 0 mais racional e 0 mais conforme para 
dar publicidade a qualquer acontecimento. 
o curiosa e que preClsamente vinte e oito 
dias antes do Entrudo, os mesmos represen
tantes da Imprensa nos davam - com que 
solicita antecedencial - uma descric;1io deta
Ihada das duas dezenas de carros aleg6ricos 
que participavam nos corsos do Carnaval do 
Estoril. .. 

Resultados praticos: enquanto sao conhe
cidas bastantes pec;as J oanesburgo-Lisboa -
dado que os nossos colegas sul-africanos foram 
avisados a tempo, e, la, 0 voo nao era se
gredo para ninguem - tanto quanto sabemos, 
n1io existem qualsquer pec;as voadas neste 
aliciante Lisboa-Joanesburgo, mesmo nas maos 
dos nossos aerofilatelistas mais previdentes. 
Que e como quem diz: 0 Carnaval das coisas 
aerofilatelicas portuguesaa continua. .. 
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Existem, igualmente, alguns carimbos 
i1ustrados representando a bandeira fran
cese, que circulerafrl entre 1897 a 1906, e 
cumulativamente com um que repl'esentava 
a bandeira americana, durante a Exposi<;ao 
Universal de 1900. 

Nao fica por aqui] a explora<;ao do 
campo marco-filatelico sobre os selos do 
Grupo Aleg6rico. Existem os carimbos dos 
Correlos des ruas de Peris, a come<;ar pelo 
Correio Central, Bureau Central, passando 
ao da Pra<;a da Bolsa, Place de la Bourse, e 
seguindo-se os 106 restantes correlos, com 
urna ou mais depend6ncias em varias ruas, 
cada. 

Em cada um destes correlos, existlram 
diferentes tip os de carimbos de duplo clr
culo com letras pequenas, de duplo cfrculo 
(0 interior em pontilhado) e letra! grandes, 
hexagonais ou octogonais, se corresponde
ram a malas fora das horas normais, 0 que 
oriSinava urn aumento de taxa. 

Estes carimbos hexagonais ou octogo
nais (nao confundir com identicos carim
bos na forma, dos correios marltimos), tem 
na zona central, aMm da data, a indica<;ao 
E1 E2 ou E3, correspondentes as 3 malas 
extra. 

Resta-nos indlcar alguns carimbos que, 
sen do vulgares, intrigam 0 coleccionador. 
Trala-se dos carimbos de fim do ano, ou do 
1.0 dia do ano, como sao c1assificad08 pelos 
eSf)ecialistas franceses, e que constam de 
numeros rodeados de urn clrculo, carimbos 
de losango com ancora (parecidos com os 
carim bos maritimos), carimbos dos cartei
ros de numero fraccionario rodeado de urn 
circulo, idem com algarismos romanos, e, 
final mente, carimbos rectillnios com a pala
vra SEINE, PARIS-SEINE, etc., etc., atem 
das estrelas de pontos e numeros, losangos 
varios, que jli foram referenciados nos tres 
arligos anteriores. 

A razao de exist~ncia desta extraordi
naria avalanche de carimbos era devide a 
af.luencia de cartas de votos de Boas Festas 
nos correlos de PariS, durante a quadra do 
Fim do Ano, recorrendo os empregados 
das Esta<;6es, para tanto, a toda 8 especie 
de carimbos que ja estavam retirados de 
circula<;ao ha muitos e muitos anos. 

rNOIA PORTUGUESA 
Pacotcs 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. 

L.M.NORONHA 

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

dia. Todo 0 material filatelico 

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

Telef. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

C. P. 499, NAMPULA, Mot;ambique 

HENRIQUE MANTERO 
encontram-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATI:LICO 
Prafa da Alegria, 58-2.D-A 

Telefone 328176 
LISBOA 

Selos Chlssicos * Modernos ~ Tematicos 

COMPRA, TROCA e VENDE 

I 
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* Nos motivos escolhidos para a recente serie 
de correia aereo de S. Marino (9 valores, 5 
de Dezembro p. p.) , tipas de avi5es comer
ciais mais em uso nas rotas internacionais, 
nao se compreende a repetit;ao do «Boeing 707)) 
(10 e 25 liras) , e a omissao do tao popular 
«Convair 990)). 

* As ilhas Gilbert e Ellice vao comemorar 
a abertura do seu servit;o aereo com 3 \'aJlores: 
3 d., 1/ - e 3/7. A data de emissao ainda 
nao foi anunciada. 

,... Em comemOrat;aO do 30 aniversario da V. 
A. S. P., Companhia que vern assegurando 
urn perfeito servit;o de entrega rapida de 
correspondencia no interior do Brasil, foram 
usados, no dia 4 de Novembro passado, 21 
canmbos especiais em outras tantas cidades 
on de operam os avi5es da empresa. 

* No primeiro voo a jacto Rio de Janeiro
Sao Paulo-Guayquil, da Braniff Internacio· 
nal Airways, Ioram aplicados dois carimbos 
comemorativos (Rio e Sao Paulo - 28/10/63) 
na. ida, e urn (Guayquil - 31/10/63) no 
regresso. 

* Toda a. correspondencia aerea expedida da 
Feira de Leipzig (1 a 10 de Mart;o) foi obli
terada com um carimbo especial. 

* Foram encontrados alguns aerogramas, dos 
actual mente em uso no Canada, com uma 
interessante variedade: cor preta completa· 
mente omitida. 

Ain~a 0 maior aronterimento 
a~rofilat~li[o ~o ano tran~8[to 

No nosso n. D 147/148 oferecemos aos. nos
sos leitores, nmna cronica de cinco paginasl, 
uma visao tanto quanto possivel comopleta 
do que fui a· grande festival aerofilatelico 
de Brux8las (1 a 8 de Set8mbro de 1963). 
Hoje, e gra~as Ii a1t/QJbilidade de uma das 
maJores autoridades mundiais em Atlrofilate
lia, a quem nao podemos deixar de nos COni

fessar reconhecidos, dado que - desnecessario 
S8 torna salientar - nos evitou quaisquer des
pesas, podemos proporcionar, a todos, a re
produfao das tres marcas que fUllcionaram 
no Posta de Correia instalado no certame: 

Carimbo de 1.· dia de circula~ao do selo 
comemorativo do 40.0 aniversario da 

SABENA (1 /9/1963) 

Carimbo comemorativo da Exposi~ao 
Aerofilatelica Internacional 

cAEROPHILA-63. 
(2 a 8/9/19(3) 

Carimbo comemorativo do 3.· Congresso 
da F. I. S. A. (federa~io Internacional 
das Sociedades Aerofilatelicas (7 ,9/1963 

Oravuras gentilmente cedidas pelo 
Sr. Frank Muller, da Academia de Aero
filatelia, autor da cChronique de la 
Poste Aerienne', de • L' Echo de la 

Timbrologie~ 
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TEM JICAS 
A hora da completa harmonia 

o relat6rio da Comissao F. l. P. das 
Coleccoes tematicas, apresentado pelo seu 
Presidente, R. Van der Auwera, no ultimo 
Congresso da Federacao (Istanbul, 13 a 15 
de Setembro de 1963), nao e muito extenso. 
Apenas tr~s paginas dactilografadas. Sim
ples, claro e preciso, - como e, alias, da 
praxe. 

Consoante afirma 0 autor e responsavel, 
logo de Inlcio, a Comissiio em referencla 
nao se entrega a trabalho especta(ular que 
exija volumosos relatus, mais ou menos ro
manticos - que, acrescentamos n6s, na ge
neralidade sao como lin ces secos: por mais 
que se espremam, nao deitam sumo nenhum, 
- preferindo, desde a sua constitu iI;ao, no 
Congresso de Estocolmo (1955), desenvol
ver uma intensa actividade, corajosa e per
tinaz, para uniformizacao da doutrina tema
lica mundial, e, ao mesmo tempo, dedicar·se 
especialmente a tarefa exaustiva, igualmente 
denodada e morosa, de congracar as diver
sas entidades internacionais que respondem 
pel a especialidade. 

E a verdade e que urn trabalho de ex
cepcional Importancia e de grande signifi
cado, como este - dado que a modalidade 
esta em permanente evoluCao - e os seus 
resultados concretos e proveitosos, podem 
ser explanados em meia duzia de Iinhas, 
sem espectaculo, despretenciosamente. E 0 

caso deste precioso relat6rio de Van der 
Auwera que, profundamente confiante no 
porvir da fila lelia tematica. nos da conla da 
malerializacao recente de dois objectivos 

iSTANBUL , 63 

fundamentais, da consecucao de dois fins 
essenclais. Credores do respeito e do 
apreco gerais, portanto. 

1 - Confirmando tudo quanto se vati
cinou, e deixou antever, no Congresso de 
Praga, 8 «Union Phi1atelique Chretienne 
Mondiale Saint-Gabriele. - ap6s conversa
coes finals, realizadas poucas semanas de
pois daquela reuniao magna - aceitou e deu 
o seu pleno acordo aos preceitos estabele-

E s 

• 

Selos elassieos franeeses i 

Grupo aleaorieo 1.786-1.900 
Quase todos os coleccionadores de se

los franceses tern, se nao todas as taxas dos 
selos do tipo Grupo Aleg6rico, pelo menos 
uma boa parte deles, e normalmenle, uma 
vez preenchidas as casas dos seus albuns, 
nao mais voltam a pensar neles, nao Ihes 
encontrando 0 mlnimo atractivo. 

Os selos do Grupo Aleg6rico estao 
para a coleccao de selos de Franca, como 
os selos Ceres estiio para a coleccao de 
selos de Portugal. Desenho pouco aliciante, 
cores mon6tonas, em resumo, uniformidade 
doentia. 

Contudo, sendo os selos destes tipos os 
mais vulgares, Isto e, aqueles que se en
contram com mais facilidade, os coleccio
nadores deverao esforcar.se por encontrar 
alguma vanlagem nessas possibilidades, 
alargando a sua coleccao, e especializando
-se nesses sectores. Ja 0 mesmo nao se po
dera dizer dos selos verdadeiramente clas
sicos, anteriores a esta emissao, e que, por 
serem mais raros e diflceis de obter, nao 
permitem, aos coleccionadores pouco abo
nados, grandes voos. 

o coleccionador que quer enriquecer a 
sua coleccao, nao com pecas de elevado 
preco ou raridade, podera consegui-lo se se 
especializar e estudar algumas das series 
rna is vulgares, normalmente as mais exten
sas da sua colecCao, e as de menor valor. 
E' precisamente 0 que sucede com os selos 
da serie do Grupo Aleg6rico de Franca, de 
que e bern conhecido 0 valor de 5c, verde, 
que se encontra em todo 0 lade com a su
perabundancia das centenas ou mesmo dos 
mil hares. Nestas emissoes do Grupo Aleg6-
rico e das subsequentes. tipo Blanc, Mou
chon, etc., nao aparecem muitos erros, e 
certo, ou defeitos de impresseo, mas, em 
contrapartida, aparecem carimbos duma va
rledade espectacular. E' posslvel organizar 
uma coleccao especializada de carimbos, 
que aumentara a sua coleccao de maneira 
apreciavel. Assim, podeTl~ escolher, por 
exemplo, carimbos de ruas de Paris, de fim 
de ano, de jornals ou impressos, etc. 

Uma das facetas mais interessantes da 
filatelia francesa e que quase todos os assun· 
tos foram ja estudados e dlssecados com 
uma profundidade extra ordinaria, e muitos 
poucos sao os sectores que nao receberam 
as aten«;oes de urn ou varios filatelistas 

Pelo ---------.,. 

DR. ROMANO CALDEIRA CAMARA 

i1u~tres, que nao' hesitaram em fazer conhe
cer e publicar os seus estudos e as suas 
conclusoes, e, se me permitem urn aparte, 
quando vemos 0 panorama de filatelia na
cional, tao abandonado e tao pouco estu
dado, mais res satta 0 contraste, ficando a 
desejar que os grandes da nossa filatelia 
facam ouvir as suas vozes, enos ensinem 0 

multo que sabem, para entao podermos 
segui-Ios. 

Mas voltemos aos selos de Franca do 
Grupo Aleg6rico. 

Sobre os selos destas series, existem 
carimbos, alguns muito raros, oulros, a 
maioria, vulgares. 

Assim, exislem carimbos dos correios 
de Paris ou das cidades das Provlncias, de 
duplo clrculo de data, com as indicacoes de 
Chargements, Alfranchissements, Articles 
d'argent, Periodiques, Journaux (das Cida
des das Provlncias), Journaux e Imprimes 
de Paris (duplos clrculos nao concentricos). 
Exislem, igualmente, carimbos de cartei
ros, carimbos encarnados de duplo clrculo 
nao concentrlcos de jornals e impressos, 
carimbos de data de duplo clrculo azuis 
(normalmente do ultramar ou dos correios 
franceses no eslrangeiro), carimbos de es
tudo lancados pelos correios da Praca de 
Bolsa ou do Correio Central de PariS, e 
que sao de urn bela efeito. 
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1f. TIRANA - Segundo informa<;iio da 
Administra<;ao Postal da Albania, a serie 
de selos Youri Gagarin, com sobrecarga 
pr,ta, ePosta Ajrore., e F ALSA . S6 os 
selos com sobrecarga vermelha, emitidos 
em 20/3/63"sao oficiais. 

1f. TURIM - A excelente revista ell Col
lezionista - ltalia Filatelica., dirigida pelo 
Dr. Giulio BolafU, passou a sair quinzenal
mente. Da apreciavel iniciativa resulta, 
entre outras vantagens, a certeza de uma 
.ainda maior actualidade da parte informa
tiva. A tiragem de ell Collezionista. e de 
45.250 exemplares ... 

1f. BONA - 0 programa alemao para 1964, 
se sairem todas as emissoes prevlstas, 
comporta urn numero recorde de selos: 53 
para a Hepublica Federal, e 17 para Berlim. 
Esperamos que se trate, apena&, de urn ana 
-excepcional, duma exepfjao a regra ... 

1f. ATENAS - Num valioso lote deselos 
antigos gregos, foram recentemente encon
trados grandes blocos com 0 carimbo do 
dia de abertura dos Jogos Olimpicos de 
1B96_(25 de Marfjo}. 

JiI. PARIS- 0 program a das emissoes para 
]964, comonicado pelo pr6prio Mioistro, 
durante 0 banquete de encerramento do 
.Salao Filatelico de Outono., compreende 
38 selos, sem contar com as surpresas 
sempre posslveis-. 

1f. BRUXELAS - Durante a ultima C. E. 
P. T., foram admitidos como membros 
.pleno jure. 0 Chipre, 0 Liechtenstein e 0 

M6naco, pelo que e provavel que, em 1964, 
as-Administrac;oes qne emitein selos . EU
ROP A. passem de 19 a 22. 

'JiI. HAVANA - Foi emitida uma serie de 
tres sf"los dedicada ao grande ellcritor Er
nest Hemingway, que viveu por largo 
tempo em Cuba. 

It- ACCRA - Urn comerciante local en· 
controu uma folha completa, de 30, do Ish. 

D8tODO 
o MUNIlO . 

3 d. de 1963~ (S. G. 3r(7) com a cor verde 
omitida. Trata-se da maior variedade des
cobert a depois da independencia,de Ghana. 

1f. NOVA IORQUE - Durante 0 ana tran
sacto, foram confeccionados 9.g66.543 so· 
brescrito5 de primeiro dia, das 23 emissoes 
norte-americanas. 

1f. SANTOS - Em Outubro pr6ximo, 0 

Clulle Filatelico e Numismatico de Santos 
organiza uma cExposic;ao Tematica Nacio
nal., comemorativa do 25.0 aniversario da 
sua fundac;ao. 

¥- LONDRES - No decurso de 1964, serao 
emitidas apenas tres series comemorativas: 
4.0 centenario do nascimento de Shakes
peare (S valores - 23 de Abril), 20.0 Con
gresso Geografico lnternaciooal (4 valores 
- I de Julho) e 10.0 Congresso Botil.nico 
loternacional (4 val ores - 5 de Agosto). 

" FILADELFIA - A famosa colecc;ao d6s 
Estados Unidos do falecido Philipe H. 
\Vard Jr., medalha de onro, e 0 seu brilhan
te stock de classicos de diver.5os paises, 
foram adquiridos, por mais de urn milhao 
de d6lares, pela poderosa fhma Raymond 
H. \Veill Co., de Nova Orleans. 

¥- GENEBRA - 0 centenario da niao 
lnternacional das Telecomunicac;oes, em 
1965, sera comemorado filatelicamente por 
quasi todos os paises do Mundo. A data 
prevista para a emissao simultanea e 17 de 
Maio. 

