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Blouns comenlorlos a"Pbltotec, Pnrls-64"
Muitos assuntos forneceu a PHILATEC,
PARIS-64, que niio sei qual focalizar em
primeiro lugar.
Niio vejo necessidade de descrever 0 que
foi a exposic;iio, pois acredito que 0 nosso
amigo Prof. Dr. Trinc1i.o ja 0 deve ter feito,
assim vou divulgar, de acordo com rninhas
observac;6es, 0 que NaO DEVE SER FEITO,
em exposic;oes filatelicas intemacionais, naturalmente, na rninha maneira de pensar.
Niio deve ser feita a distribuiC;iio de colecc;oes em exposic;6es, como foi feita em Praga,
e agora em Paris. Esta foi a seguinte:
Reuniram-se no mesmo local, todas as
colecc;oes enviadas por fiJatelistas de urn Pais,
assim, em toda a parte se encontravam colecc;oell de selos cJassicos misturados com aereos,
tematicos, de carimbos, etc, etc. Ao lado
de uma colecc;iio de selos cJassicos, encontravam-se colecc;oes tematicas... a primeira premiada com medalha de ouro, e a segunda
com urn simples diploma de comparencia ...

POR

--------------~

HUGO FRACCAROLI
Vic~·Presldente

do Clube Filatelico do Brasil

Se cada Pais tivesse uma sala, e nesta
fossem colocadas as colecc;oes, ainda se poderia tolerar esta nova modalidade, entretanto,
nao havia numerosas salas, 0 que encontramos
foi grandes sal6es com colecc;oes enviadas por
fiJatelistas de diversos paises, numa rnistura
desordenada que redundou em uma salada de
colecc;oes ...
As consequencias foram 16gicas... Com
muita dificuldade os visitantes conseguiam
localizar as colecc;oes que lhes interessavam,
e tinham que percorer toda a exposic;iio para
satisfazer 0 seu desejo ...
Para os membros do juri, 0 assunto foi de
amargar. Muitas horas foram perdidas para
a procura das coleec;6es que the eabia juJgar.
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Durante vanos dias, das nove horas ate as
18, tinhamos que andar, andar e andar. Das
13 as 15 horas, era 0 descanso, com a magnifico almo,.o que diariamente nos foi oferecido.
o juri s6 conseguiu terminar os seus trabalhos depois de 9 dias de intensas actividades.
Nenhum dos responsaveis desta nova modalidade de se distribuir e dividir as colec<;oes, me apresentou qualquer argumento favoravel. A desaprova..ao foi geral. Ouvi cr!ticas e condenac;6es de toda a ordem, em
toda a parle e em todos as sentidos,e t'stas
foram tao veementes que, acredito, devem
ter impressionado forlemente aqueles que tiveram a ideia e iniciativa de adoptar a sistema
que foi iniciado na exposiC;ao realizada em
Praga.
Estou muito 11 vontade para aborda r desla
maneira este assunto, porque quando tive a
oportunidade de ler uma referencia feita pelo
muito conhecido jornalista filatelico Ernest
Kellr, publicada na revista Balasse Magazine,
de imediato focalizei esta novidade, com argumentos tais que nao receberam qualquer
contradita ou resposta. Pensei que a experiencia {eita em Praga tivesse logo demonstra-

do sua impraticabilidade, no sentido ue melhorar a organizac;ao de uma exposic;iio, Msim
foi com grande surpresa. que encontrei, em
Paris, uma organizaC;ao que ja. tinha sido condenada.
Volto de imedia.to a este assunto, po is
varias exposic;6es estao programadas, em 1965
em Viena e Rio de Janeiro, 1966 em Nova
lark, Lisboa e Belgrado, e, a seguir, Cairo,
Genebra e Raia, assim, desde jii. as ComissOcs
Organizadoras podem tratar deste assunto,
e estuda-Io com muita aten..ao.
A exposiC;ao foi inaugurada no dia 4 de
Junho, aberla ao publico no dia 5, e 0 encerramento foi no dia 21. Tivemos, pois, 17
dias, sem contar 0 dia da inaugurac;ao. Acredito ter side a primeira vez que uma expo~i..ao iilatelica internacional durau csle tempo
tao longo. Ate agora , 0 maximo tinlm sido
de 9 dias.
Esta. novidade lamb em a ninguem agradou, principalmente aos visitantes e expositores de outros paises, que estavam presentes em Paris, e tambem as jurados, que
foram obrigados a Iii. perrnanecer cerca de 20
dias .
Nada aconselha que isla se reproduzil,
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antes pelo contnl.rio. Acho que nao se deve
forc;ar a pennanencia em uma cidade, por
numerosos dias, quem, procurando cooperar
e animar a filatelia em geral, se propoe a
tomar parte, desta ou daquela maneira, em
uma exposic;lio filatelica internacional.
Assim, outra novidade que acho deve ser
condenada. 0 maximo de durac;lio de uma
exposic;ao internacional deve ser 9 dias.
Houve grande exagero na emissao de selos
c pec;as filatelicas em comemorac;ao da exposic;ao, principal mente no que diz respeito it
obrigatoriedade de se comprar tres impressos
de 1 franco para cada selo de 1 franco, assim
este passava a custar 4 francos. Urn bloco
com 8 selos de urn franco custava nad'l menos
do que 32 francos ...
Tivemos pequenas cadernetas impressas,
no local da exposic;ao, sendo cada dia da
seman a uma cor diferente. Uma serie de
sobrescritos do 1. 0 dia, urn jogo numeroso
de sobrescritos do tal ClRalliement PHILATEC», com 12 circuitos e varias dezenas de
sobrescritos com carimbos diferentes. Bloco
de propaganda. Selo da PHILATEC, selo
de Andorra, de Reuniao, e assim por diante ...
Quem quizesse adquirir tudo 0 que foi
emitido, devia desembolsar cerca de 60 francos, sem contar com 0 jogo dos sobrescritos
do ClRalliement». Como se ve, grande foi 0
exagero, e isto em vez de animar, desanima.
Aqueles que la estiveram, ainda tiveram a
oportunidade de visitar a exposic;ao ever e
apreciar varias e magnificas colecc;5es, mas
os que nao tiveram esta possibilidade devem
achar demasiado salgado dispender uma quantia tao elevada ...
Espero que nao se reproduza cste exagero
pois" se isto continua, vamos perder numerosos especializados em selos de exposic;oes
filatelicas.
Nunca tivemos um comprovante tao positivo de que nao devem aceitar e incluir elementos governamentais nas Comissoes Organizadoras, principal mente quando estes impoem seu pensamento, sua organizac;lio, sua
orientac;ao e sua decisao.
A Comissao Organizadora da PHILATEC,
PARIS-64 compunha-se de 12 membros, dos
quais somente dois filatelistas, e nada menos
de 10 elementos governamentais. Como consequencia, quasi toda a organizac;ao foi feita
e resolvida por pessoas scm qualquer conhecimento e pratica em exposic;oes filatelicas, e,
devido a isto numerosos ioram os pontos negativos desta exposit.ao.
Sou completamente contra este estado de
coisas. No maximo, aceito urn elemento como
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tesoureiro, e que, naturalmente, podera fiscalizar e observar as actividades gerais dos
organizadores. N ada mais.
A pratica tem demonstrado, ate hoje,
que somente os filatelistas veteranos, juntos
com amadores mais jovens, e alguns comerciantes com profundo conhecimento da filatelia em geml, podem organizar eo realizar
uma exposic;lio filatelica internacional, com
um minimo de pontos negativos. Sao elementos que volunHl.riamente e desinteressadamente se propoem a trabalhar com dedicac;lio e
afinco, com a finalidade de fazer com que
brilhe a filatelia de seu Pais. Estes, nada
recebem; ao contrario, s6 dao. Nenhum beneficio tern, ao contnirio, 56 prejuizos monc>tfrrios e de tempo. Nenhumas vantagens auferem, ao contrario, sacrificam-se, e 0 resultado do esforc;o destes amadores, verificamo-Io
em quasi todas as exposic;oes internacionais
realizadas ate hoje.
Os elementos governamentais, scmpre que
sao incluidos, quando tern maioria ou mesmo
sao numerosos, fazem valer suas ideias e suas
orientac;oes, sem que tenham aquele entusiasmo e animac;ao que 0 filatelista tern, pois
eles trabalham por obrigac;ao, enquanto que
os outros trabalham por um ideal.
Nao sou, pois, a favor da inclusao de elementos fora da filatelia em Comissoes Organizadoras, com poderes de mandar nos trabalhos de orientac;ao e organizac;ao, quando
muito urn ou dois com atribuic;oes limitadas
ao seu cargo, que, sendo a exposic;1io financiada pelo governo, tal cargo deve ser 0 de
tesoureiro, e nada mais.
Uma das coisas mais importantes, que
deve ser resolvida com antecedencia, e 0 da
entrada e saida das colecc;oes de: selos, enviadas do exterior para serem expostas em uma
exposic;lio internacional.
Nao e justa nem admissivel que as alfandegas fac;am exigencias humilhantes, criem
obstaculos desagrad{weis, e' tratem aqueles
que, com 0 seu comparecimento, aumentam
o sucesso e brilho da exposic;ao, como possiveis contabandistas.
Este assunto foi por mim abordado no
Congresso da FIP, e 0 Clube Filatelico do
Brasil fez a proposta de que esta esclarec;a,
com antecedencia, aos poderes publicos dos
paises que realizam exposic;5es, de maneira a
atenuar e diminuir as absurdas exigencias e
dificuldades que sao feitas para a entrada e
saida de colecc;oes para serem expostas em
exposic;5es.
Tenho veri fica do que numerosos sao os
filatelistas que nao man dam os seus conjun-

4

BOLETIM DO CLUBE FILAttUCO DE PORTUGAL

t05 a paises que fazem exageradas exigencias alfandegarias, e claro que nao desejam
submeter-se a exigencias absurdas, e nem
estao dispostos a tolerar urn tratamento fora
do nOmIal.
AMm disso, esta maneira de agir de diversas alfandegas, e in6cua e contraproducente.
Se eles pensam que, agindo desta maneira,
jmpedem 0 contrabando de selos, estao realmente enganados. 0 individuo que quer entrar ou mandar uma colec~ao de selos a urn
pais, consegue 0 seu desejo com a maxima
facilidade, por rna is severa. que seja a fisc..'l.lizac;ao dos empregados da alfandega, isto se
verifica em todo e qualquer pais do mundo.
Podem ter a certeza de que nao e par ocasHio da realiza~o de exposic;6es, que se verifiearn os contrabando. J ustamente nestas ocasioes, as colec¢es que devem entrar no pais
sao conhecidas, e natural mente esperadas por
diversas pessoas, 0 desaparecimento da colec~o
torna-se muito dificil.
Felizmente, no Brasil, nao temos este
problema. A entrada e saida e completamente livre. Nenbuma taxa ou direitos tern a.
pagar. Selos para colec¢es e colec~6es de selos
sao considerados elementos educacionais, artlsticos e culturais, por isto nenbum obstaculo ou dificuldade terao em entrar au sair
do Brasil.
VIou transcrever a. parte da Tarifa da
Alfiindega. que trata deste assunto:
SECC;A.O XXI
OBJECTOS DE ARTE, DE COLECC;A.O E
ANTIGUIDADE
CAPiTULO
99-04 -

99

Selo fiscal, postal e semelbante, inclusive em colec~ao - LIVRE

Assim, ja podem ter absoluta certeza de
que aqui no Brasil ninguem encontrara qualquer dificuldade ou exigencia., na. entrada e
salda de suas colec~oes, sem qualquer limite
de quantidade de albuns. AD contrario, Eerao
muito bern vindos, e natural mente receberao
as nossos mais sinceros agradeciment08, porque sabemos perfeitamente do esfor~o e sacrif!cio que 0 coleccionador tern que fazer, para
transportar alguns albuns para urn pals extranbo (nao para as portugueses), e longe, como
e 0 nosso.
Pela. leitura do Boletim do Clube Filate-

Iico de Portugal, tenho verificado 0 grande
interesse de numerosos fiIatelistas para as
colect;oes tematicas, 0 que faz com que acredite que sejam numerosos os que se dedicam
a esta c1asse de colec~o.
Assim, acho oportuno focalizar este assunto, levando em conta 0 que vi, verifiquei e
observei na. PHILATEC.
Tivemos cerca. de 250 colect;oes tematicas.
Somente dua~ conquistaram medalha. de ouro.
Mais de 100 colect;oes receberam absolutamente nada, talvez 0 diploma de comparencia dado pela. Comissao Organizadora, e nao
pelo juri.
Minhas observat;oes foram as seguintes:
Fraquissima a c1asse tematica que estava. na
exposic;ao. As duas medal has de ouro, foram
muito justas. Eram as duas melhores, entretanto sao bern inferiores as 7 medal has de
aura que 0 Brasil conquistou na Exposit;ao
Tematica Internacional realizada em 1960, em
Buenos Aires. Algumas das 8 que receberam
medalha de ouro e prata, possivelmente mereciam vermeil, au mesmo menos. Assim, foi
penosa. a. minha impressao neste sector, porque julgava que esta c1asse de colect;6es fosse
muito mais adiantada.
Verifiquei que quatro quintos das colect;6es nao tinham qualquer orienta~o tematica., nao desenvolviam qualquer tema e, em
absoluto, nao deviam ser expostas em uma
exposlc;ao internacional, tomando centenas de
quadros, que muita falta fizeram, e podiam
ser aproveitados para importantes conjuntos
de grande sucesso filatelico.
Sei perfeitamente que esta falba lament avel nao pode ser atribuida. aos organizadores
da exposit;ao. Eles, com 0 devido tempo, solicitaram toda a atenc;ao e energia na verifica~o das colecc;oes que pretendiam inscrever.
De facto, cabe ao Comissario esta. incumbencia, pais s6 ele tem elementos para verificar,
com antecedencia, se 0 conjunto tem condit;oes para. ser exposto em uma. exposic;iio
internacional. Mas parece que a. maioria, nao
levou em conta. as recomenda¢es que insistentemente Ihes foram feitas neste senti do,
e 0 resultado foi um desastre.
Atenc;ao, pais, a este ponto importante,
para. as futuras exposic;oes. As Comissoes
Organizadoras devem evitar a inscriC;ao desta
classe de colecc;oes, e aos tematicos de Portugal conclamo que s igarn rigorosa-

rn e n teas orien ta~oes e conserhos que
tern sido publicados no Boletirn do
Clube Filatelico de Portugal . e eatejam certos de que, se
figura nas exposi¢es.