INTENSIPIQUE AS SUAS 

TROCAS FILATELICAS 

AN u N C lOS ECONOMICOS. 
SERVINDO-SE DOS NOSS@S. 
A PRE<;OS MUlTO BARATOS 
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cidos no regulamento em vigor desde 1 de 
Janeiro de 1961 - ate agora conhecido por 
cRegulamento F. I. P. - F. I. P. C. 0.> - e 
que: presentemente, alcan<;:ada a con cor· 
dancia dos tres organismos maximos sobre 
pontos de pormenor - ja que, sobre as Ii· 
nhas gerais, todos estiveram cQncordes 
desde sempre - passara a denominar-se 
cReglement International des collections a 
sujet et a theme>. 

o nosso Clube, que tern vigorosamente 
defendido esta aproxima<;:ao, h8 multo n~
cessaria, nao pode deixar de bl<.t dir, com 0 

. maior prazer, ao significado do perfeito e 
incondicional entendimento actual entre to· 
<las as entidades representativas da tema· 
tica: F. I. P., F. I. P. C. O. e S. GABRIEL. 
Unidade absoluta, no campo internacional, 
que se traduzira na intensificac;:ao duma fe
cunda e benefica era de prograsso. A unieo 
faz a forc;:a, diz 0 adagio. 

2 - Gra<;:as aos numerosos e frutuosos 
coloquios sustentados por Van del' Auwera 
n6 Luxemburgo, durante a «Melusina ·63», 
quer com os membros da Preside'ncia cia 
F. I. P. , quer com delegados de diversas fe
derac;:oes nacionals filladas e de l:Iiferentes 
organismns internacionais interessados pel a 
filatelia tematica, foi posslvel reforc;:ar a 
Comissao F. I. P. das Colecc;:oes Tematicas 
- que reune, agora, urn eIenco de invulgar 
~ategorla, capaz de garantir a este orgao 
essencial novas e melhores possibilidades 
de um labor cada vez mais consclencioso e 
intensivo. Labor que, como e obvlo, Incide 
principalmente na explana<;:ao da verdadelra 
doutrina, onde 0 coleccionador-expositor 
~onsclo encontra a resposta exacta e opor
tuna para todas as pequenas duvidas que 
ainda possa ter. 0 mestre de Malines, de 
vasto saber e competencia, continua, por 
direito proprio, a presidir. E escolheu os 
seus novos cotaboradores, tendo em conta 
os meritos que os distinguem e consagram 
no campo internacionel: 0 frances Dhotel 
- ia bem conhecido dos nossos leitores 
habitualll, e que acaba de ser galardoado 
com 0 «Prix Philatelique Beige» -, 0 checo 
Siouka - tematico de escol -,-0 noruegues 
Grahm - que assegura os contactos com a 
F. 1. P. C. O. -, e 0 belga De Troyer
tambem do conhecimento dos portugueses, 
que garante a liga<;:ao com a Uniao S. Ga
brieL 

Tudo se cORfugii, portanto, para uma 
nltida acelarac;:ao no ritmo de pfogresso da 
temetica mundial, peto que 'contlnuaremos 
o reproduzir nesta rubrica, com a mesma 

acendrada esperanc;:!I, as recomendac;:oes 
autorizadas e .positivas das entidades res
ponsavefs, unicas que nos mereOem credito, 
e cujo cumprimento disciplinado aconse
Ihamos, como sempre, aos que gueiram 
ombrear com os seus parceiros mais des
tros e evoluldos. 

Roubo de selos em Londres 

Da Pollcla Internacional e de 
Defesa do Estado, gabinete nacional 
da «Interpol-, re'cebemos a seguinte 
comunica~lto : 

«Roubo com arrombamerito de 
10 para 11-2-64 numa loja de fIIate· 
lia em Londres stop selos de fran
quia rara avallados em 50 mil Iibras 
esterlinas sfop os selos estavam em 
aproximadamt;nte 400 albuns de 
13X 19 cms. de cor preta com a capa 
interior em pele vermelha com ca
rlmbo em clfra .8 and K» stop os va
lores dos se/os sAo Indicados a tlnta 
e 0 valor e cata/ogado a hlpis stop 
espa~os em bran co dentro das pagi
nas tern impressa a tinta purpura BK 
stop os selos mals vallosos inclufdos: 
100 classificadores de Nova ZelAndia 
de urn xelim e nove dlnheiros, selos 
de caminho de ferro stop cada selo 
tern uma imperfel~ao como urn cir
culo branco no lado esquerdo onde 
devia estar escr'to 0 pre~o, cada selo 
avallado em 75 IIbras stop 5 da Serra 
Leoa selos simples de 1963 de I libra, 
de- onze xellns cQm a impresslo por 
avllo avallados em 170 IIbras cada 
stop 60 da Turqula de 1963 no vCllor 
de 10 kuros com erro de cor cada urn 
avaliado em 10 Iibras stop 20 blocos 
Trlst!o da Cunha selos de assisten
cia avallados em 160 Jlbras cada 
bloco, 4 livros de 1000 classlficado
res do Traan~val anUgos selos a"a
lIados em 4000 IIbras stop 3 Iivl'Os 
de 1000 c1asslflcadores com a pintura 
estragada na superficle selos avalla
dos em 1000 IIbras stop uta a ser 
estudada uma clrcula~lo internacio
nal stop e favor dar-nos conhecimen
to imedlatamente se qualquer pessoa 
for encontrada com as selos». 



ESPANHA 

«Anutirio Filatelico AFAR», editado por 
SIHRUSH - Apartado 452 - Corunha. 

Recebemos 0 n.O 1 de uma util publica
C;iio filatelica. Um volume mediano, muito 
bern impresso e dividido em seis secc;5es. 

A I indica 0 modo de utilizar 0 Anuario, 
e refere as abreviaturas empregues; a II sec
c;ao reproduz todos os selos aparecidos em 
Espanha em 1962, com indicac;ao do 1.0 dia 
de circulac;ao; na III secc;ao - secc;ao Geral 
- encontra-se menc;lio por Provincias espa
nholas e, dentro destas, por nucleos de po
voac;ao, em ordem alfabetica, dos colecciona
dores, comerciantes, sociedades e publicac;6es 
filatelicas; a secc;ao especial agrupa os colec
cion adores e comerciantes pela classe de selos 
com que trabalham, indica as moradas das 
sociedades, e a classe ou natureza das publi
cac;6es; a V secc;lio e dedicada a Portugal 
e indica as Sociedades Filatelicas, os colec
cionadores po~gueses, com 0 que coleccio
nam preierentemente, quase todos, e os comer
ciantes, por ordem alfabetica das povoac;6es 
em que residem; a ultima secc;ao e dedicada 
a blfm orientada publicidade. 

Publicac;ao de utili dade inegfiVel. 

«CATALOGO HEVIA» 
A 17." edic;ao do Catalogo Hevia, refe

rente a 1964, editado Eela Casa Filatelica 
Hevia - Calle Mayor - 13, Madrid, ao pre

' C;o de 25 pesetas, inclui todos os selos de 
Espanha, ex-co16nias e provincias ultrama.

, rinas. 
Edic;ao atraente, com boas gravuras e im

pressao que podera, de futuro, ser mais cui
dada, em excelente papel branco sern brilho. 

A numerac;ao e a do Catalogo Yvert, 0 

que facilita a ordenac;iip e trocas. 
11: de notar 0 grande nilmero de variedades 

l indicadas, que 0 tQmam de muito valor para 
' 0 coleccionador de Espanha. 
I Em ml}itas emissOes, indica-se a quanti
:dade do selo de menor tiragem, 0 mesIDO que 
e dizer do numero de series completas que se 

' podem outer, 0 que nao deixa de ser vanta-

.,-------- Pelo -------..., 

Dr. Anlonio d'Almeida Figue;,tdo 

joso para avaliar correctamente 0 valor da 
serie. 

FRAN<;;A 

(dJerck - 6'1» 
Eis urn magnifico catalogo de selos de 

Franc;a, que, inteiramente remodel ado, atinge 
a 22.' ediC;ao, lanc;ada por Berek - Pl. de la 
Madeleine-6 - Paris, ao prec;o de 3 frs. 

A remodel~o foi profunda, e 56 a ela 
nos referimos, por nao valer a pena citar a 
perieic;ao habitual da edic;ao. 

Berek apresenta 0 que chama a classifi
cac;ao temfLtica perpetua. 

Os selos for.un classificados nas seguint~ 
categorias: 

Glllssicos 
Alegorias 
Armas e Bras6e& 
Monumentos 
Per80nagens 
Correio Aereo 

Ha ainda urn grupo «tematico» que com
preende os seguintes temas: 

Intelectuais 
Cruz Vermelha 
Europa e ideias europeias. Nato 
Exposic;Oes e congressos 
Dias do selo 
Desporto 

Uma sub-secc;ao de correio aereo engloba, 
sob a designac;lio de «assuntos aercnauticos», 
selos que de qualquer modo tem relac;ao, e 
sao coleccionados pelos especialistas de cor
reio aereo. 

Em ca,da categoria., os selos sao c1assi
ficados por ordem qronol6gica de apareci-
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dade de Turismo e Agencias Ribamar, S. A. 
R. L., 0 Juri da «l Exposic;ao Filatl:lica Na
donal da Tematica de Turismo», constituido 
pelos Ex.mos Srs. Dr. Jorge Cid Proenc;a, 
Administrador daquela Sociedade, e Dr. A. 
J. de Vasconcelos Carvalho e Coronel Fran
cisco Cardoso Salgado, presidente e vice-pre
sidente do Clube Filatelico de Portugal, 0 
qual, depois de demoradamente vistas todas 
as participac;oes. aprovou, por unanimidade, 
as classificac;6es seguintes: 

1.D _ Dr. Romano Caldeira Camara: me
dalha de ~Uro, e viagem aerea a 
Paris, com estadia, de tres dias. 

2.· - Eng. Emilio CSsar Monteiro de Al
meida: medalha de vermeil do Clu
Filatelico de Portugal. 

3. 0 
_ Cap. Jorge Alexandre Freire Garcia: 

medalha de vermeil Dr. Vasconce
los Carvalho. 

4." - Eng. Jose de Almeida Avila: meda
lha de vermeil. 

5." - Dr. Anfbal Alfada Paiva: medalha 
de vermeil Dr. Joao Duque. 

6.° - Ant6nio Ferreira Rodrigues: meda
lha de prata. 

7." - Dr. Am6n'io de Almeida Figueiredo: 
medalha de bronze prateada. 

8. 0 
- Victor Hugo Vasques: medalha de 

bronze prateada. 
9." - Raul Soares: medalha de blOnze. 

10.0 _ Ant6nio Nascimento Pinto: medalha 
de bronze. 

o Juri, atendendo a que algumas partici
pac;6es nao sao de Ternatica de Turismo, mas 
reconhecendo 0 seu valor, resolveu classificar 
as seguintes, em 

Classe especial: 

1.0 
- J. Mamoel Be-irao: medalha de ver

meil Dr. Cid Proenc;a. 
2.° - Eng. Mat/oel Ribeiro Marques Go

mes: medalha de prata. 
3. 0 

_ Jorge Gonfalves Ribeiro Borralho: 
medalha de bronze. 

Entende 0 Juri dever salientar 0 extraor
dinario exito desta Exposi .. ao, a qual, se in
clui algumas participac;oes mais fracas, a ver
dade e que reuniu uma totalidade de vinte e 
duas, numa tematica. de que, antes, se nao 
conhecia nenhuma colecc;ao no n05SO pais, 
pelo que l: de esperar urn aper£eic;oarnento e 
uma valorizac;ao de todas estas partidpac;5es, 
com vista a futuras exposic;6es, que se espe
ram a escala intemacianal. 

Final mente, as dois ultimos membros do 
Juri aprovaram urn voto de profundo agrade
cimento a S. T. A. R., Sociedade de Turis
mo e Agendas Ribarnar, S. A. R. L., pela. 
sua. feliz iniciativa e pela sua excelente orga
nizac;ao, voto que 0 primeiro agradeceu». 

Exposi«;.ao Filatelica na Semana de Recep«;ao 

80S Estudantes Ultramarinos 
Integrada na Seman a de Recepc;1io aos no

vas estudantes do Ultramar, e promovida 
pela respectiva Procuradoria, inaugurou-se na 
Avenida da Republica, 84, 6.°, em Lisboa, 
uma interessante -exposiC;ao de filatelia das 
provincias de alem-mar .. Ao actc? presidiu 0 
sr. Ministro do Uitramar, 'que foi recebido 
pelos sr. dr. Leopoldino de Almeida, comis
sario nacional da Mocidade Portuguesa em 
exercicio, e sr." D. Maria Ana Luz e major 
Carlos Gomes Bessa, comissarios adjunt08 da
quele organismo para 0 Ultramar. 0 sr. ma
jor agradeceu a visita daquele membro do 
Govemo, e pas em destaqu!l 0 valor da ex
posic;ao, em que figuram selas de todas as 
Jlrovinci~ ultramarinas, incluindo a ultima 

emissao sobre as igrejas de Angola. Agradeceu, 
tambem, a colaborac;ao da respectiva repar
tic;ao do MinisMrio do Ultramar, qUIl orga
nizou 0 certame, assim como tambem da 
repartic;ao das Obras Publicas. 

o sr. coman dante Peixoto Correia felicitou 
os organizadores da exposic;ao, e disse qu~ lhe 
era sempre grato apreciar os esforc;os dos 
dirigentes da Procuradoria dos Estudantes 
Ultrarnarinos em tudo- quanta dissesse respei
to a cultura dos academicos nascidos nas ter
ras de Portugal de alem-mar. 

N. R. - Por absoluta. lalta. de espar;o. 
licam para 0 proximo mimero as reportagens 
das restantes exp.os~r;ae90 realilladas. 
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der que as nao rnerecem, e dado 0 limitado 
n6n'lero de rnedalhas que lbe foi fornecido 
para as classes todas. 

o Juri resolve proper aqui, a. respectiva 
Comissao Organizadora, a entrega de quatro 
medalhas de vermeil, iguais as restantes, mas 
tendo no verso, aMm dos nomes dos contem
plados, a palavra ((HomenageIIl», aos Ex.mos 
Srs. Ministro das Corpora¢es, que presidiu 
a. inaugura¢o da 1.' exposi¢o, e se fez repre-
8entar nesta 2."; Correio Mor, que patxocinou 

ambas as exposic;6es; Rogerio Silva, ilDico 
Adrninistrador banc.hio que assistiu a. inau
gura¢o de ambas; e presidente da Direc,.ao 
da <;:a.sa. Bancana, pelas facilidades e gen
tilezas concedidas. 

Finalmente, 0 Juri resolve salientar 0 va
lor e interesse desta exposi¢o, formular sin
ceros votos pelas suas continuac;5es, e agra
decer, muito reconhecidamente, as atenc;6es 
que Ihe foram dispensadas". 

I Exposi~ao 
de Tematica 

Filatalica Nacional 
de Turismo 

Com extraordinario iixito, inaugurou-se no 
dia 17 de Novembro ultimo, na sede, rno
derna e monumental, da grande empresa tu
rlstica S. T. A. R., na Avenida Sid6nio 
Pais, desta cidade, a uI ExposilYao Filatelica 
Nacional de Tematica. de Turismo», a. qual, 
no dia seguinte, a cr6nica de abertura da 
sec¢o fiIatelica do «Diario de isboa» se 
referiu nos termos seguintes: 

(lOntern Ii tarde, inaugul'ou-se a «l Expo
si~ao Filatelica Nacional da Temdtica de Tu
rismm>, no grande e bela edificia da S.T.A.R .• 
Sociedade de Turismo e Agencia Ribamar, 
S. A. R. L. Cam 0 patrocinio do Clube Filca
telico de Portugal, - esta uI Expos~ao Fila
Ulica Nacional da Temdtica de Tu,ismo" pode 
orgulhar-se de tres 011 quatro (crecards)): 0 

do numel'o de participOJntes numa uposi~ao 
de 11m. unico tema; 0 do numel'o 8 valor dO's 
prbnios. entre eles uma medalhOJ de ouro. 
sete de vermeil e prata. quatra de bronze. 
alem de outros; 0 da beleza e do arranio cl4 
sala,' e 0' da perfe~ao da organ'iz~ao, que. 
nao obstante certos receWJI de atrasos, permi
till terminal' completamente a respect iva mon
tagem. na vespera daquela visita oficial. 

Pela ardem da catdlogo, sao estes os 
exposit ares: dr. Anibal Al~ada de Paiva., dr. 
AntOnio de Almeida Figueiredo, Antonio Fer
reira Rodrigues, Antonio Ferreira SOaYes, An.
t6nio N-ascimento Pinto, David Lopes Santos, 
Etbnundo Nunes, eng. Em{lio Cesar Monteiro 
de Almeida, Ernesto Patricio Franco, J. Ma
nuel BeiriW, J040 Carpenter Robertson, Joao 
do; SilvQl Campelo, cap. Jorge AlexandrB Freire 
Garcia, Jorge Gon~alves Ribeiro Borralh0, 

Jorge Luis P. Fernandes (partici.p~iio de 
Mo~am.bique, ainda, nao tecebida) , eng. Jose 

de Almeida. Avila, eng. Manuel Ribeiro Mar
ques Gomes, Raul Soares, dr. Romano Cal
deira Camara, VitoI' Hugo Vasques, VitOI' Sa 
Alves Coelho e, tara de concurso, a. revista 
do clube «Allambra», de Espanlla, alem do 
«Boletim do Clube Filatelico de Portugal», 
nao incluido no catdlogo. 

o iuri, c;:onstituido pelos srs. dr. Jorg~ 
Cid PrCHm~a, pelOJ arganizadol'a, caronel Car
doso Salgado e signatdrio, pelo Clube Fila
telico de Portugal, so esta naite deve totnlal' 
d!ecisoes definitivas, em.bol'a 0 1.· premio 
(mec14llla de OUI'O e viagem. aerefll a Paris, 
trBs dias. com todas aJl despesas pagas) tenlza 
sido id atribuido, par unanimidade, ao expdt
sitor dr. Romano Caldeira Camara. Notfcia 
Ii qual acrescentamos apertado abra~o de me
recidos parabens. - supamos mesmo que em 
nome de todos os demais exposlt01'u. 

No proximo domingo, dia de encerramen
to. publicaremos a lista de tados os premiados 
desta expos~ao, cuia visita rBcomendamos, 
veement'em:ente, a, todas os lisboetas, ate por
que entre os visitantes, mediante senl!aJI de 
entrada cartadas pelo sistema dos vales de CIN'

reio, plN'tanto se1n possibilidade de falsific~iio, 
- ser4 sorteada uma visita Mrea a Madrid 
-V. C. 

Esta exposiC;ao foi visitada por milhares de 
individuos , entre os quais, muito brevemen
te, vai ser sorteada aquela viagem aerea a 
Madrid. 

Os premios foram atribuidos segundo a 
seguinte 

ACTA DO JURI 

«No dia vinte do miis de Novembro de 
1963, reuniu na sede da S. T. A. R. , Socie-

J 
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mento, excepc;ao feita para alguns cujo assunto 
e 0 mesmo, mas 0 valor facial diferente. 

Cap[tulos especiais referentes a sobrescri
tos de primeiro dia, provas de luxe (com 
indica¢o da sua tiragem, 0 que e precioso 
para avalia¢o do valor real das mesmas) 
e ainda de ((Diversos», tornam esta obra 
plena de interesse, nao s6 para 0 coleccionador 
especializado de Franc;a, mas tambem para a 
classe tematica, que cada ve>: vai adquirindo 
mais preponderancia e valor. 

«CATALOGUE THIAUDE" - des Tim
bres-poste de France et de la Communau
te Franc;aise 1964, 24, Rue du 4 Septembre, 
Paris 2." - Franc;a. 

Custa a crer que, em 336 paginas da edi
¢o, 0 catalogo Thiaude possa dar tantas 
informac;Oes, nurn volume que cabe na palma 
da mlio. Tal s6 e possivel dada a larga e 
util experiiincia de mais de quarenta anos na 
confec¢o de catalogos. 

Quanto as cotac;iies , Thiaude disse-nos 
ultirnamente: 0 desenvolvimento actual do 
numero de coleccionadores e as habituais tirar 
gens dos selos demonstram que, ap6s alguns 
anos de emissao, os selos podem considerar-se 
verdadeiras raridades. Por consequiincia. ao 
contrario dos valores cotados na Bolsa, as 
selos nao baixam; 90% dos selos estao ao 
alcance de todas as balsas, no entanto. 

Em razao do estado actual do mercado, 
alguns selos franceses sofreram aumentos va
riando entre 20 e 40 %; esta ultima. percenta.
gem s6 e valida para os selos vedetas. 

Os selos das antigas possessoos francesas 
tomam um novo interesse, grac;as ao contribu
to das novidades aparecidas. 

Enfim, 0 editor tomou todo 0 cuidado 
nll; enumer~c;1io e cotac;ao dos selos da Repu
bhca Argehna. 0 seu trabalho foi arduo para 
destrinc;ar as emissOes oficiais das series fanta
sistas que, hem entendido, foram retiradas 
das pagmas do seu catalogo. 

Todos os coleccionadores estio de acor
do. .. a competiincia e a eeriedade desta obra 
sao uma util fonte. indispensavel a todos, 
e tanto p~ as compras como para as vendas, 
aos mals Justos prec;os em curso. 

o prec;o deste catalogo e de 4,50 F. 

PORTUGAL 

ccCatdlogo Eladio de Santos,. 
o coleccionador ja se habituou a aguardar 

com interesse 0 aparecimento do «Eladio», 
como e vulgarmente conhecido. S6 isto diz da 

sua popularidade, e da necessidade da sua. 
consulta. Esta 25.' edi¢o. feita por Eladio 
de Santos, R. Bernardo Lima,. 27, Lisboa, 
tern muito boa impressao, e as cotac;oos: 
{oram revistas, como sempre. 

Todavia, parece-nos, salvo melhor opiniao. 
que deveriam ainda ser actualizadas por for
ma a que, quando 0 coleccionador quizesse 
adquirir urn selo numa. casa filatelica. 0 adqui
risse, sem qualquer abatimento, pelo pre"o 
do catalogo. 

Bern sabemos que ficariam sempre de fora. 
os arranjistas, os negociantes encapotados, as. 
que vendem por necessidade e por qualquer 
prec;o ... 

Mas que 0 principiante, sobretudo este, 
que se encontra desprevenido, viesse a saber 
que 0 valor de compra do seu selo era 0 

que estava na cota«;ao do catalogo, e nao 
este valor menos 20. 30 e par vezes 40 0/" 
do valor do catalogo, conforme as casas ... 
Parece que isto traria vantagem. a todos os. 
que lidam com selos, e daria a. este nega.
cio urn aspecto de formalidade e de seriedade 
que, par vezes, parece nao ter. 

Quanto a gravuras, sugerirnos, mais uma. 
vez, que a sua reduC;ao se fac;a. sempre na.. 
mesma proporc;ao, por forma a poder-se com
parar mais exactamente 0 tamanho dos selos_ 

E sugerimos ainda. que, em futuras edic;oos, 
a seu numero seja aumentado, embora. tal se
fac;a paulatinamente. 0 ideal seria que em. 
cada serie figurassem todos os selos diferentes ;, 
que, quando tal nao seja poss[vel, se indique,. 
como se fa>: no catalogo Yvert, 0 assunto 
de cada selo; que, quando figurem gravuras; 
diferentes, sejam referenciados por letras mi
nusculas os valores que a elas correspondem_ 

Isto porque pensamos que 0 catalogo Ela
dio nao se destina s6 ao nosso pais, mas e

h 

ce~amente, tambem consultado por estran
gelros. E mesmo que fosse destinado 56 ru 
Portugal, nao e ra>:oavel que se vao procurar 
a catalogos estrangeiros elementos filatelicos. 
respeitantes a selos portugueses, que nao se 
encontram em catalogos nacionais. 

. Por ultimo,. sugerimos, mais uma vez, que: 
seJam referencladas - e sempre que possivel 
cotadas - as variedades conhecidas. 

i Anud,io Portugues de Filatelia,. 

Quando aparece mais uma publicaC;ao fila
telica, e, regra geral, acolhida com descon
fianc;a, tantas e tantas vezes se tem procurado 
impingir aos filatelistas, a troco de una es
cudos, algumas paginas impressas sem nenhum 
valor rlla!. 
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Nesta dispo~i<;ao de espirito comelWamos 
a folhear 0 «Anuario Portugues de Filateliru). 
Mas a curiosidade provotada pelas primeiras 
paginas, depressa se seguiu uma leit ura atenta 
e verdadeiramente interessada. 

Trata-se, na realidade, de algo de novo 
na literatura filatelica portuguesa. Urn peque
no livrinho, de ediIWao ainda modesta, mas 
cuidada, repleto de infonnalWi5es de interesse 
e de leitura curiosa . 

Alem de uma serie de artigos, de que 
-seria injustiIWa destacar alguns, contem a 
descrir;iio detalhada, e com gravuras, de todos 
os selos e carimbos saidos em Portugal Conti
nental e Ultramarino, e a menr;ao das dife
rentes Exposir;i5es Filatelicas realizadas em 
Portugal, ern 1963, indicando, a maior parte 
das vezes, 0 nome dos expositorcs, membros 
dos juris e listas das olassificaIWi5es . 

o «Anuario Portugues de Filat elia)) torna
-se, dcste modo, urn elemento, se niio in dis
penslivel, pelo menos muito uti!, na biblio
teca de qualquer filatelista. 

rnsere ainda, aMm da lista dos amigos do 
An uario , com moradas e indicar;iio do que 
coleccionam, uma secc;ao de infornur;iio e 
enderer;05 de filatelistas d05 principais paises 
do mundo. 

Julgamos que a menr;ao dos selos referida 
a alguns dos mais conhecidos catalogos mun
diais, por exemplo, Yvert. Zumstein, Scott, 
Stanley Gibbons, valorizaria ainda mais a 
obra. 

Felicitamos vivamente 0 seu coordenador, 
'Nuno Duarte Machado (Apartado 27, Ponta 
Delgada, S. Miguel, AIWores) e a brilhante lis
ta de colaboradores de que se soube rodear. 

'GRECIA 

ccSobrecargas italJanas em selos gregos uti
.lizadas nas ilhas 1(nvicas durante a. ocupa~iio 
italiana (1941-1943)) 

Recebemo~ e agradecemos este estudo feito 
por MOIse Constantinis, secretitrio geral da 
.Societe Philotelique HelJenique, rue Akadi
mias, 57, Athenes, Grece, ondE! se encontra 
.a venda por urn d6lar. 

A circunstancia de se encontrar inteira
mente escrito em gregG nao perrnite que lhe 

. dediquemos mais ampla referencia. 

ALEMANHA 

Agradecemos 0 envio do bern elaborado 
.estudo sobre carimbos dos Departamentos do 

Uruguai, da autoria do Prof. Dr. AlBert 
Narath, de Berlim. 

Edir;ao primorosa, em papel couche. Obra 
destinada aos especialistas, que saibam ale
mao, lingua em que se encontra. cscrita. 

ESTADOS U NIDOS DA AMERICA 

«Os selos de devolll~jjo do Egipto)) (1864-
-1892), por Ernest. A. Kehr. 

Editada por Stamp World. CQrp.. Caixa 
Posta l 146. Bethpage . N. Y., ao prec;o de 
$2. 25, e uma bem documentada monografia 
sobre a orjgem e utiliza~ao destes selos, habi
tualmente redondos , emitidos oficialmente, e 
destinados a fechar sobrescritos encontrados 
abertos , ou vistoriados oficialmente, e ainda 
enviados entre departamentos diversos do cor
reio. 0 seu coleccionamento e hoje mundia,l. 
A descriIWao de todos os exemplares emitidos, 
corn boas e elucidativas gravuras, e a cota
IWiio, com vista a ordenar valores, .sao con8ci~n
ciosamente feitas. 

ITALIA 

«Cateflogo Bolaf/i» 

Editado por S. C. O. T. - Via M. Vitoria 
1 - Turim, ao pre\<o de 1.000 liras, a nova 
ediIWiio do catitlogo B.olaffi conserva as quali
dades que dele fizeram 0 melhor catalogo ita
liano. 

Irnpressao cuidada ern offset, identica as 
anteriores. 

Ha a notar, como melhoramento!j impor
tantes, que se passou a indicar 0 nlimcro de 
exemplares por folha, 0 que satisfaz os que 
coleccionam folhas inteiras, e perrnite a mais 
facil localiza«ao de erros e variedades cons
tantes, sendo de referir 0 grande numero qes
tas, que passou a ser cotado ,Pela primeira vez. 

Continuaram a ser referenciados 08 selQs 
retirados, que existem em grande dep6sito 
nos correios, mas nao aqueles cujas quanti
dades ja sao restrictas . 

Para os exemplares vendidos ern leilao pelo 
Ministerio dos C. T. T., mantem-se 0 preIWo 
anterior, indicado agora entre parentesis . 

o catalogo Bolaffi tern actualmente tres 
ediIWi5eS: - corrente, reduzida (contendo 56 os 
Antigos Estados, Italia, Vaticano, Trieste, 
Somalia a A. F.!.) e a edi¢o de luxo, rica
mente encadernada corn chanfros nas paginas, 
para maior facilidade de consulta dos diversos 
capitulos . 
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Trcs aspectos da expOS1~aOJ vendo-se, ('ntre outrol , 
os srs. Rebelo de Andrade, dr. A. J. de Va.concelo, 
Carvalho, capitiio Jorge Garcia, Rogc!rio Silva, dr. 
Romano -Caldeira CimarD, Anibal Barbosa, etc., etc. 

11oras, reuniu, no local da exposir;iio, "Casa 
Bancariru), Rua de S. Jose, numero cento 
e trinta e urn, em I.:isboa, 0 Juri da «II Expo-
51<;80 Filatelica Bancaria», encontrando-5e 
presentes os Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho, Dr. Romano Caldeira camara e 
'Coronel Francisco Cardoso Salgado. E pelo 
primeiro foi dito que, sendo 0 tercciro mem
bro daquele Juri 0 Sr. Dr. Antonio de Almei
da Figueiredo, que actualmente se encontra 
ausente em Espanha, dava a sua iaJta como 
justificada, e tinha designado. para substi
tui-Io, corn os poderes que Ihe foram confe
ridos pel a respectiva Comissao Organizadora, 
-0 Sr. Coronel Francisco Cardoso Salgado. 

E, portanto, encontrando-se 0 Juri com
pleto, percorreu ele a exposilWao, e, depois 
de estudar todas as participac;i5es expostas, 
.aprovou, por unanimidade, conceder os pre
mios seguintes: 

CLASSE DE HONRA : Medalhas de ver
-meil aos Srs. Duque de Palmela e Corttle pe 
_"-talaia. 

CLASSES DE COMPETJ9AO' Francisco 
Jose d'Araujo Rebello de Andrade: medalha 
pe vermeil e medalha do Clube Filatelico de 
Portugal; Anibal Barbosa e Dr. Jorge de 
Melo Vieira: medal has de "prata; Cap. Jorge 
Alexandre Freire Garcia: medalha de bronze 
e placa de prnta do Grupo Desportivo do 
Banco Espirito Santo c Coinercial de Lisboa; 
Jose Henriques dos Santos e Manuel Luis Re
belo Gomes: medalhas de bronze; Jose Braz 
Pereira: Premio qa Casa Molder; e todos 
estes e todos os demais expositores: premios do 
Clube Filatelico de Portugal. 

o Juri lamenta ter de registar que, ao 111.
do de participaIWi5es de categoria, se tenham 
apresentado outras sem 0 minimo de categoria, 
sen'do de recomendar. quanto a algumas, me
lhor selec<;iio, apresentaIWao e leg~ndalOao, e 
a proibi'<;iio de folhas coloridas, ou com ex
cessos de ca-Iigrafia. ParticipaIWi5es deste genero 
nao devem, de 'futuro, ser admitidas, salvo 
em exposiIWOes de principiantes. 

o Juri entetlde dever registar CLue nao con
cedeu medalhas a algumas classes, por enten-
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4 - CARL~ EDUARDO GONC;ALVES VAZ 
Bancd Nacional Ultramarino - Braga 

-'- eolec~ao Musica e Compositores 
_ Colec~aO' Desportiva 

5 _ FERNANDO AUGUSTO PESTANA MA
CHADO - Banco de Portugal 

- Tematica de Navios 

6 - FRANCISCO JOSE D'ARAOJO REBE
LO DE ANDRADE - Banco de Por
tugal 

- Provas e Ensaios 

7 - JORGE ALEXANDRE FREIRE GAR
CIA - Banco Espirito Santo e Comer
cial de Lisboa 

Classe I - Paginas do meu album de 
Portugal Continental e UI
tramarino 

Classe II - Paginas do meu album da 
Noruega 

_ Paginas do meu album dos 
Paises Baixos 

8 - DR. JORGE SANTOS VIEIRA 
Banco de Portugal 

_ Pol6nia - Colec~1io Especializada 
- Tematica de Avia~o 
~ Postais maximos 

9 - JOSE BRAZ PEREIRA 
Banco Espir. Santo e Comer. de Lisboa 

_ Viet-Nam-do SuI. Series escolhidas de 
antigas col6nias Francesas e Cambo
dja 
Sobrescdtos varios, F. D. C. 

10 - JOSE HENRIQUES DOS SANTOS 
Banco Regional de Aveiro - Aveiro 

- ?ortugal Ultramarino 
Fauna e Flora 

11- MANUEL LUIZ REBELO GOMES 
B.i.nco de Portugal 

- Portugal e Ultramar 
- Selos Estrangeiros 

12 -,-,'RUiI RffiEIRO DA COSTA • 
Banco Espirt. Santo e Comer. de Lisboa 

Sobrescritos do 1.. Dia. 

Ap6s a inaugura~o da exposi .. ao filate
lica, 0 presidente da Direc¢o respectiva, 
sr. Dr. Arrobas da Silva, acompanhou os 
convidados uuma rapida visita as notaveis 
instala<;6es da «Gasa Bancaria», que a todos 
impressinou muito agradavelmente. 

Urn aspeeto do visita ill model.res instaIQ~5es da 
.. Casa Boncuria, 

No dia do encerramento da exposi .. ao, 
realizou-se, num restaurante tlpico do Bairro 
Alto, 0 banquete para distribui<;ao das meda
lhas respectivas , 0 qual foi muito concorrido, 
e decorreu com grande anima<;ao. 