0

fizerem, farao bela.
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CardeaI e Filatelista
o Arcebispo de Nova Iorque, Cardeal Francis Spellman, completou 75 anos
de idade no principio de Maio do corrente
ano. 0 Cardeal, que goza nos Estados Unldos duma fama quase lendaria, nao passa
s6 como urn principe da Igreja, escJarecido,
que viaja pelo mundo inteiro, sendo tambern considerado como a personifica.,:ao do
americano Upico, tendo vivido antes da sua
ordena.,:ao como mil hoes dos seus conterraneos.
Assim como Rockefeller, ganhou os
seus primeiros d61ares como vendedor de
jornais e condutor de autocarros. Ap6s a
flua ordena.,:ilo, aduou como capelilo em
Roxbury e redactor do jornal ecJesiastico
da sua diocese natal, em Boston. Consecutivamente, assumiu a direc.,:ilo da arquidiocese de Nova Iorque, e ocupou 0 cargo de
Bispo Militar cat6lico do exercito americano.
Ao receber em 1946, das maos do entao
Papa Pio XII, 0 chllpeu cardinalicio, desfTutava ja de reputaciio mundiat. 0 Cardeal,
que visitava com 0 seu aviiio auto-pilotado,
os militares americanos de todas as frentes,
tinha contudo tempo para se ocupar da
administra~iio da sua diocese, redi~ir \ivros
e, de vez em quando, jogar ten is, basebol e
cpraticar 0 pugilismoJ.
o Cardeal e presidente honorario e
cofundador da «Academia Filatetica S. Gabriel», que tern a tarefa de investigar a efigie dos selos, e por 8 disposi ..iio das diferentes revistas das dezoito agremia~oes nacionais «S. Gabriel», filiadlls na «Uniilo
Mundial de Coleccionadores de Selos com
Motivos Religioflos», 0 resultado dos seus
trabalhos. Come.. ou a coleccionar selos durante 0 tempo dos seus estudos em Roma,
e a sua colec~ilo foi exibida pel a primeira

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

Embaixador Georges flrgyropouIos

vez em 1947, na Exposil;ilo Filatelica Internacional de Nova Iorque, tendo side muito
apreciada.
A sua colecrriio foi depois apresentada
em varias cidades dos Estados Unidos, onde
obteve grande ~xito, assim como na Alemanha, Argentina, Austria, Belgica, Brasil,
Canada, Costa-Rica, Espanhll, Filipinas,
FraTl ..a, Uniilo Indiana, Inglaterra, Israel,
Liechetenstein, Luxemburgo, Mexico, Paises-Baixos, Portugal, Suirra e Uruguai.
A. colecl,'io contem muitas lembran ..as,
tais como presentes dos Principes de M6naco, da Duquesa de Bragan ..a, do Sultb
de Lohore, do Presidente do Conselho da
Nova Zelandia, do Ministro da Defesa de
Halia, dum estudante chines e dum missionario de Hong-Kong. 0 Papa Joio XXIII,
que foi s6cio honorario da agremi8~iio italiana «S. Gabriel», assinou para 0 Cardeal
Spellman algumas folhas inteiras dos selos
da sua coroa~io, e varias series de selos
com a assinatura do Papa Pio XII, existem
tambem nesta valiosa colec..io.
Esta e dividida em dois grandes grupos :
cA formosa America., e a colec..iio, de motivos muitas vezes premiada, «Religiao nos
Selos •. Parte da sua coleccao sobre 0 Vaticano foi exibida durante 0 37.0 Congresso
Eucaristico Mundial de 1960, em Munique,
l1a Exposi~ao Internacional «Selos anunciam Cristo)).
Algumas folhas da sua colec~iio foram
objecto de criticss por causa da. excessivas decorscoes multicores que 8presenta-
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vam. Apesar disso, 0 grande publico gosta
imenso delas. Na Exposil.ao Filatelica Internacional de Hamburgo, clllterposta. de
]959, que apresentava preciosidades filate·
Iicas do mundo inteiro, os visitantes formavam filas e esperavam longo tempo afim de
poderem examinar os quadros da colec~ao
do Cardeal, qualificando 0 conjunto das 42
folhas expostas como urn dos conjuntos
mais brilhsntes do certame.
Em Maio de 1963, foi inaugurada, em
Weston, com a presen~a do Correio-Mor
dos Estados-Unidos, 0 Museu Filstelico
Spellman, que abriga nos seus recintos as
colecr;:iles de selos do Csrdeal. Freiras cuidam da conserva~ilo, manuten~ao e da administrar;:ilo do conjunto.
Em 1959, 0 Cardeal Spellman, visitou
Managua, capital da Republica de Nicaragua. Durante a sua curta estadia naquele
pais, foi agraciado pelo Presidente de Nicaragua, Luiz A. Somoza, com uma alta condecora~ilo, e os correios presta ram homenagem ao popular Principe da Igreja, emitindo uma s(;rie comemorativo, do sua visita,
de cinco val ores, com varios aspectos da

c.

sua eflgie. Assim, 0 benemerito Cardeal
obteve a sua primeira c:on8agra~ao filatelica.
E interessante notar que a inscri~ilo da
legenda oin God we trust. (confiomos em
Deus), que trozem os dois selos da serie de
1954 dos Estados Unidos, e devida ii inspira~iio e iniciativa do Cardeal Spellman.
o Cardeal considera a divulga~ilo da
filatelia entre a juventude como urn factor
educativo multo importante. Eis as polavras
que dirigiu a urn grupo de estudantes : .Com
prazer soube que muitos jovens silo fIIote\istas, porque este chobby. nao e s6 uma
fonte de conhecimentos, gozo e aventura.
Da tambem, pelo estudo dos selos de varios poises, a possibilidade de formor;:ilo de
uma mOlleira propria de ver as coisas do
mundo, sendo esta urn atributo essencial
para todos os que procurom a pa z e 0 entendimento internacional».
Tal e a biografia, para assim dizer, filatelica, do Cardeal Francis Spellman, colocado pelos seus palricios entre 8S cin co
personalidades mais influentes e importantes dos Estados Unidos.
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LISTAS MENSAIS
DISTRIBUIDAS GRATUlT AMENTE