-
.' ;"*t lI! 
. , " T '!t ' J' ~ 

f ~';" f' I~, .• '. ..art ' j.. . I . ;.- ~~ ~.I ~ "r. 
'<~~'\~ . 

Um aspeeto do banquete, vendo-se, • presidi-lo, as 
Sr!. Rogerio Silva, dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

e coronel Francisco Cardoso Salgado 

Os premlos atribuidos foram os constantes 
da acta do juri, que seguidamente transcre
vemos na integra: 

ACTA DO JURI 

(lAos tres dias de Novembro de mil nove-
J • 

centos e sessenta e tres, pelas vinte e duas 

Clube Filatelic~ de Portugal 

Circula~oes do Clube Filatelico de Portugal 

Desde hli muilo lempo que, em todos os 
paises, se tern desenvolvido urn sistema de 
trocas fiIaUllicas denominado -Circulat;oes 
Filatelicaso• cuio sucesso tern sido evidente. 

Pareceu, por isso. oportuno, a urn grupo 
de s6cios do -Glube FilaUllico de Portugal., a 
organizat;lio de urn sistema identico ao adop
tado no estrangeiro, numa tentativa para 
obviar ao deficiente interc~mbio entre os fila
telistas portugueses, mormente entre os da 
Provincia e os de Lisboa e Porio. 

Para dar sequencia a tal iniciativa, criou· 
-se esla sect;ao, a que se deu 0 nOIf,e de 
CIRCUWC;:OES DO CLUBE FlLATELICO 
DE PORTUGIlL. 

Esperando-se que a ideia tenha interesse 
e mereca, por isso, a compreens60 de todos 
os filatelistas, reproduzimos a seguir 0 Regu
lamento das referidas circula<;:oes, que, resu
midamente, passarl!o a ser designadas pelas 
iniciais - C. C. F. P. 

Esta sera uma primeira lase, que lan<;:a
mos num periodo e a titulo experimentais, 
para mais tarde desenvolvermos, estenden
do-as, possivelmente, 6S Prov{ncias Ultra rna
rinas e ao J;strangeiro. 

Regulamento das CirculaQiies do Clube 
Fllatelico de Portugal (C. C. _ F. P.) 

Circulac;oes Reciprocas 

1- 0 aderente devers fazer a sua 
inscric;ao previa nas C. C. F_ P., 
para 0 que enviers, devidamente 
assinada, uma das copias deste 
regulamento e, com ela, a quan
tia de Esc. 20$00, em dinheiro, 
vale de correio ou cheque j 

11 - No acto da inscriC;Bo, sers forne
cido a cada aderente urn caderno 
destinado a uma primeira circu
lac;ao, e tam bern urn carimbo com 
o seu numero de aderente, ca
rimbo esse que ficara sua per
tenc;a, e servira . para identificar 
todos os cadernos que enviar 
parlt circulac;ao, e ilssinalar as ca
sas de onde foram retirados os . 

selos dos cadernos de outros ade
rentes, que Ihe forem remetidos 
com selos para escolha j 

III - Como resulta da Base II. todo 0 

aderente as C. C. F. P. enviara e 
recebera, posteriormente, se 0 
desejar. cadernos com selos para 
eventual escolha; 

IV - 0 aderente nao podera reter os 
cadernos que receber por prazo 
superior a 15 dias, devendo reen
via-los a secc;ao de trocas do 
C. F. P., em mao pr6pria ou pelo 
correio, devidamente registados j . 

V - Os cadernos serao fornecidos a 
Esc. 2$50 cada. Estes cadernos 
serao de urn modelo especial, a
cada selo devera ser identificado 
pela forma seguinte: «N.-oo (nil.
mero de catalogo); -Co (cota
C;BO); «p. (valor real de ceden
cia) j e a letra -N» a seguir ao 
numero de catalogo, no caso de 
selo novo. Os selos defeituosos. 
serlio admitidos nestes cadernos, 
mas 56 quando de cotac;lio - va
lor P - superior a Esc. 50$00, e 
tendo devidamente anotados a 
margem todos as defeitos. 
Cada folha sera numerada e iden
tificada com 0 carimbo numerico 
do aderente, e este devera indi
car, na parte inferior da folha, 0 
valor global dos selos nela con
tidos j 

VI - No callo de substituic;ao de qual
quer selo, serBO efectuadas, pel as. 
C. C. F. P., lodas as tebtativas 
para sua recuperac;ao, nlio po· 
dendo, conludo, se resultarem 
improflcuas as diligencias, ser
responsabilizado 0 C~ F. P. 0 res
ponsavel sera. porem, eliminado 
do numero dos aderentes. 
Recomenda-se a aposic;ao, no 
verso dos selos mais valiosos, 
de ut;lla marca a lapis, multo leve 
e sempre do mesmo tipo, a qua' 
servh's de refer~ncia ao aderente 
qu.e os enviou p~ra circula~ao; 
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VII - 'Ficam a cargo dos donas dos ca
demos liS seguintes despeslls : 

a) - Partes de correia com 0 
envlo de cadernos peles 
C.C.F.P.; 

b~ - Uma percentagem (10 0/0) 
soore a valor «p,. dos se
los retirados. e que se des
'fina a cobertura de despe
sas da C. C. F. P.; 

c) - 'Os portes de reenvio ao 
C. F. P. dos cadernos que 
receber para escolha. 

VIII - Cada caderno sera circulad05 ve
zes, Hndas as quais sera devol
vldo; 

IX - Todos os assuntos referentes a 
estas circu'lac;oes serao tratados 
por correspond~ncia. 

Tomei conhecimento do presenle regu
lamento, a que dou 0 meu acordo. 

Assinatura: 

C. C.IF. P. Esc. 20$00 

Recebemos do aderente Snr . .................. . 

morador em .................................................................. . 

Rua ................................................................................... . 
a quantia de vinle -escudos, destinada a 
des pes as de inscri.;:ao, 1 carimbo e urn ca
<lerno para selos. 

Usboa, de de 1964. 
Este aderente tomou 0 n.O 

SELOS DE PORTUGAL 

E ULTRAMAR 

SOBRESCRITOS DE 1.° DIA 

POSTAIS MAXIMOS 

NACIONAIS 

E ESTRANGEIROS 

BARATA 
DASNEVES 

RUA DA TRINDADE. 5-1.°-Dt.o 

LISBOA-2 

(POR CORRESPONDWCIA) 

E stou interessado em series comple
tas, novas. de todos os paises, dos se
guintes temas: desportos, flora, fauna, 
pintura. espac;o e «Europa». 

C"atdlogos: Yvert, Zumstein e Michel. I' 
Correspondencia em ingles, alemao. 

polaco e. russo. 
Oferec;o selos da Pol6nia e oun-os 

paises de Leste: novos, usados e FDC. 

GEORGE SZPAKOWSKI 
ul. Kilinskiego 37 m5 

Lodz 1 - Pol6nia 

Saiu a lisla n.O 13, distrlbulc;ao gratis, contem Portugal, Ultramar (novos e usados) 
TEMATICOS, Desportos, Animais, flores, Novas Republicas, Astrofilatelia, 

Europa, Expo. Bruxelas, etc. etc. 
Catalogos SCOTT'S - Universal (U. S. A,) 1959 Esc. 100$00, 1963 

Esc. 170$00. 

, 

Aceitam-se inscri.;:oes para aquisi.;:ao de Novidades de todo 0 Mundo. 

COIMBRA FIL~ TELICA 
R. d. Sof •• , 

A. P.S. 
A.T.A. 

(U. S. A.) 

23-1.0 - COIMaRA - PORTUGAL 
C. F. P. 
C.I. F. 
(Pori.) 

txposic;6es Filatelicas 
«II Exposit;ao Filatelica 

Na «Casa BancariaJt, Rua de S. Jo~, 
n.· 131, em LiBboa, inaugurou-se no passado 
dis. 3 de Novembro. pelas ' 17 horas, a (dI Ex
posi¢o Filatelica Bancana». organizac;ao do 
Grupo Desportivo do Banco Espirito Santo e 
Camercial de Lisboa., com 0 patrocinio do 
Clube Fila.telico de Portugal. 

Presidiu a. inaugurac;iio um representante 
do sr. Ministre das Corporac;5es, acompanhado 
pelos srs. Rogerio Silva, Administrador do 
Banco Espirito Santo e Comercia! de Lisboa, 
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, presidente 
do Clube Filatelico de Portugal, directores 
da «Casa Bancaria» e do Grupo Desportivo 
do Banco Espirito Santo e Comercial de 
Lisboa, expositores, etc., etc. 

tIm aspecto da Bxposi"iio. vendo-se. entre outroa. 
os ars. Rogerio Silva, Dr. Vasconcelos Carvalho. 

Dr. Jorge Vieira, etc. 

A exposlC;ao. muito visitada naquele dia 
enos seguintes, continha as participac;6es 
seguintes: 

CLASSE DE HONRA 

SENHOR DUQUE DE PALMELA 

A - Selecc;ao de pec;a.s raras, variedades 
e ultimas emissoes de Inglaterra e 
Comunidade Brimnica. 

Bancaria» 

DIOGO DE SOUSA E HOLSTEIN MANOEL 
(Conde de Atalaia) 

B - Estudo sobre selos do tipo «Ceres» 
do Continente. 

CLASSE DE COMPETI9AO 

1 - ALBERTO C. DAS NEVES 
Banco. Espir. Santo e Comer. de Lisboa 
- Portugal e Ultramar 
- Selos Estrangeiros 
- Tematica 

2 - ANiBAL BARBOSA 
Banco Comercia! de Angola 

Outro aspecto da Exposi~ioJ "endo-se, ao centroIDS 
srs. Jose Gonz81ez Garcia, Dr. Vasconcelos Carvalho, 

Miguel Spiguel, etc. 

- ANGOLA - Reimpress6es tipo «C0-
rea)) usadas como «Specimen» e 5/ 
selos originals das emiss6es de 1886, 
1893/94, 1898/1901, 1902 e 190;3; 
provas, erras e variedades. Algumas 
series do Continente c/ carimbos do 
1.0 Dia. 

3 - AUGUSTO JOSE RAFAEL LEI1fE INA
CIO - Banco Nacional Ultramarino 

- Paises da Europa 
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Reunlu em Llsboa a Confer'nela 
cles Aclmlnlstra~6es clos Cor
relos • T.I.eomunlea~6.s 

Em Lisboa, no Pa18cio Foz, realizou-se, 
com grande brilhantismo, uma reuniBO ex
traordinltria da Conferencia Europeia das 
Ildministracoes dos Correios e Te/ecomunica
coes (C. E. P. T.), na qual porticiparam 22 pal
ses, cujas bandeiras estiveram engalanando 
aque/e bela edificio: Illemanha Federal, Ilus
tria, Belgica, Dinamarca, Espanha, Finl6ndia, 
GraCia, Irlanda, IsMndia, 1ta1ia, Luxemburgo, 
Noruega, Paises Baixos, Portugal, Reino 
Unido, Suecia, Sulca, Turquia, China, Princi
pado de Liechtenstein e M6naco, represen
tados par setenta de/egados. 

Esta reuniBo, que teve par fina/idade 
tratar de divers os assuntos, Mcnicos e outros, 
relacionados com 0 XV Congresso da Uniao 
Postal Universal, que se efectuarlt em Maio 
pr6ximo, em Viena de Ilustria, compreendeu 
vltrias sessoes de estudo, alem de batJquetes, 
excursoes, etc. 

II SesSBO so/ene de abel'tura presidiu 0 
sr. eng. J..uis Couto dos Santos, ilustre Cor
reio-M6r de Portugal, e B seguinte, de traba
Ihos, presidiu 0 sr. eng. Duarte Calheiros, 
distinto administrador-adjunto dos C. T. T. 

Esta reuniBo, mostrando a eficiencia dos 
respectivos servicos portugueses, provou, 
principa/mente, 0 alto prestigio de que goza,m 
as nossos C. T. T., e as seus ilustres dirigentes, 

Eng. Luis Couto dos Santos 

no ambito internacional, facto que aqui tl)uito 
nos apraz regis tar e salientar. 

POR 
t"f.~'PAGAMOS BONS PRECOS 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
>I< PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar 

quantidades mail pequenas de selos em .eries, de pre~o media e maio 
elevado. 

Como somas a maior cass filatelica da Americs. estamos constantemente 
a comprar grand"" quantidade. de selos de toda. a. partes do mundo. 
Actualmente, cstamos particularmente interessados em comprar: 
>:< SELOS EM SEIUES : De valor baixo e medii>. Completas au incompletas, 

novas aU usada •. 
>I< SELOS ISOLADOS: Variedades baratBS e atractivas. 
'" PACOTES, Feitos cuidado.amente, com selos perfeitos. 
>\< GRANDES QUANTIDADES E RESTOS DE cSTOCKS,. de todos 

os genero •. 
'" MISTURA (AO· QUILO) sobre papel. 

Queira man dar-nos a sua lista de ofertQ.Sl, que merecera a nossa 
pronta e cuidadosa aten~iiq.' 

GRATIS, A PEDiDO I A no~so novo IIsto de compr~sS 
. . co. melborel pre~os , por selol dos Estados Unidol e Canadb 

VENDA Ao MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

H. E. HARRIS & C.o 
BOSTON 17, Mass. U. S. A. , Telegra.In¥: HARRISCO BOSTON 

o selo anti - tuberculoso 
Integmda nas manifesta«;aes do «Dia Mun

dial da Saude», este ano dedicado a «Tuber
culose, realiza 0 Instituto de Assistencia Na
donal aos Tuberculosos uma Exposi«;iio de
monstrativa das suas actividades, da qual 
destacamos, pelo interesse que deve merecer a 
1!odos em geml, e aos filatelicos em parti
cular, a exposi«;iio do chamado Selo Anti
-tuberculoso. 

Foi em 1904 que, na Dinamarca, Einar 
Holboell, que trabalhava na esta«;iio de cor
reios do Pahkio Real, conhecedor do flagelo 
da tuberculose, e condoldo pela sorte de 
tantas crian«;as anualmente atingidas, conce
beu a ideia de ediflcar, a custa de pequenos 
6bulos dados por toda a popula«;iio, casas de 
saude especializadas onde se acolhessem e 
tratassem os numerosos doentes. 

Pensando, acertadamente, que 0 interesse 
despertado por urn selo especial, vendido a 
urn pre«;o minimo, depressa se perderia se a 
venda fosse continua, Holboell resolveu pro
mover uma campanha activa e Iimitada ao 
periodo do Natal, no qual a correspondencia 
e, de longe, mais numerosa do que em qual
quer outra epoca do ano. 

Obtida a indispensavel autoriza«;iio de S. 
I\I. 0 Rei da Dinamarca, mediante 0 caloroso 
apoio de S. M. a Rainha Mae, a quem 0 

projecto tinha sido previamente exposto, es
tava criado 0 habitual mente designado como 
primeiro selo anti-tuberculoso, merce de urn 
conjunto de boas-vontades, desde 0 Ministro 
aos funcioml.rios dos C. T. T., que tomou 
possivel estarem emitidos 6 mil hoes de selos 
em 26 de Dezembro de 1904, quando em 10 
de Dezembro desse ano apenas 2 mil hoes 
t.inham sido entregues. 

De acordo com a inten«;iio de Holboell
a luta contra a tuberculose, e nao, apenas, a 
protec«;ao da crian~ debil - quatro sanat6-
rios foram edificados gTa«;as aos fundos reco
Ihidos com 0 selo, dos quais 0 primeiro, e mais 
importante, 0 de Kolding, foi inaugurado 
em 1911. 

Posteriormente, a. medida que as idcias de 
preven~o se desenvolviam, alem de outros 
estabelecimentos de cura, foram edificados, 
de 1921 a 1947, 7 casas de convalescen~ 
para. crian«;as d6beis. 

Holboell, falecido em 1927, deixou urna 
obra de imorredoira lembran~. Em sua home
nagem, foi a sua effgie apresentada no selo an
tituberculoBo de 1927, na Dinamarca, e, poste
tiormente, erigido um monurnento a. sua me
m6ria, inaugurado em Copenhague em 1948. 

o exemplo da Dinamarca foi rapidamente 

.,-------- Palo ------

Dr. Anl6nio d' Almeida Figueiredo __ J 

seguido por grande numero de palses, dentre 
os quais destacamos, como os primeiros. a 
Suecia (1904), Noruega (1906), Alemanha e 
Estados Unidos (1907) e Finlandia (1912). 
Actualmente, mais de 50 palses utilizam, ou 
utilizaram os selos, como instrumento de 
propaganda, educa«;ao sanitaria, ou de reco
Iha de fundos. 

Nem resumidamente poderiamos dar aqui 
a maravilhosa hist6ria desse pequeno boca
dinho de papel colorido. 

Apenas algumas notas destinadas a cha
mar para ele a merecida aten«;iio dos filate
listas. 

E, por exemplo, muito curiosa a hist6ria 
do primeiro selo emitido nos Estados Unidos 
da America. 