TEL 214232

R. GEN. VICENTE FREITAS, 22-R/C
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~iario ~~
Lllelras impressa.s da «l.a ExpOli~io Fllat'lica da Comarca
de Arlenlb)
Excedeu todas as expectativas 0 exito
aa cI. a Exposir;lio Filatelica da Comarca de
Arianib, realizada em Arganil, no salao
nobre dos Pac;os do Concelho, de 6 a 8 do
corrente.
Para tal exito muito concorreu a presc:nlja honrosa do sr. eng.· Manuel Gagliardini Grac;a, na sua qualidade de director
dos Servic;os Industriais dos C. T. T., e em
representaljao do ilustre cor rei 0 - m 0 r
sr. eng.D LuIs Couto dos Santos.
'
Mas muito contribuiu a Classe de
110nra, on de 0 signatario exibiu quatro
quadrolil com cartas pre-filatelieas portucnesas, tres com ensaios e provas de selos
portugueses, entre as quais a famosa de
Salazar, e tres com selos portugueses com
erros. Tres.espe!=ialidades das mais requintadaa da Fllateba, que olhos arganilenses
nunca tinham vista. E, nesta Classe de
Honra, esmagadoramente, 0 grande, 0 em inente Jose Gonzalez Garcia, com 0 seu
extraordinario Moc;ambique, dez quadros
com cento e vinte lolhas, sbmente ate aOI
seios com a sobrecarga do centenario de
Santo AntOnio, e colecr;ao na qual nao
sabemos que mais admirar: se as per;as
qaaae todali em lolhu inteiras, se 0 seu es:
'aclo, se tS suas apresentac;ao e legendac;iio
de 11m equiUbrio e de uma perfeic;ao verda:
delramente modelares.
Outro motivo aItamente valorizador
des.la expolir;io loi • presenc;a daquele
ellunente Jose Gonzalez Garcia e do ilustre
coronel Francisco Roma Machado Cardoso
Salgado, as quais, com a signatario, conltitu[ram a juri.
_ E este)liri, na Cluse de Competic;ao,
nao leve dlficuldade em, por unanimidade
proceder i\ seguinle clusificac;ao: 1.0 pre:
ala, medalha de cvermeib do Clube Filatelk" de Portnial, com felicitac;C5es do juri:
M•••el Jose do Rosario Castanheira; me-
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dalha de !vermeil- da Camara Municipal
.de Argaml: An tOnio Pires Fernandes
Mota; medalha de «vermeil. dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho: Francisco Pimenta
Brandiio; medalha de ~vermeil. de «A Comarca de Arganil.: D. Anabela Pimenta
Brandao; medalha de «vermeil» Mario do
l{osario Castanheira Nunes: Jose Baptista
Barata; medalha de «vermeil- Armando
Fern~ndes Costa: eng.D Leonel Gonc;alves
RodrIgues; medal has de bronze: J Ole
Maria Cruz Almeida, Joao Tavares Andrade, padre Americo de Abreu Duarte
Carlos ~abriel Gonljalves, dr. Virgilio Ma~
nuel RelS Nunes e Ant6nio Inacio Alves
Correia de Oliveira.
o banquete de en cerra men to com
ementa regional e requintada, e com ~inhos
preciosos, oferecidos pelo dr. Fernando
Vale, serviu para entrega daquelas medalhas, bem como de duas aos expositores da
Classe de Honra, e tres aos mem bros do
juri, todas de evermeih, e, ainda de seis
comemorativas, diferentes, ofere~idas lis
entidades oficiais.
A conferencia proferida pelo presidente do Clube Filatelico de Portugal com
a presidencia do presidente da Camar~ Municipal de Arganil, entidadeli referidas e
outras! do mesmo modo qne 0 catalogo da
exposlc;ao, a .e;menta claque~e banquete, 0
numero de vlsltantes, as dOIS sobrescritos
comemorativos, editados pelo Clube Filatelico de Portugal e pela Casa do Concelho
de Arg,anil, entidade organizadora que
esta, incontestavelmente, de parabbu; foram ontroli tantos motivos do e~ito
estrondoso desta U.- Exposic;ao Filatelica
da Comarca de Argani!.. - V. c.

De como todes es terres da
provIncia devlem legulr 0
exemplo de Arlenll
Ace~tuamos aqui, no domingo passado, 0 eXito da . r.- Exposiljao Filatelica da
Comarca de Argani!», enumerando as motivos principais de tal exito.
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Claro que foi uma exposiC;ao de principiantes, como tal organizada, e sensatamente planejada a. escala comarcli, para,
no proximo ano, ser repetida a escala regional, englobando ja cerca de dez concelhos, no ano seguinte a distrital, e no
quarto ano a provincial, das Beiras.
Isto tambem n6s ja aqui escrevemos,
ha semanas. Mas nlio e demais repeti-Io,
para tirarmos a concluslio de que assim
devem ser organizadas as exposic;oes filatelicas. Subindo degrau a degrau. Do
mesmo modo que e degrau a degrau que
se fazem e vlio subindo os filatelistas.
ExposiC;lio de principiantes, repetimos.
Mas necessariamente de principiantes pois
que, com rarissimas excepc;oes, todos 05
filatelistas comec;aram e comec;am como
principiantes.
Principiantes que, como de quase
todas as povoac;5es da provincia, vilas e
mesmo cidades, nunca tinbam visto grandes colecc;5es, valiosas e, sobretudo, bem
montadas e bem legendadas. Por isto
Arganil teve, na Classe de Honra, duas
participac;5es de filatelistas avan,.ados,
mais rigoros8mente, tres de um e uma de
Dutro, as quatro de especialidades diferentes, e a ultima delas - ou a primeiralde valor e beleza excepcionais, com verdadeira categoria de exposi,.ao internacional.
Reputamos semelbantes participac;oes
da Classe de Honra absolutamente indispensaveis, a fim de os filatelistas locals sem medo de serem esmagados, sem a
preocupac;lio de poderem ou nao poderem
vir a fazer igual - terem um precioso
elemento de estudo, e, principalmente,
uma medida do verdadeiro coleccionismo,
e DaO tanto, claro, no aspecto da raridade
e riqueza dos selos, mas, mais importantemente, no da sua apresentac;ao e legendaC;§:o, boje essenciais.
Motivo pelo qual Arganil tera, na
Cluse de Honra do proximo ano, outro
dos mais eminentes filatelistas portugueses.
Escrevemos e repetimos que principiantes. Terminamos confessando que,
andando nestas andan,.as das exposi,.5es
filatelicas, por n6s organizadas ou patrocinadas, hit quinze anos, nunca vimos principiantes tao entusiastas como os arganilenses. Todos a quererem fazer melhor. Todos
a quererem aprender. Todos a quererem
ser s6cios do Clube Filatelico de Portugal.
Pelo que a todos prometemos que 0 Clube
Filatelico de Portugal enos, estaremos
sempre com eles, como, entusiflsticamente,

com todos os do Pals. E, designadamente
quanto aos de Arganil, podemos des de ja
garantir que sera muito maior e muito
melhor - a ell ExposiC;lio Filatelica da
Comarca de Arganil, e I Regional», durante
a Feira do Mont' Alto de I965.
v. C.

Estou sempre comprador de
boas series de colec~oes
da
Alemanha, S. Marino, M6naco, Vaticano, A.ustria, Holanda, Luxemburgo, fran~a, Suic;a, Belgica.

Interessam-me tambem
series tematicas de Portugal e UItramar, novas e usadas, e valores
isolados esgotados na AgSncia;
stocks, restos de colecc;oes, ~etc. J
Tambem aelos de Portugal e UI·
tramar, a peso e centos,
com ou sem papel.

A.

SIMOES

Pr. Renovac;io, 9 - 2. 0 D. to
ALMADA :Jf. Portugal
Telefone -- 271953

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

*

CADA 12$50

Pedidos

a Secretaria

A FILATELICA
SELOS PARA COLEC<;OES

Calcada do Carmo, 25· S/L. E
LlSBOA - Telefone 35207
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Como julgs esta revista uma das
maiores autoridades mundlsls
sobre a materia
Julgamos que 0 nome de Pierre Seguy,
Presidente da «Comissao de Imprensa e de
Informat;ao» da F. I. P. e da Associat;ao Internacional dos Jornalistas Filatelicos (A. I.
J. P.), nao necessita de qualquer apresentat;ao. E ser escusado esclarecer que, em
virtude das funt;oes peculiares que desempenha, pelas maos deste grande filatelista passam regularmente todas as publicat;oes filatelicas, representativas e autorizadas, do Mundo inteiro.
Pois Pierre Seguy teve a amabilidade
de enviar a este Clube um penhorante offcio, datado de I3 de Agosto passado, com
os maiores enc6mios ao nosso cBoletim»,
que convem transcrever na versao original,
para conhecimento de todos os nossos prezados cons6cios, e agradecer com uma palavra de especial reconhecimento: c VOllS
avesla gentillesse de m'envoycr depuis loltglemps votre tres interessallte et tres viva lite
Revue et je vous ell remercie Ires v;vemelll.
Lisaltl coltrament Ie portugais je poursuis
tres regulierement vos articles. Je liens sur10ltt a VOIIS felieiter pOltr la Ires haute lenlte
de volre Journal qui Irouve ses eehos d'ailleltrs loin all-dela des frontieres de voll e
pays».
Nao podemos deixar de rejubilar com
mais esta prova, a juntar a tantas outras, de
que 0 nosso Clube, eo seu orgao oficial, nao
sao apenas a maior realizat;ao nacional no
seu campo, mas que a sua obra tomou proport;oes que transcendem a nossa frouteira,
tendo alcant;ado honrosa e decisiva categoria internacional.
Uma carreira triunfal, que nao po de
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Uns & Outros

dar-se por conclulda, visto que continuaremos a trabalhar, interessada e sensatamente, para 0 progresso da Filatelia portuguesa, e seu reno me no plano mundial.

A Filatelia na IIha da Madeira

Como ItOS foi eomunieado pelo ilttSll'e
Juls Dr. Frederico Morais Sarmento, disUnto Presidenle da Direefao do cCillbe Fila/Clico da Madeira», este 1I0SS0 eoltgenere inie/ou wila obra de seria e iltteltsa divulgafao
filatelica lIa . Perola do Atlalttieo., para 0
que esta preparando e vai realisar uma serie
de exposifoes filatelieas, as quais 0 c Clube
FilaUlico de Portugal» dara, como sempre,
o sell patroci1lio e a sua mais mtusiastiea
eolaborafao.
A prime;ra de lais exposifoes lerti lttgar
"0 jim do ano, inlegrada Itas grandiosas e
tradicionais feslas da cidade do Flmehal, e
para presidir ao respeelivo juri foi eonvidado
o presidente do nosso Clube, Sr. Dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, que deste modo e 0
primeiro filatelista do e01/tinente a reeeber a
alta h01/ra de faser parte de um juri fora do
mesmo.
As ptigiltas desta revista - serti desnecessario aemtua-Io - ficam inteiramente ao
dispor do • Clttbe Filatelico da Madeira), nao
obsta1lte a exeelente revista que lambCm ele
estti publicaltdo, e que muito honra a, i1lfelismente ainda lao eseassa, bibliografia fila Iiliea portuguesa.
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temiUico F. De Troyer na
«Corte de Honra»

Apesar de muito se ter escrito sobre a
.Philatec' - Paris 1964> na imprensa filatelica portuguesa, passou entre n6s sob
surpreendenle sil~ncio, nao sabemos por
que ocultas razoes, 0 facto, a lodos os titulos notavel, e absolutamente inedito, dum
talentoso coleccionador tematico ter tido 0
privilegio de expor na .Corte de Bonra>
da referida ExposiC;iio lnternacional.
Apenas 0 nosso Presidente, na sua rubrica, «Mundo dos Selos> da sua sempre
bem mformada secc;ao filatelica semanal do
• DUrio de Lisboao, de 16 de Agosto passado, se referiu a importante ocorr~ncia
numa Ifmpida nolicia que convem arqui~
var, para conhecimento geral: cO nosso
'Iueri~o ,amigo Frans De T,'oyer, abade belga,
mdubt/ave/mellie um dos maiores fila/elistas
temdticos do Mundo, expos na c Gorle de
Honra. da ,'ecmle .Phi/atec-Paris 1964.
por c~'tVite, claro, cinco quadros com IIm~
se/ec~ao da slta afamada co/tcfiio cA Virg em, Ra;,tha do Mundo.,.. Foi a primeira ves
que uma ,co/ecfiio temdtica foi cOllvidada
pa,ra ~. c Corte de H,o"ra. de Imla Exposifiio
F,la/eilca btte"lIac,ona/. De parabClIs por/t?n/o, 0 n~sso amigo D~ Troyer, e a 'temdt,ca l1umd'a/, pc/a alta d,stin~iio •.
E claro que a imprensa filatelica mundial deu 0 maior relevo ao saliente acontecimento, afirmando, por exemplo, 'Villy
Balasse
Comissario Nacional Belga, um
responsaveJ, portanto
no n.O 1.')4 (Julho)
do seu prestigioso cBalasse Magazine., que
De Troyer cprovell 'lite, mesmo uma colec~iio lemdtica, podc a/canfar em btlentaciottal
os pi1lca1'os mais e/evados •.

cEtiquetas de botellas de vi no y eliquetas de botellas de Iiquores en loda
cuandidad, lodas differenles, tam bien
colecciones enleras, compra coleccionisla - Su deseo tambien contra
canje sell os.

Ofertas y muestras a
TIWA AG
Neubriickstrasse 65,
BERN, Suisse, SUIZA •.

At. espantosa actividade filatelica
de Hugo Fraccaroli

E verdadeiramellte (spalllosa, porve1tlura Itltica, a actividade filaUUca que 0 II0SS0
queridissimo amigo Hugo FraccaroU, desde
hd anos vem realisando, e agora esld inte1lsificando, ainda mais, 110 Brasil,
Entre viage1ls constanle5, ele Ii membro
de /odos os jttris inlemaci01tais, ele Ii orepresmtaltte do Brasillla Federafiio b,lernaciolla/ de Fila/eUa, mas corre 0 Brasil todo,
e fas lifoes, paleslras e conferencias, e aillda
Ihe sobra tempo para escrever desCllas e desenas de artigos para as prillcipais revistas
de todo 0 numdo .
Eli por estes artigos, pelc s que desde lui
alIOS vem escreve1tdo, com unta periodicidade
absoluta, para todos os 11I;1IIe1'os desta ,'cvista, que "OS aqui the queremos deixar uma
pa/avra de profullda gratidiio, Pe/os artigos
em si proprios. Pi/o intercnmbio /uso-brasi/eiro, que e/e deste modo estabe/ece e illtmsifica, . E pelo interesse dos artigos de Fraccarolt, em lodos os quais hd. sempre, lima li~iio,
lima ideia, uma sttgesliio, de ordem altamente conslrtttiva.

Selos de Portugal e Ultramar.
Estrangeiros. Novidades. Tematicos. Sobrescritos de 1. 0
dia. Todo 0 material filatelico

BASTOS & CAMPOS, L.DA
R. MARIA ANDRADE. 55
Telet. 834108
LISBOA
(PORTUGAL)

CASA

J.

FILATELICA

ELL

Novidades aos melhores prec;os

Rua da Prata, 184-2.0 Esq.
LlSBOA 2-lelef. 323580
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Dci:mttdo aqui aperlado abraro para
Hugo Fraccaroli, Jicamos apelectt/do 0 mo·
1IIet/lo de, cd ou la, de "ovo Iho darmos pessoal111enle.
«Aquisgrana - 65"

Como anuncilimos neste mesmo local
do nosso n.D 155 Ounho), vai ter lugar em
Aachen (Aix.la.Chapelle), Alemanha, de 12
a 21 de Marc;o do pr6ximo ana, uma interessante Exposic;ao Filatelica, com participac;ao internacional, com a titulo em epIgrafe.
Integrado nas comemorac;oes do 75.°
aniversario da conhecida Associac;ao Filatelica «Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.
V .• , 0 certame tem 0 alto patroclnio do
Grao-Duque Francisco Jose de Thurn e
faxis, e realiza-se no grande Audit6rio da
Escola Superior cRheinisch- ' Vestfalischen
Technischen Hochschule •.
E natural que alguns filatelistas portugueses tenham empenho em expor na prometedora Exposic;ao de Aachen. Na sede do
nosso Clube - sempre pronto a apoiar a
representac;ao nacional em iniciativas dignas e bem inspiradas, como esta - existe
um exemplar do Regulamento da cAquisgrana-6s> que deve ser consultado, urgentemente, pelos interessados. Visto que as
inscric;6es provis6rias terao de ser efectuadas ate If de Novembro.
E uma grande Exposi~ao
em Luanda