Em 1904, apareceram ali, vindos da Dina
marca, os primeiros selos antituberculosos. 
Ernbora passassem despercebidos para quasi 
toda a gente, nao 0 foram, porem, para Jacob 
Riis, que, imediatamente, soube avaliar a 
enorme importancia que poderiam adquirir. 

E logo em Julho de 1907 pUblicou em , 
«The Outlook» urn artigo sugerindo a adop
«;1i.o imediata do Selo do Natal, nao propria
mente com a ideia de obter fundos, mas, 
principalmente, no desejo de chamar a aten
«;1i.o do publico e de 0 educar sobre 0 pro
blema. da tuberculose. 

No final desse mesmo ano de 1907, uma 
funcioml.ria dos servi«;os de saude publica em 
Delaware, Emily Bissel, tomava conhecimento 
da desastrosa situa«;ao financeira dum pequeno 
sanat6rio das margens do Brandywine, que 
dentro em pouco teria de fechar. Eram neces
sarios apenas 300, d6lares, mas tal soma, se 
bern que pequena, parecia impossivel de con
seguir, apesar dos mUltiplos esfon;os daSen
volvidos por Emile Bissel. 

A ideia expressa no artigo de Riis vern ao 
seu espirito e, entusiasmad,a, vence . todas as 
dificuldades, e consegue f!LZer 0 primeiro selo 
antitubercilloso americano, com uma tiragem: 
de 50_000 exemplares. 

o t.empo decorria, porem, 0 Natal avi;d
nha-se, mas as vendas eram diminutas. Niio 
sem grandes contratempos, interessou na cam
panha urn redactor do «The North Ameri
can», 0 mais importante jomal de Philadelfia, 
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e tal foi 0 principio dum sucesso completo. 
Dentm de poucos dias, nao 300, mas 3000 
d6lares, dez vezes 0 necessario para sa lvar 
o pequeno sanat6rio, tinham sido obtidos ... 

Nova emissao foi necessario fazer , logo 
nos primeiros dias de 1908. 

Desde entao, a venda do pequeno splo 
nao tern deixado de aumentar, atingindo nu
meros que, neste caso, bern se podem consi
derar astron6micos : - basta dizpr que a 

Alemanha 
Argelia 
Argentina 
Aruba (Indias holand.) 
Australia 
Australia ocid. 
Australia do suI 
Baviera 
Belgica 
Bermuda 
Brasil 

Franc;a 
Grecia 
Greljnland 
Guadalup 
Guatemala 
Guiana holand. 
Haiti 
Hawai 
Holanda 
Hong-Kong 
Hungria 

primeira campanha de vendas, em 1908, 
rendeu 135.000 dol ares , e em 1953 fcram 
apurados mais de 23.500.000. 

!sto diz bern da popularidade do selo. 
do espirito de compreensao do publico e ate 
das autoridades, que nunt a puzeram obstaculds 
ou dificuldades a. sua circulac;ao. 

Actualmente, conhecem-se selos ou vinhe
tas antituberculosas dos seguintes paises e ' 
territ6rios: 

M6naco 
Noruega 
Nova Brunswick (Canada) 
Nova Gales do SuI (Austra.lia) 
Palestina 
Panama 
Pais de Gales 
Paquistao 
Peru 
Pol6nia 
Porto Rico 

Burma 
Canada 
Geilao 
Chile 
China 
Cochinchina 

Ilha do Principe 
india 
Indo-China 
Indonesia 
Inglaterra 
Irlanda 

Eduardo Portugal 
Rodesia. do SuI 
Romenia 
Russia 
Ryukyu 
Salvador 
Siam 

Colombia 
Coreia 
Costa Rica 
Checoslovaq uia 
Egipto 
Equador 
Espanha 
Esc6cia 
Est6nia 
Eti6pia 
Filipinas 
FinHindia 
Formosa 

Islandia 
Israel 
ltalia 
Iugoshivia 
Japao 
Jutlandia 
Let6nia 
Liberia 
Lituania 
Luxemburgo 
Malaca 
Mal asia 
MlUTOCOS 

As trocas entre os cole~cionadores, de que 
o maior tera sidQ 0 dinamarques Andersen, 
fazem-se animadaplente. Ha urn volumoso ca
ta.logo, de mais de 400 paginas de grande 
formato, 0 «Catalogo Green do ~Io antitu
berculoso» (1). orig~almente compilado por 
Dick Green, em 1936-38, e editado nos EE. 
UU. da Ameri,ca do Norte pel a Sociedade do 
Selo do Natal e do Selo de Beneficiencia. 
Nele se indicam todos os lje\os ~~ eo muitas 
das variedades conhe!;idas, menc;1io iDl;ompleta, 
esta. pelo IDC)nos no que diz respeito aos se
los pOrtugue~es. e se indicam ;is. cota10e,s 
resp,ectivas. .., .' 

Na r~~Iidadel t1,1do 0 que se .~pde encoIF 

Singapura 
Siria 
Somalilandia 
Suecia 
Suissa 
Suriname 
Tanger 
Terra Nova 
Trinidad e Tobago 
Tunis 
Turquia 
Uniao SuI Mricana 
Uruguai 

trar, e constituir material de estudo, nos 
selos postais, como sejam erros, faItas de 
denteado, duplos' denteados. variedades de 
sobrecargas, impressaes. recto-verso, etc., etc., 
existe nestes selos. E, vamos la. com grande 
caracter de autenticidade, talvez precisa
mente ~rque 0 selo antituberculoso nao tern 
side regularmente coleccionado palos filatelis
tas. 

Justamente? Injustamente? 
Parece-nos que injustamente. 
:E certo que, na l1laior parte dos paises . 

e uma siqlJlles vinheta, sem valor postal. !'vIas 
noutros paises, como rui. Espanha, que tam

(Continua nB pll8 34) 

Cll1quentenario da «(Societe 
Royale AmJ~ale PhllateUque) 

Vai celebrar-se festivamente, durante 0 

pr6ximo mes de Abril, 0 50.0 aniversario 
desta prestante e consagrada instituh;:eo fila
telica de Bruxeles. 

As manifesta<;oes comemoratlvas. que 
terao 0 alto patroclnio de S. A. R. 0 Prin
cipe Alberto, Induem. como testemunho de 
trebalho e progresso. urn grande .Salon 
Philatelique:t, em que particlpareo, por con
vite, as malores colecclonadores belgas. 
Estara petente ao publico, de 25 a 27 de 
Abril, nas maosnlficas salas do Hote l Cos
mopolite, na Praca Rogier. em pleno cora
ceo da capitel belga, e nele funcionhra urn 
alusivo carimbo especial. 

a Clube Filah~lico de Portugal. ao 
mesmo tempo que acentua a louvavel obra 
levada a cabo pela sua congenere de Bru
xelas, deseja·lhe, nesta hora festiva , as 
maiores prosperidades e a feli z continua
Cao dum lAbor tao auspiciosamente conce
bldo. e notAvelmente realizado. };:xlto de 
que e Imposslvel separar 0 nome do seu 
qualificedo e crlterioso Sec retario - Jean 
Foucert - brllhente filatelista que, com 
muito orgulho, 0 nosso Clube conta entre 
os seus rna is ilustres fillados. 

Jose Hipolito 

Dentre os filetelistas da provinCia, Jose 
Hip6lito e urn daqueles que, nos ultimos anos, 
mals se Mm distin~uido, e tanto p'ela sua cale
goria fi1atel~ca, como pelas medalhas que, na~ 
cional e. internacionalmente, tem conquistado, 
't:omo~ ainda, peld sua inconfl,1od;vel persona
lidade de homem honrado e bondosissimo. 

_ Importlinte industrial em Torres Vedras, 
com lama em id'Cib 0 pais. -Jose Hip6lito e um 

grande amigo, do Clube e nosso, motivo pelo 
qual n6s. que s6 de longe a longe 0 vemos, 
por este modo Ihe enviamos apertado abraco. 

«The International Society 
Portuguese Philately» 

Acaba de inscrever-se 0 100.0 s6cio 
desta slmpatlca colectlvidade americana, 
dedicada aos coleccionadores de selos de 
Portugal e Ultramar. 

as s6clos da I. S. P. P. da area de 
S. FranCisco estao a organizar a prime ira 
sucursal da sociedade. Espera-se que as 
prlmeiras sessoes se realizem alnda este ano, 

A ultima edic;:ao do .Portu.Infol'!, 0 jor
nal da I. S. P. P., publica interessantes arU· 
gos sobre «As mareas Posta Is de Timor., 
«Aspectol! Filat~l1cos da Cruz Vermelh~ 
Portuguesa na Grande Guerral'! e .Mareas 
Postals de Macau nos selos de Hong·Kong»l 

as filatE;listas interessados em receber 
urn 'exemplar gratuito .do jqrn!l.1'. e rna Is In~ 
formacoes, podem escrever A Senhora Mar
garlda (!)'RQur ke - ~15:nHaJ'risoJl Avenue 
- BaldWin, Ne-* York ( l!JSA). ; • ' 
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selos classicos que possam entrar na cons
trultao da colecltao, e que the asseguram 
urn incontestavel aumento de valor. 

4) - Utilizar folhas brancas, creme ou 
cinzentas. 

5) - ExpOr apenas selos impecaveis. 
6) - Evitar, numa mesma folha, a mis

tura de selos novos e obliterados. 
7) - Colo car os selos, tanto quanta 

possivel, no centro das folhas. 
8) - Reduzir as legendas ao estricta

mente necessario, e caligrafar essas le
gendas. 

9) - Utilizar um bilingue discreto. 
10) - Nem muitos, nem poucos selos 

por folha. 

Ao transcrever 0 notavel trabalho do 
iIustre e indiscutiirel Marc Dhotel, salien
tamos a completa identidade da doutrina 
nele exposta, com tudo quanto, desde ha 
anos, temos escrito a tal respeito, e tanto 
naquele -Boletim do Clube Filatelico de 
Portugah, como nesta secltao do -Dilirio de 
Lisboa., como, ate, nas inumeras actas de 
Juris, que temos redigido. E terminamos, 
comentando: - a mal e que, ao que pa
rece, poncos nos leem .• 

Dado 0 interesse que as tematicas es
tao despertando, a sua boa doutrinaltao tem 
suma importll.ncia. Pelo que continuare
mos no pr6ximo domingo. 

V.: C. 

-selOS. SellnNOS & SelOeS 
Mais de dois mil contos por dois selos 

LONDRES, 1 - Um sobrescrito com 
dois selos emitidos em 1847 nas i1has Mau
ricias, foi arrematado por 28000 Iibras (2240 
contos) no leilao da colecc;ao de Arthur 
Hind. 0 sobrescrito, enviado de Port-Louis 
para Londres, vinjou num barco particular 
e passou pela Inglate rra. Tern carimbos de 
Plymouth, Paris e Bordeus. 

Descoberto ha 60 anos, por um E'stu
dente, na papelada do pai, pertenceu a va
rios coleccionadores, ate que Hind 0 com
prou por 10000 libras. 

o novo proprietario e 0 americano Ray
mond Weill, que comec;ou por fazer uma 
oferta de 20000 Iibras. - (F. P.). 

Outro erro notavel de Mo&;ambique 

No nosso numero 145/146 (Agosto.Se. 
tembro de 1963), na pagina 31, tivemos 0 

prazer de apresentar aos nossos leitores 
urn erro, muito interessante, adquirido pelo 
nosso cons6cio Marques Leitao: omissao 
da taxa no selo de Porto Amelia, da serie 
dos Escudos de Armas, de Moc;ambique. 

Temos hoje oportunidade de revelar a 
existencia de outro erro, tao nota vel como 
o primeiro, e pertencente ao tam bern nosso 
prezado cons6cio sr. Rebocho Pais, de 
Evora: omissao das legendas -Republica 
Portuguesa. e -Moc;ambique», no selo de 
Quelimane, da mesma serie dos Escudos 
de Armas. 

Por coincidencia, na altura em que reo 

digiamos esta notlcia, 0 conhecido comer
ciante Iisboeta sr. Sancho Os6rio, tambem 
nosso prezado cons6cio, mostrou-nos al
guns exemplares precisamente do mesmo 
erro, no selo de Quelimane. 

Rejubilamos com estas recentes desco
bertas. Elas provam, exuberantemente, que e 
legitlmo dizer que, finalmente, e em con
sequencia da nossa intensa propaganda, 
com 0 objectivo de servir a verdadeira Fl. 
latelia, os erros comec;am a ser procurados 
e coleccionados, e considerados indispen
saveis em qualquer boa colectanea, quer 
c1assica quer tematica. Que, com a nossa 
persistente campanha de doutrinac;ao, nao 
deixaremos de 0 acentuar, os filatelistas 
autenticos, estudiosos, e os comerciantes 
objectivos, tomam 0 lugar que de direito 
Ihes cabe, e do qual s6 continuarao afasta
dos os que persistirem em negar e nao 10-
mar consciencia do aprec;o que definitlva
mente consagrou, em toda a parte, estss 
pe.;:as sedutoras. 

N6TULAS NUMISMATICAS 

Os meus recortes numismaticos 
Desde todo 0 sempre, quando me inte

resso por qualquer problema, tenho 0 habi
to de guardar e coleccionar os recortes de 
jornais onde se ventilam ou noticiam os 
dados ligados ao problema em estudo. 
Tenho, pois, boa colecltao desses elemen
tos, que, amarelecidos hoje, podem vir a 
:ser, mais tarde, instrumento utiI de traba
Iho a estudioso dos mesmos problemas que 
eu debati, e que jamais deixarao de existir, 
porque apresentam sempre novas facetas 
com 0 rodar dos tempos, como acontece a 
todos os problemas socia is. sempre varian
do con forme as epocas e a moral dos povos, 
sempre em evolultao continua, como cara
cteristica principal de todos os problemas 
humanos. 

a caso numismatico, que ha meia duzia 
de anos comelt0u a preocupar a minha ima
ginaltao, e me levuu a ingressar na corrente 
coleccionista de moeda!', nao podia, eviden
temente, escapar a este vicio, melhor, a 
este sistema de trabalho, de estudo, de 
analise e de boa conservaltao. No caso par
ticular de que tratamos, dada a grande 
crise de especies bibliograficas na litera
tura monetaria, era is so indispensavel. 
Desde ja se afirma que este metoda de tra
balho nao e previlegio do autor destas 
Hnhas, pois mestres consagrados, muito 
antes de n6s, a ele tem recorrido, e com 
muita vantagem, embora mais tarde, ia em 
plena maturaltilo cientifica, possam dispen
.sar estes elementos coleccionados e guar
dados com entusiasmo, e desfazem.se deles 
carinhosamente, entregando·os a colecti vi
dades da especialidade. 

Pois bem, exposto 0 que acima ficou 
dito, quando tive uns minutos de descanco, 
e depois de ter lido e relido a bibliografia 
da especialidade, que se arruma na nossa 
estante reservada a este tema da minha 
particular atenltilo, fui rever todos aqueles 
pequenos pedaltos de jornal, ja colados e 
Tp.ferenciados, existentes no meu modesto 
arquivo. E nilo queiram saber a quap.tidade 
de novos conhecimentos que fui colher, fo
lheando um tal conjunto de recortes, for
.mando urn dossier arrumado crono16gica
mente, tanto quando e possivel. Novos 
conhecimentos chamei eu, pois estava esque
cido do conteudo, na sua quasi totalidade, 
e que fora lido com vivo interesse, e guar
-dado com muito cuidado. 

Para escrever esta croniqueta, as folhas 

.,---------- Pelo ----------: 

DR. ARNALDO BRAZAO 

arquivadas foram passadas uma por uma, 
e, entre muitas centenas de recortes, alguns 
aparecem que despertam certo interesse, 
como vai ver·se. 

Grande parte deles e constituida pelos 
trabalhos de divulgaltilo numismatica do 
Dr. Joilo da Costa Moreira, espalhados por 
<1iversos orgiios de imprensa diliria de 
Lisboa e Porto, trabalho de persistencia 
que tem acordado muito espirito coleccio
nista, outrora atrofiado pela ignorll.ncia, 
peJa preguilta e pelo comodismo, 0 milo te 
rales'». Tambem Ill. esta represendo 0 grande 
mestre Dr. Pedro Batalha Reis, com as 
suas cr6nicas de autorizado numismata, 
publicadas nos Diario Popular e Diario de 
Nolicias, e neste ultimo se salienta 0 eru
dito artigo A Viloria de Samotraeia. Henri. 
que Mantero, com 0 seu catdlogo-pre~drio 
de moedas de metais pobres, que ficou in
completo, aparecido no Diario Ilustrado, e 
cujos escritos nilo vilo alem de seis, muito 
lamentavelmente. Ant6nio de Oliveira apre
senta-se com 0 seu bela trabalho A evolu
~ilo dos padroes monetarios na provincia de 
Angola, aparecido no jornal 0 Skulo. 