Fllat~lIca

Lua"da esld preparalldo, i"lel/sammle,
lima gral/de E:xPosirlio Fila/dlica, para it,aug urar em I de Desembro, ;I/It'grada no proximo .D;a do Sclo).
Foram C011vidados a expor algulls fi/alelislas contil/enlais, sabendo "os de algtms
que respollderam Q/irmativammfe aos COl/viles respectivos.
o fa cio mais salim Ie, digamos 1IIeS11l0,
sensaciol/al, do acolllecimenlo, d qlle 0 presidmle do I/OSSO Clube, sr. dr. A. J. de Vas-
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co,/ce!os Carvalho, acaba de ser cOl/vidado
para ir assistir alai exposirlio.
Facio que pela ves p"imeira se verifica
lIa Hisloria da Filalclia portugtlesa, ele de11I011slra, por U11I lado, como esla a IrabaIhar·se il//ellsamente e a serio, com senlido de
Imilio e de proficuidade, I/O campo da 1I0ssa
Filateia, e, por ottlro lado, 0 prestigio do
nosso Clube e, fora de qualquer dtivida, do
1I0SS0 presidenle, a quem augttramos que "lio
perca esla grallde oportullidade de, em 1I0me
de todos 1I0S, ir abrarar lodos os filalelislas
de Lua,taa e de Attgola.
Selos para a Republica
de os Hirmigos

Republica de os I-lirmigos, - conhecem? .. Nao vem no mitpa, mas, de agora
em diante, passa a vir. E uma .republica>
de estudantes que tem a sua capital na Rua
Bl, n.o I, 2.°, Dto., Olivais Sui, Zona Poente
Olivais.
E constituida por estudantes que montaram uma secc;ao filatelica, a maioria deles com tematicas (desportos, animais, flores, novas paIses africanos, astrofilatelia,
etc, etc.), e para os quais pedimos a atenc;ao dos nossos associados e leitores.

o

Grupo Desportivo da C U F
do Barreiro

No Q1·tigo do 1I0SS0 presado cOl/sucio e
colaborador sr. j. Matos Serra, publicado
110 tiltimo ",imero desta "evisla, com 0 tilulo
acima, houve tim saito tipografico, dOl/de a
omisslio de ulI/a medalha de vermeil, ao
lambem 'IOSS0 presado cOllsocio e querido
amigo F1"allc;sCO Haria Raposo. As Ires medalhas seguilltes, alribuidas como SCI/do de
vermeil, aos Srs, Antol/io Borges de Brito,
Ivo de Sousa Rodrigues e Mat/oel Andrade e
Sousa, fora1ll, I/a verdade, de prata. Do erro
tipogrdfico pedi1ll0s desculpas aquele nosso
colaborador, aos cOl/templados e a todos as
1I0SS0S leitores.

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte
An advertisement in our BOLETIM will pay
Eine nzeige in dem B01ETIM lohnt sich
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Qualquer
Qualquer
Qualquer
Qualquer

selo que necessite ...
sobrescrito que Ihe falte ...
material filatelico que Ihe interesse . ..
informa~ao que deseje ...

Para tudo sobre filatelia, consulte-nos I
Gostosamente atenderemos:suas noticias e ordens.

Filatelia

Sergio W. de Sousa Simoes
CALDAS DA RAINHA

Telefone 22657

5 E LOS -- ALB U N 5
CataJogos, Material filateJico, Pacotes, Selos avulso, Series compI etas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de prec;os gratis.

CASA FUNDADA EM 1922

ELADIO
R U ABE RNA ROO

DE
LIM A,

SANTOS
27 - TEL E F 0 N E

LISBOA.1

497 23
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As ultimas ex~oskoes marelicas ~ortuguesas
cclX Dia do

Por

(ConclusJo)

Jose Rodrigo Dies Ferreire

POVOA DE V ARZIM
Merecem-nos um especial carinho as InIClal!vas gigsntescas que por vezes sur gem de onde
men08 se esperam. Tivemos um caso bastante
significativo no Clube Desportivo da Povoa que
inaugurou no -Dia do Sclo» a sua 3.8 Expo5i~io
Filatelica da Povoa de V arzim. Exposi~iio essa.
Juve~ll. on de ~xpuzeram:
Alvaro Antonio Vasconcelos Tavares Mo,
reira. Antonio Manuel Ribeiro Santos. Fernan,
do Antonio Gomes Sci Pereira. babel Maria da
Costa Marques. Jose Manuel Marques da (osca.
Jose Nuno Rios da .fonseca. Jose Rui Pereira
Fonseca Ferreira. Luis ~ilipe Amorim. MariCl
Albertina Ribeiro Beleza de Vasconcelos. Pedro
Manuel Arteiro Falle e Rui Manuel Ribeiro.
Em classe especial:
Amonio Ribeiro Ponces. Portugal; Jose Gon,
r:alves Gardoso. Ultramar; Eduardo Antonio
Rios da Fonseca. Estrangeiro; i'ernando cia
Silva Veloso. Tematica; Anto1lio .fer1lallcl~s
Gavino. Portugal (BIocos); Anto1lio Maio San.
tos GrafCl. Sobrescritos 1.0 dia.
Foi editado um pequeno mas interessante catalogo de oito paginas onde .Iem da descri,ao
das participa~oes se pode ler tres agradaveis Brtigos sobre Fi/atdia dedicados aos principiantes.
TABUAC;:O
Edi,io de um sobrescrito pelo delegado da
5[. Manuel Guerreiro Valdez Marcelo.
sobrescrito foi obliterado com 0 carimbo do!
C. T. T. da Vila e tem s data 1-12.63.
Federa~io.

o

VILA PRAIA DE ANCORA

o

sr. Durval Arnaldo Pereira de Brito. que
alem de ser um grande coleccionador e tambem
um distinto marcotilo. quiz assinalar 0 ~Dia do
Selo» expondo nas montras da sua Farmacia.
visto nio ter conseguido melhor local. sobresrritos
com carimbos comemorativos espanhois. edi,ao
Gomis. de Valencia.

Selo~~

VILA REAL DE SANTO ANTONIO

o

sr. Manuel Pereira. como delegado do
.Dia do Selo». conseguiu efectuar uma exposi,io
no Clube Recreativo Lusitano. que foi muito concorrida e apreciada em face da quantidade e variedade do material exposto.
Foram trocadas impreasocs entre 08 filatelistaa
locais com vista a re"liza~io da III Exposi~io Filatelica cle Vila Real de S.to Antonio. para 0 que
ja dispoem de salas para esse efeito.
fllatelista sr. Emilio Dias Costa. ofereceu
aos concorrentea da Exposi~io do .Dia do Selo»
uma lembran,a filatelica. e 0 C1ube Filat~lico do
Portugal lotes de sobrescritos das suas edi,oes.

o

VISEU
Por iniciativa do Clube Filatelico e Numismatico de: Viseu. um grupo de filateliatas reuniramose num almo~o de ~onfraternizll~io no Restaurante Moderno.
Durante 0 almo,o que decorreu no melhor
ambiente trocaram-se varios pontos de vilt. e
sugestoes no sentido de desenvolver • ae,io do
Clube Filatelico e Numismauco de Viseu. tendo
usado da palavra os SrB. Afonso Alexandre de
Magalhics. Presidente do Clube. Jaime Ribeiro.
proprietario do Centro Filatclico de Viseu.
dr. Vasco Araujo e Arnaldo Pais.
Ainda durante 0 .Dia do Selo». nas montras
dos estabeleclmentos de Jose Marques Canto &
Filhoa e Centro Filatelico de Viseu. podiam-se
admirar interessantes exposi~ocs de selos comemorativos e sobrescritos referentes aOB dies do
selo.
ANGRA DO I-IEHOiSMO

o

Nticleo Filatelico de Angra do Heroismo.
federado desde a primeira hora. promoveu na sua
sede uma Exposi~ao Filatelica. que apesar do mau
tempo nao deixou de ser bastante concorrida.
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Por sua iniciativa os jornais a~oreanos .A
Uniio, e .Diario Insula" publicaram notkias
a.sim como .A Voz da Terceira •• na sua emissiio
do Radio Clube .Ie Angra • .leu alguns' apontamentos sobre 0 .Dia do Selo ••

lente volume com perto .Ie 200 paginas. Este trabalho coord en ado por Nuno Duarte Machado. fo .
dedicado ao Eng.o Luis Albuquerque Couto do!
Santos-Correio-Mor.
BENGUI:.LA

FUNCHAL

o

.D.a do Selo. na Madeira revestiu-se do
maior interesse para a ftlatelia madeirense.
As 20 horas. no Hotel Voga. sob a presidencia do sr. prof. Jose Rafael Basto Machado, preaidente .Ill Assemblei" Geral. os socios do c..Iube
Fil8t,;lico da Madeiu procederam a elei ~ iio .los
<orpos gerentes. crentes da importinc ia do ressurgimento do Clube.
Seguidamente realizou-se um jan tar .Ie confraterniza~io. tendo no final Calado entre outros
a sr. Dr. Juiz Morais Sarmento. falando .los proj ectos do C. F. M. que entre outros seriam 0 aumento da massa associ at iva. solicitar aos C. T. T.
a utiliza~iio nos Correios do Fundal .Ie marcas
.Ie .lias especiais.

Ao terminar salientou que em 196·1. no .Dia
do Selo" seria organizada uma exposi~io filateliea. esperando "pode-Ia integrar nas festas do
Fim do Ano. e que talvez fosge conveniente 0 estudo .Ie uma emissao .Ie selos alusivo, a ::l." Exposi~io

Filate!lica- da Madeira.
Falaram-ainda'-'O!l srs. drs . Agostinho Cardoso
c Tavares da Silva sobre diversos aspectos da
filatelia madeirense apresentando suge!toes para
o seu desenvolvimento tendo em aten~ao que 0
C. F . M. jii tem uma sede.
Eneerrou os diseursos a sr. prof. Jose Rafael
Basto Machado que ainda fez algumas considera~oes sobre 0 valor do C. F. M. na vida filatelicn
portuguesa.
PONTA DELGADA

o Servi~o Filatelico-Apartado. 27. Ponta Delgad., S. Miguel. editou 0 primeiro numero do
~Anuario Portugues .Ie Filatelia 1964-, um exce-

Com uma Comissao .Ie Honea composta p"lo~
on.: Governador do Distrito .Ie Benguela. Adm i-

nistrador do Coneelho .Ie Benguela. Administra.lor do Concelbo do Lobito. Presidente da Camara
Municipal .Ie Bengnela, Presidente da Camara
Municipal do Lobito. Director da Reparti~iio Re gional .los C. T . T ., Comandante da P . S. P . .I e
Benguela e Presidente do SNECIP A-Benguela e
da Comissiio Organ izadora fazendo parle os srs .
Dr. LIberto Soares Espinha. Jos e Claro. Julio Pereira Fazenda. Alvaro Torre. Carlos da Silva Ro ·
drigues e Tomaz Saraiva Vale. 0 Clube Numis matico e Filate!lico .Ie Angola realizaram a II exposi.;:iio filatelica comemorativa do . Dia do Selo. ,
patente ao publ ico nos Salues .Ie Festas do Sindi cato Nacional .los Empregados do Comercio e In ·
dustria. em Benguela • .Ie 1 a 8 .Ie Dezembro
.Ie 196.3.
Pela leitura do seu mu ito bem aprcsentad o
Catalogo verifiramos que concorreram os seguintes expositores : Alberico .Ie Freitas. Ana Maria
da Silva Horta. Carlos Alberto da Silva Rodri gues. Carlos Mauuel Cartier do Sacramento, Car los Mimoso Morelrll, Dr. Carlos Verdete. Eugen ic>
.Ie L~cerda Couto Pinto. Joiio Afonso. Joaqui rr.
Adehno Branco. Joaquim Anselmo Horta .los
Santos. Jorge Nelson Branco. Jose Claro, Julio
Pereira Fazenda. Dr. Liberto S. Espillba. Maria
Jose! P. Flora. Tomaz Saraiva do Vale e Clube
Numismatico e Filate!)ico .Ie Angola.
Fizeram uma edi~iio .Ie sobrescritos htilizando
o carimbo do -Dia do Selo. usado em Luanda
CATUMBELA

o

Clube Filatelico e Numismatico .Ie Angola
promoveu uma exposi~io filatelica .Ie 1 a 8 .Ie
Dezembro e um almo~o da familiR filatelica Illcal.
no proprio dia .1.
LOUREN<;:O MARQUES
Infelizmente 0 Clube Filatelico .Ie Mo~amb i 
que niio pode colaborar no .Dia do Selo,. Regis tamos apenas. e com .grado. a edi~ii.o .Ie um sobrescrito do .Dia do Selo» mandado emitir pela
C8S8 Filatelica A . Dias. 0 desenho representllva
um primitivo estafeta DO interior .Ie Mo~ambique .
As biehas aos postigos .108 Correios na cidade
.Ie Louren~o Marques coineidindo a apari~iio da
marca do .Dia do Selo, com a saida da serie .Ie
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embarca~iiel, registaram uma aglomera~io de
m.ia de duas mil pessoas.

LUANDA

o

Delegado da Federll~io em Luanda, foi
como habitual mente 0 Centro F.Jatelico de Angola, que eate ano editou sobrescriloa comemorativas.
Contudo, tivemos 1\ aurpreza agradavel de uma
nova edi~io de .obrescritos de uma colectividade
quase desconhecida. T rata-se do Clube Filatelico
de Angola, com sede no Largo Tristao da Cunha.
22-2.0, em Luanda .
Lamentamos nio poder dar mais noticias
da actividade deste Clube, porque tal nlio recebemos do Secretario da Direc~ao sr. Alipio A .
Rodrigues .
MACAU
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elemento consagrado na f.Jatclta nacional, puis Ja
ganhou varios premios em certames internacionais), Luildo de Noronha e Marinho Monte da
Silva.
polo de atrac~ao foi inconte!t8velmente a
colecc~ao de «pol,ta is maximos. apresentado por
Luildo de Noronha.
A exposi~iio foi visilada pelo governador do
distrito, sr. intendente Granjo Ptres, que era
aguardado na Domus pelo director dos C. T. T .•
sr. Amilcar Ferreira, Joao V.Jlares da Silva, proprietario da livraria e por todos os elementos liga-

o

Os Correios da nOSSIl Provincia de Macau
para nao fug irem a tradi~lio, editaram um sobrescrito comemorativo dedicado ao .Dill do Selo ••
Para os coleccionlldores e uma grande honra
esta simpatica atitl!de dOB C. r. T. de Macau que
todos nos confessamos agradecidos.
NAMPULA