Formam dossiers especiais e comple
tos, tanto quando possivel: a achado de 
moedas romanas nas escavac;oes de uma 
rua de Setubal, num total de II091 exem
plares; 0 achamento de moedas varias num 
colector do Bairro Alto, de Lisboa, de 
larga reportagem; 0 aparecimento de 1.000 

moedas romanas em Beja; 0 encontro de 
mais 345 moedas de ouro em Moncarapa
cho, e que teve 0 seu desfecho no Tribu
nal Judicial de alhao; 0 contrabando de 
falsos NafJoleoes (m. de ouro) no papo de 
frangos depenados, entre a Franlta e Arge
lia; a exposic;ilo comemorativa do primeiro 
centenario do nascimento do Dr. Jose Leite 
de Vasconcelos, para a qual contribuimos 
com boa vontade, trabalho e iniciativa; a 
execepcional procura da moeda henriquina, 
e nilo chamarei manifestaltaO de ac;ambar
camento, pois 10.000 contos de moeda 
cunhada foi uma pequena gota de agua no 
oceano. e nao andaremos muito longe da 
verda de se afirmarmos que mais de metade 
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da popula<;iio nao viu um s6 exemplar; a 
falsifica<;ao da moeda henriquina de 10$00, 
em Estremoz, cuja fabrica parece ter sido 
instalada no norte do pais, devendo salien
tar-se a rapidez de actua<;ao dos falsarios, 
que, na verdade, nao perderam tempo 
(Diario de N otfcias 5/3/9~07); a exposic;ao 
filatelica-numismatica na Academia Re
creativa do Alto de Santo Amaro; a 
exposi<;iio bibli6-numismatica do 10.0 ani
versario da Sociedade Portuguesa de Nu
mismatica; 0 concurso para a nova moeda 
da Kepublica, ap6s a sua proclamac;ao; a 
grande reportagem referente a moeda 
americana de I centavo (Lin col) que breve 
se transformou Duma viva polemica entre 
dois numismatas, tao desagradavelmente 
conduzida que muito me compungiu, e de 
que resultou a ciencia monetaria ter side 
mal servida. 

Para finalisar esta enumerac;ao, faz.se 
reIerencia ao artigo, interessantissimo, de 

o selo anti-tuberculoso 
(Confinuacilo da paS. 32) 

bern tern vinhetas de selo aniitubereuloso, 
menos eonhecidas, 0 que figura , por exemplo, 
na colee<;ao do 1. A. N. T., sao os selos 
posta.is denominados ali selos antituberculo-
50S. 0 que se passa com a Espanha, passa-se 
com a Belgica e com a Finhindia. 

Resulta, portanto, que quem coleecionar 
selos antitubereulosos ten'! de obtcr tambem 
selos postais. 

Alem disso, c uma vinheta de emissao certa 
e peri6dica, com a enorme expansao mundial . 
como vimos anteriormente; nao se trata de 
vinheta ocasional. de recIame a alguns pro
dutos, ou de anuncio esporft dieo de feiras e 
exposi<;5es. 

Por ultimo, aeresce que nao representa. 
como tantos selos posta is. eujo numero au
mente continuarnente, uma simples extorsao de 
alguns. por vezes muitos, escudos . ao colee
cionador, a tal ponto que a sua excIusao 
de futuras Exposi<;oes Filatelicas vern 5endo 
cada vez mais vigorosamente exigida. 

As suas emiss6es aparecem na proximidade 
do Natal . e 56 nessa altura. salvo muito raras 
excep<;6es. intelramente justificadas . 

Em beleza. concep<;ao e exeeu<;fio, igua
lam . quando nao excedem . e muitas vezes, 
os selos posta is. Basta ver a colee<;ao do 

Antoun Ellis, sobre cMoedas de Cafes., com 
a reproduc;ao de 5 exemplares (anverso e 
reverso) das moedas aparecidas no se
culo XVII. Boje, a luz da nova ciencia 
monetaria, estes exemplares sao verda dei
ras tessP.ras. N6s s6 julgamos moeda aquela 
que e cunhada por quem exerce 0 poder 
de soberania, isto e, 0 Estado. Embora estes 
documentos monetarios tivessem sido fa
bricados por particulares, para facilitar os 
trocos, nao e esta finalidade suficiente, 
como e do conhecimento dos leitores, para 
caracterizar a moeda, que tem fun<;ao so
cial, politica , econ6mica e de suberania. 

E lidos todos estes elementos graficos, 
recolhidos de ha anos a esta parte, quantos 
ac(mtecimentos se recordaram, quantos 
conhecimentos se colheram e reviveram, 
aumentando 0 meu saber e 0 meu pequeno 
cabedal cientIfico, e dando, possivelmente, 
directrises para novos trabalhus? 

Sim, quantos serao eles? 

1. A. N . T., de selos nacionais e estrangeiros, 
colec<;ao que, para nao desmerecer dos cre
ditos dos filatelistas portugueses. iem obtido 
numerosas recompensas nas Exposi<;6es inter
nacionais a que tern concorrido. sendo de citar 
o honroso 3." lugar na I Exposi<;ao realizada 
em Fran<;a. em 1930, por ocasiao do I Con
gresso Internacional do Selo Antitubereuloso. 

Como se ve. 0 selo antituberculoso tern 
tudo, excepto 0 valor postal. que, de resto, 
possue nalguns paises. para ser coleccionavel. 

Porque 0 nao ha-de ser? 
E preciso ve-lo. Ver 0 que se faz entre 

n6s. e 0 que se faz la fora. 
E depois .. . depois de 0 ver, podemos afir

mar. sem receio de errar. que come,.aremos a 
colecciona-lo. 

Abstraindo do valor da colecc;ao, que lhe 
sera dado pelas cota<;6es do catalogo Green, 
serao mais uns centos de paginas que acres
centaremos aos nossos albuns. paginas cheias 
de beleza, paginas representando mais do que 
simples vinhetas, porque representarao coisas 
em que muito se fala e pouco se pratiea: 
- solidariedade e boa-vontade. 

(ContinZla 110 /lrDxinzo minzero) 

(' ) Este C811i10go pode ser consult.do, mediante 
requisi~ao t nn sede do Institut9 5ie Assisrencia N~cio
nal nos Tuberculosos, actualmente na Rua das Tnnas JI 

Sec~iio de Propaganda, Departamento do Selo Anti
tuberculoso. 

2 CRONICAS 

i)iario 
A.. boa doutrina~ao tematica-l 

N6s - escrevemo-la mais uma vez
nao somos coleccionador tematico. Nao 
possuimos nem tencionamos possuir qual
quer colec<;ao tematica. Pelo que, ao falar
mos das tematicas, nao temos em mira a 
obten<;ao de medalhas, nem quaisquer ou
tros interesses egnfsticos a defender ... 

Nao obstante isto, somos n6s quem, no 
nos so PaiS, desde ha mais tempo e mais 
tem escrito, sobre temiiticas, quer nesta sec
c;ao, quer nas paginas do .Boletim do Clube 
Fila:telico de Portugal», onde criiimos uma 
secc;ao pr6pria, valiosamente col aborad a 
pelo mais distinto e mais cuIto tematico 
portugues, 0 cap F Lemos da Silveira. 

E- mais do que isso-fomos n6s quem, 
ha cerca de dez anos, organizou a primeira 
exposi<;ao temiitica portuguesa, ados Ca
minhos de Ferro, e quem, desde essa a re
centissima do Turismo, feliz iniciativa da 
grande em presa STAR, tem organizado 
quasi todas as exposi<;oes temiiticas reali
zadas no nosso PaiS, e nao s6 organizan
do-as, mas fazendo a sua intensa propa
ganda, oferecendo tac;as e medlilhas, obtendo 
o patrocinio de entidades au de individua
lidades amigas, etc., etc. 

Actividade, verdadeiramente sem par, 
nesta especialidade, ela tem-nos permitido 
estudo, leitura e pratica, que se tradu
zem numa boa soma de conhecimentos 
adquiridos, 05 quais desinteressadamente 
temos procurado divulgar, com exclusiva 
preocupa<;iio de orientarmos os temiiticos 
portugueses, quasi todos recentes, e alguns 
deles verdadeiramente ' principiantes, ja 
que a maioria das colec<;oes tematicas por
tuguesas tem tres, dois, ·ou, ate, menos de 
urn ana de idade, 0 que, em Filatelia, nao e 
nada. e seja esta classica ou temiitica. 

Esta nossa doufrina<;ao tem desagra
dado a alguns: 3.9ueles que,levianamente, 
julgam que uma colec<;ao tematica, ao con
trario da colec<;ao clAssica, pode ser feita 
em dois ou tres meses, e somente com se
los baratos, os chamados selos de pacote ... 

Arrostando com tais desagrados, e ate 

DO 

com estupidas inimizades, que evidente
mente niio procuramos, - as obriga<;oes 
inerentes aos cargos que ocupamos, e, tam
bem, as que temos para com a Filatelia, 
para com os coleccionadores temilticos, 
m nitos deles iniciados por nosso interme
dio ou a nosso pedido, e para com os nos-
505 leitores, - impoem-nos que continue
mos ~ boa e seria, a objectiva e constructiva 
doutrina<;iio . Donde, a cabe<;a, que pro
vemos ter sido esta a nossa doutrina<;ao. 
o que, neste estilo lac6nico de sempre, 
faremos no pr6ximo domingo. 

V.C. 

,\ boa doutrina~ao tematica - 2 

Nao tanto por n6s, que, repetimos uma 
vez mais, nao somos coleccionador da es
pecialidade, mas, principalmente, por aque
les que 0 sao, para seu interesse e sua 
orienta<;ao, - importa anotar e comprovar 
aqui como tern sido boa, valida e proficua, 
a doutrina<;iio, que, desde ha muitos anos, 
vimos fazendo sobre as colec<;oes temati
cas, com comentiirios e afirma<;oes poste
riormente confirmados por escritores dos 
mais autorizados, - de Van der Auwera 
para cima e para baixo . .. 

Com efeito, e como exemplo, vale a 
pena transcrever aqui, nao na integra, por 
falta de espac;o, mas em sumario, os «10 pa
receres. apresentados e comentados 'pelo 
eminente Marc Dhotel, membro dos Juris 
tematicos das exposi<;oes filatelicas inter
nacionais, publicados no n.o 120 de .La 
Philatelie Fran<;aise., 6rgiio oficial da «Fe
deration des Societes Philateliques Fran
<;aises), e transcrito, em traduc;ao, no 
n.O 147/148 do cBoletim do Clube Filatelico 
de Portugal.. Ensinam assim: 

I) - Ter uma ideia nova, e desenvol
ver essa ideia a fundo. 

2) - Nao se lan<;ar nos temas muito 
«batidos., a nao ser que se explore uma 
ideia muito original. 

3) - Nunca negligenciar a inclusao dos 



Congresso da 
BRUXELAS-1963 

GRUPO DE ESTUDO II -- FALSIFICACAO E PERITAGEM 
o numero de aerofilatelislas cresce 

contlnuamente. Do facto resulta que a maio
ria dos selos de pequena tiragem e dos do
cumentos pouco numerosos - logo raros 
quando da sua aparic;ao - sao hoje prati
camente imposs!veis de encontrar, e a seu 
prec;o aurnenta incessantemente, e com fun
damento. Estes facto res sao de natureza a 
encorajar os falsarios - que lanc;:am no 
mercado, de vez em quando, nocivos pro
dutos de seu fabrico. 

A necessidade de alertar as coleccio
nadores, e de Ihes dar possibilidades efec
tivas de defesa contra as falsificadores, tern 
sido - desde a sua fundac;:ao - urna das 

marcoFi/ia 
PORTUGAL 

CARIMBOS COMEMORATIVOS 

EXPOSI<;A.O FILATELICA TEMAnCA 
cJORNADAS A ViCOLAS. 

Lisbol - Poslo de Correlos - Pavllhio da Felra Indastrlal 
Lisboa, 31 de Janeiro de 1964 

,-------- Peto ------

CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA 

Oelegado Permenente de Portugal na F. I. S. A. 

preocupac;:oes dominantes da F. I. S. A. 
IFederac;ao Internacional das Sociedades 
Aerofilatelicas), que, para 0 efeito, criou a 
Grupo de Estudo II. 

Este Grupo de Estudo reuniu, sob a 
presidencia do Eng." 1. Braunstein (Belgica), 
em 6 de Setembro passado, e, nessa sessao 
de trabalho, em que tomamos parte, foram 
adoptadas, par unanimidade, as decisoes 
seguintes, de excepcional importancia
que, como faz parte das normas, sao ulte
riormente submetidas a apreciac;:ao da Pre
sidencia da Federac;:ao : 

1 • - Criar uma biblioteca e urn centro reu
nindo 0 maior numero de documen
tos que facilitem as peritagens. 

2.· - Escolher Bruxelas como centro, e no
meadamente 0 10CB) onde se eneon
Ira a vasta biblioteca da S. A. B. (So
ciedade Aerofilatelica Belga). 

3. 8 - Prop~r que a peritagem seja reser
vada exclusivamente a membros das 
agremiac;:oes filiadas na F. I. S. A. 

4.· - Deixar ao cuidado dos Presidente e 
Seeretario deste Grupo de Estudo a 
e)aborac;:ao dos detalhes, e a apresen
tac;ao do assunto, comp)etamente com
pilado, na pr6xima reuniao da Presi
dencia da F. I. S. A. 

S.& - Ace)erar os trabalhos de forma a que, 
em 1964, ja possam ser realizadas 
as peritagens. 

NOTIl: lIs deliberar,:oes do Grupo de Estu
do II foram, na realidade, submeti
das a apreciac;:ao da Presid~ncia da 
Federar,:ao; na sua recente reuniiio 
(Dusseldorf, 9 e 10 de Novembro de 
1963) - que as aprovou por unani
midade, sem emendas. 

, 

ANUNCIOS ECONOMICOS 
Para completar a minha colec.;ao, procuro 

comprar selos da Sui.;a e do Liechtenstein. 
Tambem sobrescritos de 1.. Dia. Posso dar 
selos novos do Ultramar Portugues. Escre
ver a 

H. Kremo-Benkenstr. 70. Binningen B. L. 
-Sui.;a. 

Troco selos da Europa Oriental, China, 
e outros paises da Asia, Lontra selos de todo 
o mundo. Usados 200/1000, novos 100/ 500 
NF Yvert de 1964. Correspondencia em fran
ces, ingles, espanhol e portugues. 

Miss Smiming Ming - Shaokaichow 99 
yong - P. u. B. 15 - Shanghai XXIII
China. 

Troco, compro e venda selos de Portugal 
e Ultramar. Em troca de selos novas e usados 
da Sui.;a, usados da Fran.;a e Alemanha que 
me faltem, dou do Continente e Ultramar. 

Artur Real Bordalo da Silva - Rua da 
Penha de Fran.;a n." 256-2."-Esq.·-Lisboa. 
Telefone: 833878. 

Canjiroes antigos, e candeeir08 e candeias 
de azeite, desejo, pagan do bem, em dinheiro, 
au, 0 dobro do valor, em selos novas de Por
tugal e Ultramar. Carta a Secretaria, ao n." 22. 

M. H IRS C H - 900 Palmer Road 
Bronxville N. Y. U. S. A. 

Interessado em eomprar antigas emissoes 
de selos portugueses, assim como F. D. C. 
Tambem troce selos contra Portugal. 

Para a vossa colec.;iio. provas, ensaios de 
cor, erros, variedades, etc., dirigir corres
pondencia a: Felix da Costa Ilha-Alcoentre. 

Jose Inignez - Consulado General de Es
paiia - Mittelweg 37 - Hamburgo 13 - Ale
manha. 
. Troca de novi.dades de Portugal na quan

bdade de 10 senes. Dou Alemanha (R. Fe
deral, Berlin e DDR) Cambia oficial DM 
contra escudo 

- Correspondencia em Espanhol. 

E. A. FALCAO - C/o 1. C. T. - P. 0_ 
Box 5146 - Karachi 2, Pakistan. 

Esta interessado em estabelecer contacto 
com coleccionadores portugueses de sobres
critos de 1.0 dia de emissao. 

Cherche echange avec collectionneur se
rieux. Desire timbres religieux, fleurs et fau
ne, neufs (de preference) au uses. Donne
pays divers. Base catalogue au valeur faciale_ 
J. de Sousa Garcia, C. P. 303, Lobito. 
ANGOLA. 

Vende-se colec.;ao de selos fiscais, nacio
nais e estrangeiros - Cartd. para: C. F. P . , aD 
n.· 100. 

Troco series usadas de peixes au borbole
tas, por n ."S 457B, 457C, 457E, 458Y, 459D, 
470F, 475D, 479D, 482C. Catalogo Eladio. 
Artur E. Alves de Miranda - Casa da Seara. 
- Sta. Marinha do Zezere. 

Exposi.;5es Filatelicas - Cartazes, folhe
tos, vinhetas, catalogos, etc., trocam-se par 
bans selos, FDC, maximos. Dao-se vanta
gens. Combina.;ao previa, Jorge Luis P. Fer
nandes, Caixa Postal 22, INHAMINGA 
- Beira, Mo~ambique. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
2$00 cada N. F., Jose Pinto Duarte - Rua de 
Mo.;ambique, 56-3.o-Esq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Grandes e pequenas quantidades de selos 
de Portugal ou Ultramar Portugues, troco
par selos para a sua colec.;1io, mediante man
colista. 

SANCHO OS6RIO 

Rua da Madalena, 80-3. 0 
- LISBOA 

Compro e venda selos aos melhores pre.;os. 
'!vI. do Nascimento - Apartado n." 1229-
Lisboa. 
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Compro, venda e troco cliLssicos de Portu
:gal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas 
llniversais de Aereos, Flores, Desportos, Aves, 
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D. 
C. Vendo sobrescritos da VI ExposiC;1i.o Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista 
desde 1930. Intercambios prolongados e com 
regularidade. Possuo grandes «stocks». A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal -
Telef. 2272329. 

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

Troco e compro selos de Portugal e Ultra
mar. Novas e usados . GUILHEHME SANTOS 
- Apartado 6 - Elvas. 

Vendem-se selos, antigos e modernos, isa
lados e em series completas, novos e usados, 
de Portugal, Ultramar e estrangeiro. F. D. C. 
Composi<;5es 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). 

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

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

Aten<;iio: sirvo existencias servi<;o filatelico 
Portugal e Ultramar, F. D. C., novidades, etc. 
"Pe~ condic;5es e Cata!ogos gratis a: PE
:REIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.·, Dt.
Lisboa 4. 

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE
LOS: Traco ou compro, pagan do bern. Res
posta a. secretaria do Clube, ao n.· 22. 

Necessito por troca, ou a combinar, borbe
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, 70-3. O_dt. ° Lisboa. 

Herbert Pester - Windmiihlenstr. 14 -
Griiditz b/Riesa. - DDR - Procura. correspon
dentes em Portugal e nas Provincias Ultra
marinas. 

Dou por 50 selos diferentes de Portugal e 
Ultramar, emitidos depois ,Ie 1944, 50 selos 
diferentes de grande formato da Rolanda. Cor
respondencia em frances, ingles e alemiio, 
para: C. Baert - Schammenkamp 51 - Roter
dam 23 - Pays-Bas. 

Desejo trocar selos com andgos de todo 0 

mundo, 100 contra 100, principalmente do 
Ultramar Portugues. 

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

Portugal et Outremer, vend timbres N. O. 
Animaux, Fleurs, Sports, Cent. Timbre, Eu
ropa, Religieux, Nouveautes, F. D. C. etc. 
Catalogue gratis sur demande. PEREIRA, 
Rua Ant6nio Nobre, 43-2.°, dit. - Lisboa 4 
- Portugal. 

Selos de Portugal (Novos) um ou mais de 
cada: (Numerafiio Eladio). 
OFEREC;O: 

794, 845, 846, 848, 861, 864, 865, 867, 
873, 886, 888 , 893, 895, 896, 898, 899, 900, 
901, 903, 904, 905, 908, 911, 912, 914, 916, 
919, 921, 922, 923, 926, 928 e 929. 
PRECISO: 

740, 742, 752, 753, 754, 756, 758, 847, 
849, 866, 867, 894, 895, 897, 906, 907, 909, 
910, 912, 913, 915, 917, 918, 920, 921, 924 , 
925, 927, 928, 930 e 931. 

Mario Gon .. alves Costa - Rua do Norte, 
109-4,o-Telef. 30656 - LISBOA-2. 

« LAT 17» Compro, pagan do bern, 0 livro 
da. autoria do sr. dr. Vasconcelos Carvalho, 
sabre aquele carimbo. Carta. a Secretaria deste 
Clube, ao n.o 33. 

Nos tiltimos cinco anos, a vida filate
.licu htingara teve um grande desenvolvi
.mento, e actua/mente a Federa{:lio NaclOnal 
dos Filatelistas Htingaros (MABEOSZj 
·cnnta perto de 88 000 socios, dus quais 
74 (){)O slio colecclOnadores adultos. Lem
bramos. para ilustrar este desenvoivimento, 
que, em 1952, a Ft!dera{:fio so contava 8 ()(}(} 
socios ... 

Os socios da MABEOSZ desenvolvem 
a sua activ/dade nos circulos filafelicos. 
Esses circu/os encontram-se tambem nas 
.oilas, cidades e em certos distritos, Actual
mente, 542 circulos funcionam em Buda
Ipeste, e 730 na provincia, sob a dlrec{:lio 
tiniea da MABEOSZ . .. 

o desenvoivlmenlo da vida filatelico 
htingara e favorecido pelas confer~ncias 
organizadas regularmente, ~ peias exposi
{:oes. Como se .'lobe, depois das exposi{:fJes 
~Soc Phil Ex-1963. e da Austrn-htingara, 
organizada, com 0 maior sucess~, 0 ana 
passado, no m~s de Setembro de 1963, a 
Federa~oo Nacional organizarri uma im
portante exposl{:oo internacional temdticu, 
sob 0 patrocinio da FIPCO, alem de nu
merosas expo~i~oes que teriio lUl?ar no 
pais. A 1/ Exposi9ao Nacional de Filatelia 
juvenil terti IUl?ar em Oroszlting Tambem 
os lei/Des, organizados pela Federa{:lio, e 
a movimenta~l1o dos cadernos de troca, 
colocados sob a direc{:ao da MABEOSZ, 
asseguram {gualmente resultados impor
tantes. 

A revfsta «Fiialeliai Szem/e'l>, editada 
pe/a Federa{:iio, tem uma tiragem de 75 ()(}(} 
exemplares, sendo uma das revistas filate
licas mundiais de maior tiragem. Alem de 
,artigos especiais, publica igualmente as 
nooidades e as antincios de trocas. As 
emi~s6es de selos htingaros slio bastante 
apreciadas, principal mente nos tiltimos 
anos. 

Pa.~sa"do em revista as prox/mas emis
.s6es htlngaras. teremos, no segundo tri
mestre, um selo em memoria de Madame 
iRooseoplt, que aparecerd num pequeno 
.hloco. Os correfos htingaros prevlem igual
mente a emlssao de selos para as festas 
comemorotioas de Shakespeare e de Gali
leu, e ainda a emiss/Io de uma serle e bloCD 
na altura dosjogos Olimpicos de Toquio. 

Permitam ainda que indiQuemos que 
uma entidade se ocupa na Htlngria do 

Par 

IMRE VARADI 

comercio de selos. Eia detem 0 monop6lLO 
das vendas para 0 estranpeiro. Acrfsce 
que na Hungria, tanto em Budupeste como 
na provincia, cerea de trinta firm as ocu
pam-Be do comerc/O de selos. 

As disposi{:oes em vigor so favorecem 
as trocas de selos. 0 essencial do regula· 
mento, no que se refere a tTocas de se/os, 
e Que cada eoleccionCtdor htingaro pode 
fazer as suas trocas, a/raves da Comissao 
do Controle de Trocas de Selos, funcio
nando na seio no Federa{:lio Nucional. 

Milhares de coieccionadores htingaros 
ocupam-se da troca de selos com 0 estran
geiro, e 0 desenvo/vimento des/as rela{:oes 
refor{:a grandemenle fJ amizade entre os 
coleccionadores das vddos poises. 

Atenc;ao, Filatelistas! 
Se pretendem manter a vossa colec"ao 
sempre actualizada e sem fa.lhas, soli
citem as listas que distribuimos todos 

os meses GRATUIT AMENTE 

SOMOS OS PRIMEIROS A ANUN
CIAR AS MAIS RECENTES 

NGVIDADES MUNDIAIS 
FICARA SURPREENDIDO! 

OS NOSSOS PREl;OS 
SilO OS MAIS BAIXOS 
DO MERCADO. 

ESCRITORIO FILATELICO 

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

ALGES * Tel. 214232 

REMESSAS PARA TODO 0 PAtS 
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trac;ao, despertam tambem a curiosidade 
do publico. 

Sobre 0 correia local de Viena, criado 
em 1772, existe, igualmente, ampla docu
mentac;ao de objectos que pertenciam aos 
mensageiros particulares) os quais, muni
dos de instrumentos ruidosos, anunciavam 
a sua aproximac;ao, indo buscar as cartas 
ao domicilio dos remetentes, e entregan
do-as aos respectivos destinatarios. Insti
tuic;oes do mesmo g~nero existiam tambem 
nas cidades de Graz e Praga. 

Nas salas seguintes, esta exposto um 
grande numero de quadros e estampas ra
ras, referentes ao correio, reproduc;oes 
fieis em tamanho natural ou reduzido, de 
dilig~ncias, coches, tren6s e outros veIcu
los postais. Vagons u tilizados pelos cor
reios para trans porte postal e de passagei
ros nas linhas postais, e ainda navios que 
eram utilizados para 0 mesmo fim, entre 0 

continente e as ilhas do Mar Adriatico, do 
Levante e de Creta, on de funcionavam es
tac;oes de correia. austrfacos. Existem tam
b~m marcos de correia de diferentes 
~pocas, escudos antigos de estac;oes, artlsti
camente trabalhados, carimbos, desde a 
origem ate aos actuais, maquinas automa
ticas de carimbar, exemplares de jornais 
editados pelos Correios-M6r de diferentes 
cidades, formularios, etiquetas e va rio ma
terial museografico, dando tudo isto uma 
ideia exacta da actividade dos divers os 
sectores dos C. T. T. austrIacos, atrav~s 
dos tempos. 

Quanto as fardas de gala e de servic;o 
dos condutores de deligencias e carteiros 
austrIacos, de todas as epocas, existem 
poucas no Museu, em virtude de grande 
parte delas terem sido ~scondidas fora de 
Viena, por medida de seguranc;a, durante a 
:011.- guerra mundial, tendo side entao pilha
das e destruIdas no tempo da ocupac;ao, 
em 1945. 

Uma pec;a da exibic;ao de todos os bi
lhetes-postais austrIacos com selo de fran
quia impresso, chama a viva atenc;ao dos 
filatelistas. Trata-se dum bilhete-postal 
emitido sob a denominac;ao .<bilhete de 
correspondencia no dia 1.0 de Outubro de 
11I6g:., ap6s uma sugestiio apresentada no 
jomal de Viena -NEUE FREIE PRESSE., 
por um certo Emanuel Hermann. Este bi
lhete foi 0 primeiro do genero, sendo esse 
modo de transmissoes de breves noticias 
adoptado em seguida pelas administrac;oes 
postais do mundo inteiro. 

Outro assunto com muito interesse 
filatelico, e uma colecc;ao de cartas de 

voo inicial despachadas pelo primeiro ser
vic;o postal a~reo regular do mundo. De 
facto, a administrac;ao postal austrIaca 
inaugurou, no dia 31 de Marc;o de 1918r 
uma carreira postal a~rea regular entre 
VIENA - CRACOVIA. LEMBERG, m~s e 
meio antes da primeira linha postal regu
lar americana, e quatro meses e meio an-
tes de igual iniciativa francesa. 

Uma demonstrac;ao muito instructiva. 
do correio pneumatico, que existiu em 
Viena desde 1874 a 1956, atrai a atenc;ao
dos visitantes. 

A descric;iio da parte do Museu dedi
cada as telecomunicac;oes, que apresenta. 
tamb~m um arranjo cientIfico muito cui
dado e de grande precisiio, excederia 0-
limite dum trabalho destinado apenas aos. 
filatelistas. 

A riqueza das colecc;oes e a racional 
apresentac;ao dos objectos expostos. colo
cam sem duvida 0 Museu Postal e dos. 
Telegrafos de Viena en'tre os mais perfei
tos do mundo. Tudo is to justifica plena
mente a grande aHuencia de publico, ele
vando-se anualmente a cerca de 75.000 0 

numero dos seus visLtantes. 

A. SIMOES 
Wholesaler of stamps Portugal and 
Overseas. Complete' and Short sets. new 

issues want lists Kiloware etc. 

Speci~ity Topicals Portuguese Overseas 
Provinces. 

Price Lists OD; demand. 

Estou comprador de todQ 0 genero de 
selos, Portugal - Ultramar e Estran
geiros, ao centes. com papel ou sem 
papel. lotes. senes compJetas e Colee-

¢es. Sews TarOS a. pec;.<u. 

A. SIMOES 
Pra<ya. cIa Renovar;ao, 9, 2.... dto. 

Telef. 271953 ALMADA 
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AEROFILATELISTAS - Procure «aciden
tados» de correio aereo. Je recherche des plis 
«accidentes» . I buy aecidented «crash" mail. 
rch Buche «Unfallpost" . Robert DE MEDTS, 
Rue de la Comete. 16. Bruxelles 3. BEL
GIQUE. 

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

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

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

Classificadores alemaes de reputada marea, 
de optima apresentac;ao. venda. Alguns dos 
model os ainda em venda: 

Formato 14x29, c/12 pag. 184 bandas. 
Capa e contra-capa almofadada em PVC imi
tando marmorite, e aplicac;5es douradas ref. 
E-4/12-4) - Esc. 50$00; 

Formato 23. 5x32, c/24 pag. e 240 bandas, 
do mesmo genero do anterior (ref. F-9/24.6) 
- Esc. 160$00; 

Formato 16x22, c/32 pag.. 224 bandas. 
capa plastica lava vel c/ desenhos de selos 
estampados (ref. N-5/32-77) - Esc. 70$00; 

Formato igual ao anterior. capa e contra
capa almofadada. em Chintz (ref. K-5/32-66) 
- Esc. 120$00; 

Formato 23, 5x26.5. mod. luxo, capa e con
tra-capa almofadadas. em couro granitado. 32 
pag. c/ 320 bandas. artigo de grande categoria _ 
(ref. G-I0/32-5) - Esc. 300$00; 

Capas de formato 28.5x31. imitando coure. 
cor castanha. c/lombada d'ac;o comportando 
15 fls. de cartolina branca ou preta. no total 
de 300 battdas (ref. KB-12/6) - Esc. 325$00; 

Capa do mesmo formato. almofadada em 
couro verde. lombada d'ac;o comportando 15-20 
fls. de cartolina branca ou preta. no total de 
300/400 bandas. aos prec;os respectivamente de 
440$00 e 500$00 (ref. KB-14/7). 

Os pedidos deveriio ser acompanhados da 
respectiva importancia. acrescida dos portes de 
correio para remessa a. cobranr;a. Nao Be aeei
tam devoluc;5es. 

Tenho Qutros modelos. cujas caracteristicas 
poderei indicar a pedido. 

P. J. WADDINGTON PETERS 
Av. Joao Cris6stomo. 81-4.· - Telef. 41107 

Lisboa-l 

SELOS 
DE PORTUGAL. UL TRAMAR 
E ESTRANGEIRO, CLASSICOS. 

SERIES. ETC. 

para COMPRA OU VENDA 

consulte a casa 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.' Dezembro 45-3.' - USBOA 

Telef. 35852 

PAGAMOS A PRONTO OS 
MELHORES PRECOS 

do mercado. todo 0 material de interesse para 
o neg6cio de exporta~jjo, como PortUgal e 
Ultramar, s6ries completas. novas aU u5adas, 
selos novos esgotadoB na Agencia (Fauna 
4 AIs.. Peixes 15E. etc.). selos para pacotes. 

paeotes scmiconfeccionados. 

Ofertas feitas Bern indica~ilo de pre~o nlio 
serilo lomadas em considera~iio, 

FReDeRICO VILAn. 
SELOS PARA COLEC<;:lIES 

Rua dOl Remedial Ii Lapa, 60 - LISBOA-2 
P 0 R TUG A L Tel. 665713 
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MINISTERIO DO ULTRAMAR 

Direcc;ao-Geral de Obras Publicas e Comunicac;oes 

Servic;os de Valores Postais 

* 
PORTARIA N.D 20 236 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Minisiro do Ullramar, nos 
t'!lrmos do artigo 2.° do Decreto n.O 37050, de 8 de Setembro de 1948, que sejam 
emitidos e postos em circulaltiio na provincia de Angola 200 000 bilhetes-cartas-aviiio 
(aerogramas) reproduzindo motivos da referida. provincia, confeccionados com pa.pel d 
c~crita b ; ,lllCO, nas dimens6es de 250 mm X 175 mm (aberlos), assim distribuidos: 

50 000 da. taxa de 1$ - fundo impressa nas cores rosa, preta. e sena., brasiio e texto 
a prato e ta.rja. a verde e vermelho. 0 selo, que reproduz 0 soba. lundo Cahuca, tern as 
dimens6es de 21 mm X 31 mm e e impressa nas cores preta. e azul; 

50 000 da. taxa. de 1$ - fundo impressa a rosa, preto e sena, brasiio e texto a preto 
e tarja a. verde e vermelho. 0 selo, que tern as dimens6es de 21 mm X 31, mm, e impressa 
nas cores preta. e acre e reproduz 0 cafaca - mestre escultor; 

50 000 da. taxa de 1$ - fundo impresso nas cores rosa, preta. e sena, brasiio e texto 
a preto e ta.rja. a. verde e vermelho. 0 selo, reproduzindo urn velho sobeta, e impressa 
na.s cores preta. e amarela e tern as dimens6es de 21 mm X 31 mm; 

50 000 da. taxa. de 1$ - fundo impressa a. prato, rosa e amarelo, brasiio e texto a 
preto e tarja. a. v rde e vermelho. 0 selo, que tern as dimens6es de 21 mm X 31 mm, 
yeproduz urn velho quioco e e impressa nas cores preta. e verde esmeralda. 

Ministerio do Ultra.mar, 19 de Dezembro de 1963. 
o Ministro do Ultra.mar, Antonio Augusto Peixoto Correia. 
Para. .ser publicada. no Boletim Oficial de Angola. 
Peixoto Correia. 

, 
CRONICA~ DA ' 

'~ AU .. T RIA'-~·:s 
~ 

o Museu Postal 
e dos Telegrafos de Viena 

Entre os vinte riqufssimos Museus que 
Viena oferece i\ curiosidade e i\ investiga
<;ao dos visitantes, encontra-se um de inte
resse especial para as filatelistas: 0 Museu 
Postal e dos Telegrafos. 

Este Museu foi criado em 1889, sob a 
denomina<;ao de ~Museu Postal Imperial e 
Rea!»J par decreta do Ministro do Comer
cio. 0 citado decreto abrangia tambem a 
obrigatoriedade de as Direc<;6es dos Cor
reios ajudarem a elabora<;ao das colec<;6es 
e a recolha de objectos que representas
sem melhor 0 estado dos !lervi<;os, e 0 de
senvolvimento hist6rico dos correios aus
trfacos. 

Com a entrega de material enviado 
pelas entidades postaisJ a recep<;ao de nu
merosos donativos e as trocas com admi
nistra<;6es postais estrangeiras, juntou-se 
urn grande volume de material, dificul
tando assim a coloca<;iio do mesmo em lo
cal apropriado. 

Com 0 desenrolar do tempo e a afluen-

-1-- - --- Palo ----

Embaixedor Georges Argyropoulos 

cia de novas pe<;as, assim como 0 desen
volvimento das telecomunica<;oes, 0 Museu 
foi for<;ado a mudar de sede, por vArias 
vezes, por escassez de espa<;o. 

Ate a constru<;iio da sede definitiva, 
alias ja projectada, 0 Museu esta instalado 
no lado direito do segundo piso do monu
mental palacio do Museu Tecnol6gico, onde 
ocupa uma area de 1.3co metros quadrados. 

Devido ao arranjo sistematico do con
teudo das suas colec<;oes em bases cientI
ficas, 0 Museu oferece ao visitante uma 
visiio clara e completa do funcionamento 
dos varios servi<;os dos C. T. T., atraves 
das diferentes epocas, nos extensos territ6-
rios da Monarquia dos Hasburgos. 

o Museu possui tambem uma valio
sissima colec<;iio de antigos manuscritosJ 
impressos, decretos e outros documentos 
hist6ricos postaisJ destacando-se entre eles 
os que tem rela<;iio com a poderosa familia 
dos Thurn e Taxis, que desempenhou 0 

principal papel no desenv!:Jlvimento das 
comunica<;oes postais na Europa Central, 
e a familia austrfaca dos Condes Paar, Cor
reios-Mor especiais da Corte Imperial. 

Uma exposic;ao de vArios cofres e cai
xas de madeira refor<;adas com laminas e 
folhas de metal, munidas de com plica
das fechadura!l de seguran<;a, e orna
mentadas com motivos de arte popUlar, 
que serviram para guardar as remessas 
postais de valor e 0 dinheiro da adminis-
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merosa colecC;lio especializada de 
TODOS as selos do Brasil. 0 Dr. 
Niso Vianna, medalha de ouro em 
Lisboa, e Grande Premia em Bue
nos Aires. Reinhold Koester, aura 
e pra ta co m felici tac;6es do Juri em 
Londres, e Heitor Sanchez com ver
meil, aura e prata em varias expo
sic;6es, slio os que vao expor selos 
do Brasil. ~a classe tematica, s6 
vamos ter dois: Almirante Mario 
Franc;a, com cA conquista do ar>, 
e Engenheiro Garcez Filho, com 
«Musica", ambos conquistaram ouro 
em Buenos Aires . .. cuidado com 
e1es. 0 Dr. Claudio Pinto apresen
tara urn conjunto que nlio tenho 
elementos para fazer uma ideia do 
seu valor e importa.ncia, porque e 
a primeira vez que vai apresentar, 
e 0 sera j ustamen te no seu pais ..• 
,Semi-oficiais aereos de Franc;a». 
Pel a que vi, posso informar que e 
extraordinario, e muito interessante, 
mas nao sei do seu real valor. Sao 
cerca de 250 folhas. 

Nllo consegui que outros temati
cos se apresentassem. Nlio esq uec;am 
que, na ExposiC;lio Internaciona1 Te
matica de Buenos Aires, 0 Brasil 
conquistou 8 medalhas de Duro e 
numerosos premios especiais, alias 
os mais valiosos e importantes. 
A colecC;lio «Esportes~ no Prof. Eu
genio Rapaport foi considerada uma 
das mais importantes do mundo, e 
eu teria grande desejo que ela en
frentasse a do comandante Condo
reli. 0 nos so M. J. Silva Cravo tam
bern estara ausente, 0 que e bern 
1amentave1, nlio tem uma grande 
montagem, mas ••. 0 valor do ma
terial. •. duvido que haja algo se
melhante, em urn conjunto de sete 
te rn as d iferen tes . • 

Todos estao aguardando a reso-
1uC;lio da Comissao de PHILATEC 

PARIS 64, sabre a quantidade de 
quadros que serlio concedidos a 
cada um, e, tambem,o que complica 
urn pouco a assunto, 0 tamanho dos 
quadros, isto porque em Paris tere
mos quadros com dais tamanhos 
bern diferentes, assim, s6 depois de 
recebidas as determinaC;6es de Paris 
os nossos expositores poderao fazer 
a sua montagem definitiva. 

UIll dos nossos jornalistas fila
telicos acaba de fazer uma consulta 
ao presidente da exposic;lio, sobre a 
possibilidade de aqueles se inscre
verem corn as suas publicac;6es se
manais, ern jornais e revistas nlio 
especializados em filatelia. A res
posta foi fa vora vel, pe10 que acre
dito que numerosos vlio inscrever-se. 
Ternos mais de 20 jornalistas fila
telicos em pu blicac;6es normais, d u
rante anos seguidos. Estlio ern plena 
actividade, e quase todos slio s6cios 
da AssociaC;lio Internaciona1 de] or
nalistas Filatelicos . 

Como se ve, a participac;ao do 
Brasil sera bern razoa vel. 

SELOS 
Portugal, Ultramar e Estrangeiro 

COMPRA * VENDE 

CASA A. MOLDER 
R. 1.' Dezembro, 101-3.· 

Telefone 321514 LISBOA-2 

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

* 
CADA 12$50 

Pedidos it Secretaria 

BOLETIM DO CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL 39 

Ministerio das Comunica~6es 

Admlnlstraoao-Geral dos Correios. Telegrafos 
e Telefones 

Direc~iio dos Servi~os Industriais 

Portaria n.O 20 390 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro das Comunicat;oes, 
n06 term os dos artigos 39.0 e 40.0 do Esta
tuto do Selo Postal dos CTT, que : 

a) Sejam retirados da circula<;ao os 
selos postais das seguintes emissoes e 
taxas: 

1.0 centenario da elevac;ao de Se
tubal 11 categoria de cidade: 1$ e 
4$30; Europa-6I: 1$, 1$so e 3$so; 
50.0 aniversario da Guarda Nacio
nal Republicana: lSi, 2$ e 2$so; 
8.0 centenario da cidade de Tomar: 
1$ e 3'SO; 
Sao Gabriel: 1$ e 3'so; 
Europa-62: 1$, I$SO e 3$SO; 
Dupla vit6ria do Sport Lisboa e 
Benfica na tac;a dos clubes cam
peoes da Europa: IS e 4$30; 
Centenario da Confer~ncia Postal 
de Paris (1863): Ii. I$SO e S$; 
8.0 centenario da fundat;ao da Or
dem Militar de Avis: IS, I$SO e 
2$SO. 

b) Os selos indicados na presente por
taria deixem de ter validade a partir de 
I de J ulho do corrente ano; 

c) Os mesmos selos possam ser troca
dos por outros que estejam em vigor, 

desde que nao se verifique qualquer dos 
impedimentos cominados no § 2 .0 do ar
tigo 40.0 do estatuto. 

As trocas poderao ser efectuadas nas 
esta<;oes dos CTT do Terreiro do Pat;0, em 
Lisboa, e Batalha, no Porto, ou nas tesou
rarias da Fazenda Publica das outras loca
lidades ate 31 de Outubro de 1964; 

d) A devolut;ao aos armazens gerais 
dos CTT seja efectuada ate 30 de Novembro 
seguinte. 

Ministerio das Comunicat;oes, 24 de Fe
vereiro de 1964. - 0 Ministro das Comuni
ca<;oesJ Carlos Gomes da S ilva Ribeiro. 

Portaria n.· 20391 

Manda 0 Governo da Republica Portu
guesa, pelo Ministro das Comunica<;oes, ao 
abrigo das disposic;oes dos artigos 39.0 e 
40.0 do Decreto-Lei n.O 42417. de 27 de 
Julho de 19S9, tendo em vista 0 que dispoe 

f. [a~t~I-Bran[O & filbo.l~a. 
Apartado n.O 44 - Telafone 22020 

VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas 
de todo 0 Mundo. Selos classicos d~ 

Portugal e Ultra mar. 

Uma obra indispensaveI em qualquer biblioteca aerofilatelica 

«Les VoIs de Gaud 19Ii et ctuelctues 
autres joyaux de I' AeropLilatelie BeIge» 

pOt RAOUL HUBINONT 
«Premio Liter8rio Paul Desmetb 

A venda, por apmas 90 francos be/gas, nos depositdrios: 
cSTORY POST» ~LA REVUE POSTALE» 

124, Rue du Midi Galerie du Centre, Bureaux 329 
BRUXELLES 1 BRUXELLES 1 
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o § unico do artigo 44.0 do mt:smo diploma, 
o seguinte: 

1.0 Que sejam suprimidos e retirados 
da circula,<iio: 

Bilhetes - postais de boas - festas 
nOS 230 a 237, criadoll pelo Decreto 
n.O 28273, de 15 de Dezembro de 
1937; 
Bilhetes·postais de homenagem a 
Nossa Senhora de Fatima no Ano 
Santo, 1950, criados pela Portaria 
n.O 13159, de 10 de Maio de 1950; 
Cartoes·postais alusivos a Fatima, 
criados pela Portaria n. 13 g67, de 
13 de Maio de 1962; 
Bilhetes-postais .Conhe,<a as suas 
dan,<as. n. os 10 a 18, criados pela 
Porta ria n.O I649O, de 2 de Dezembro 
de 1957. 

2.0 Que estes bilhetes-postais deixem 
imediatamente de ter valor postal, podendo 
ser trocados ate 31 de Julho do ano 
corrente. 

a) Em Lisboa e Porto, nas estac;oes 
do Terreiro do Pa,<o e Batalha, respectiva
mente; 

b) Nas restantes localidades, nas te
sourarias da Fazenda Publica. 

3.0 Que a devoluc;ao aos armazens 
gerais dos CTT seja efectuada ate 31 de 
Agosto seguinte' 

Ministerio das Comunicac;oes, 24 de Fe. 
vereiro de 1964. - 0 Ministro das Comu
nica,<oes, Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

Admlnlstraoao-Geral dos Correlos, Telegrafos 
e Telefones 

LegisJac;io Privativa dos C.T.T. 

Ordens de Servl~o 

N.o 63II,I7-Abastecimento directo de selos 

Nos termos da alInea a) do artigo 28.0 
do Estatuto do Selo Postal e em aditamento 
a Ordem de Servic;o n.O 6001, I, determino 
que sejam directamente abastecidas pelos 
armazens gerais com os selos das emissoes 
extraordinarias as seguintes CTT: 

Famalicao 
S. Pedro do Sui 
Lagos. 

7 de Novembro de 1963-0 Administra
dor Adjunto, Hmriqu8 Pereira. 

No 6309,83/E-Perfurac;ao de selos 

cPromatex> 
Produtos e Maquinas Texteis, Lda., 

Rua do Campo Alegre, 606, Porto 

Comunica-se, para os devidos efeitos, 
que, por despacho de 10 de Setembro cor
rente, foi a firma indicada na eplgrafe au
torizada a perfurar, com as iniciais PMT e 
por tempo indeterminado, os selos postais 
que utilizar nas suas correspondencias. 

Proc. 13-7-200 

17 de Setembro de 1963. - 0 Director 
dos Servi,<os de Explora,<ao, Oscar Sa
Iurino. 

ANGOLA 

Dlrecoao dos ServlOos C. T. T. 

SECRETARIA 

Ordens de Servl~o 

N.o 4-De 9 Maio de 1962: 

Determina 0 Decreto Organico 
n.O 34076 de 2 Novembro de 1944, a criac;ao 
de um museu dependente directamente da 
Secretaria desta Direc(fao de ServiC;os_ 

Havendo toda a conveniencia de se 
proceder a sua instalac;ao e para que se 
nao dispersem 05 elementos com interesse 
hist6rico, tais como impressos, regulamen
tos, colecc;oes de ordens de serviC;o, infor
mac;oes, monografias, bole tins, selos anti
gos, carimbos marcas de dia, aparelhos 
telegraficos, telef6nicos e outros, determino 
a todos os departamentos, dependentes 
desta Direcc;ao, que remetam i\ Secretaria 
com destino ao museu, os artigos mencio
nados ou outros com interesse hist6rico. 

A 2. a Repartic;ao deixara de remeter 
ao~ Servic;os de Valores Postais do Minis
terio do Ultramar, os carimbos marca de 
dia especiais, entregando-os, logo que os 
mesmos deixem de ter utilidade, na Secre
taria desta Direc,<ao_ 
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caONICA DO 

XLI 

o Brasil na Philalec 
Resolveu a filatelia brasileira 

tomar parte na Exposi'rao FilateJica 
Internacional que se realizara no 
pr6ximo mes de Junho, em Paris. 
A indecisao que havia, deve-se ao 
longo periodo durante 0 qual esta 
exposi'rao estara aberta, e que vai 
obrigar a uma estadia minima de 
17 dias nli referida capital. 

E' certo que quanta mais tempo 
se passe em uma cidade como Pa
ris, melhor, mas, para n6s que luta
mos com numerosas dificuldades, 
nao s6 devido a grande dist~ncia, 
como a outros compromissos impor
tantes, bem como 0 de aproveitar 
ao maximo uma viagem destas, a 
permanencia de tantos dias em uma 
s6 cidade, apresenta problemas. 

Por 

HUGO FRACCAROLI 
Vlce-Presldente do Clube Flletelico do Bresil 

Mas resolveu-se comparecer, e 
as inSCI i'roes provis6rias ja foram 
enviadas. Temos alguns campeoes 
presentes, e acredito que ntto vamos 
fazer rna figura, 

Ferdinando d'Almeida, que con
quistou Duro em Londres, com felici
ta'roes do Juri, melhorou considera
velmente 0 seu conjunto, dando-Ihe 
uma npva montagem. 0 Dr. Mario 
Guimarttes de Sousa, medalha de 
Duro na FIPEX, de New York, pos
sui a maior, mais importante e nu-
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CABO VERDE - Joao de DE'uS LopE'S da MACAU - Rolando dos Reis Angelo - C. P. 
Silva - Avenida Andrade Corvo. 42 - Ci- 143 - Macau. 
dade da Praia. 

U. S. A.-Manuel L. Gou,·eia-4911, 15 

MADEIHA - Funchal - M. M. Louren~o de 
Gouveia - Hua das Dificuldades, 28-30. 

Ih Avenue, GL. 5-2144 . SaCral !lento, 2U, S. TOME - Joao Paulo Rego Teixeira-
Calif6 Ilia. S. Tome. 

FAsRICA DE ARTEFACTOS DE SORRACHA 

Endcr~o telegra£ico : LUSITANA Telefone n.O 10 - VALEN<;A 

- DE -

JOSE G. GONZALEZI SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - V ALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

~-:rr ... TAR 
A ST.R OFERECE-LHE I 

Marcac;:iio e aquisic;:iio de passagens 
eerees, meritimes, em ceminhos de 
ferro ou eutocerro - sem quelquer eu
mento sobre os prec;:os oficieis. Todos 
05 servic;:os de Agente transit&rio e de 
Nevegac;:iio. 

Vlaie agora - pague quando 
voltar 
Utilize 0 plano Credi· Star 
Amealhe agora - vlaie depols 
Utilize 0 plano Prevl· Star 

SED E Avenldll SId6nio Pills, 4-A Tele,. 53 39 71 Lisboll 

FILIAIS Pr'~11 dos RlIstllurlldor.s, 14 
A v e n I d II d II N Ice, 4 Tele,. 2608 39 Estorll 

Avenldll dos Alilldos, 210 T.ls. 23637/8/9 Porto 
TRANSITARIOS R u II do A I. c rim 10 Tele,. 369503 Lisboll 

---
TURISMO 
VIAGENS 



A SEVERA 
RUA DA5 GAVEA5, 55-57 11-

BAIRRO ALTO LI5BOA 

Tefef, 34006 

PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fados e Guitarradas 

ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 

I ANO XVIII 

R E v 

Dois aspectos 
da ell Exposit;:ao Filatelica Bancaria» 

(Ver reporta!!em nO interior) 
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