o Delegado

sr. Luildo M. de Noronha, que
noutros anos organizou em Goa as camemora~i5es
do «Dia do Selo. encontra-se acrualmente em
Nampula e nesta localidade nao qu is de ixar de
prestar 0 seu contributo para a Festa filatelica.
Por sua iniciativa foi possIvel expor nas montras da Livraria Domus postais e errOS da sua
colec~ao, sobrescritos de 1.0 Dia e comemorativoa
do sr. dr. Luis M . de Noronha c algumas pe~as
de filatelia tematica de flora, fauna e religiosos
do sr. Marinho Monte da Silva.
Como fecho do programa os expos ilores reun iram-se no moderno restaurante .Infante D.
Henrique .. num almo~o de confraterniza~ao.
Do Jornal .Diario de Mo~ambique. que se
publica na Beira, recortamos com a devida venia,
o seguinte :
"Constltuiu acontecimento de r~levo, na nossa
ctdade, a Etpoai~ao Ftlatelica organi7.ada pel.
I.ivraria D"mus, no passado dia 1, .dia do Belo
portugues.. N esta exposi~iio cstivera m representados os se~uinte, filatel istas : Dr. Luis de Noronha, Luildo de Noronha, Marinho Monte da
Silva. Emil io Branco, cap itao Tavares de Carvalho Sergio Martins, Antonio Coelho, Joaquim
Carvalho. Emilio de Oliveira e Amilcar Fernande~.

Dos exemplares expost"S sobressairam as colec~o~s do dr. Luis de :\foronha, (esle expositor

e

dos a filatelia de Nampula. Apos a visua foi oferecido ao ilustre homem publico um "Porto de
Honra. onde usou dB palavra Amilcar Fernandes que, em nome ds todos os presentes, agradeceu a visita e aproveitou a oportun idade para augerir que, quando da visita presidencial a nossa
cidade, fosse aqu i levadn a efeito uma exposi~ao
filatelica ao nivel provincial. Falou-se tam hem da
possibilidade dos «carimbos do primeiro dia» serem apostos em todas as up itftis de distrito, e
nlio so em Loureco~o lIiIarques. como vem sucedendo. Respondendo, 0 sr. govern ad Or disse do
muito gosto que tinha 'tido em visitar a exposi~lio
e prometeu aos filatelisr os 0 StU apo io para as
inieiativIIs sugeridas.
governador do distrito, " titulo particular
vohou a vi sitar II exposi~ao, nesse me~mo dia. da
parte da noite, mas desta vez acompanhado de
sua esposa, sr.· D . Maria Jose Granjo P ires.

o

N O VO REDONDO
A Comi5slio Orgllnizftdura tla t .· Ex posi~iio
Filatel ica do distr ilo de C U8nzn-Sul, re.l ,zcu 011
cidade de Novo Redondo a su" primeirn expos i,ii o
fdatelic8. Da C om issao Organizatlora fazia part ~
o socio do C. F. P . sr. Antonio Luis Carneiro .
A Exposi~iio que foi orgao izada por urn qrupo
de file.telistas loc. is. planeada e montada em
quinzc dins, fo i n primeira tentativa em Nov o

16

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
Taveira. Director dos Servi~os de Valores Postais
do Ministerio do Ultra mar.
Contudo havera ainda muitos ponlos a desenvolver e outros a aperfei~oar nUIDa constante e
crescente valoriza~ao do .Dia do Selo. e pena e
que este ano niio pudessemos ter feito methor.
Quando damos tao extenso relato acerca do
que se fez durante 0 ,Dia do Selo · pretendemos
agradecer tudo 0 que flzeram parte dos filate\istl<s
portugueses e chamar a aten~ao dos restanles
para as imensas possibilidades de expansao e propaganda que represent am estas jornadas lao ;lIei.
para 0 progresso da nossa filalelia.

Redondo e obteve um grande exito. Foram 10 os
exposilores que apresentaram colec~iies gerais de
Portugal e Ultramar e temalicas de fauna. Oora.
desporlos. aslronaulica. etc. Como complemento
da exposi~ao podia-se admirar mu ita bibliografia
filalelica.

PRAIA
Por
JOAO DEUS LOPES DA SILVA

Para comemorar 0 IX DIA DO SELO. fo i
apresentada no saliio nobre do Radio Clube de
Cabo Verde. na cidade da Praia. uma exposi~iio
de selos. que foi inaugorada pelo Governador da
Provincia. Sr. capitao-Ienente Leiio do Sacramento
Monteiro. pel as ~1 horas do dia 1.0 de Dezembro.
A ela concorreram algnns filalelistas da cidade e teve uma cons ideravel afluencia do ptlblico durante a sua permancncia.
Os C. T. T. fizeram-se representar. apreselltando as colecc~i5es completas da Uniiio Postal e
da Expos i ~iio de Bruxelas. liniversais.
A Exposi~iio foi inaugurada na sede do Radio
Clube Cuan:ta-Sul. e esteve palente ao publico
durante tres dias. 0 Senhor Governador do disIrito Comandanle Santos Prado. e Esposa. Intendenle. Chefes de Servi~o e Comandos Mililares.
muitas senboras e pilblico entusiasla. inaugurara D a exposi~io.

• * •
Antes de terminarmos nao queremos deixar
de apresentar os nossos agradecimentos sincero.
a lodos os que contribuiram para 0 progresso e
desenvolvimento da iniciativa do ,Dia do Selo •.
Recordam05 que esle foi 0 «9. 0 Dia do Selo' e
que de ano apos anD. as comemora~i5es tem sido
maiores e melhores. Se nao alcan~ou ainda maiores resultados foi por comodismo de alguns se
atentarmos que as entidades oficiais tem acarinhado esta iniciativa da Federa~iio Portuguesa
de Fllatelia. quer concedendo bubsidios. quer emilindo selos. eriando carlmbos e tudo 0 que acessoriamente Ihe ficam ligados . Porlanlo nao sera
de mais renovar os nossos calorosos 8~radecimen
tos 8 suas Excelencias Correio.Mor Eng. o Luis
Albuquerque Couto dos Santos e Luis Candido

A inaugura~io. 0 sr. Governador. que se fez
acompanhar do seu ajudante de campo. tenenle
Nascimento Mendes. foi recebido pel as organizadores. Srs. Joio de Deus Lopes da Silva. DeIegado da Federa~iio Portuguesa de Filatelia e Erneslo de Almeida Vitoria e pelo Director dos
C. T. T .• Sr. Leandro Monteiro de Oliveira
Santos.
Estiveram presentes. alem de uma apreclavel
assislcncia. os Srs. Pres idtnte da Camara Municipal e espola. Chefe da Reparti~io Provincial dos
Servi~os de Administl'a~io Civil e esposa, Eogenheiro-Cbefe da Brigada de ESludos e Constru~ao
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de Obras de Hidraulica e esposa, Comandsnte da
Guarni~iio Militar e esposa, AdJunto do D,rector
dos C. T T., expositures Capitao Lastro Ambrosiu Engenheiro Tito Livio Maria Feijoo, Comandante AltlDo Gromic!..o. Inspector Lemos da Silva.
Carlos Ribeiro, Jose Olivio'Barbosa Mendes, JOIIquim Maria Feij60, Carlos Vitoria e varios fiJatelistas.
Sr. Governador, IDtere9sadsmente, examinou todos os cavaletes e vitrines ondp. estavam
expostos os selos, aeorogramas, envelopes do 1.0
dia e revistas filateli cas. pedindo esclarecimentos
que lbe foram prontamente satisfeitos pelos expositores. com quem troc ou impreseoes durante
mais de 1 hora.

o

A. saida foi-lbe oferecido dois sobescritos com
o carimbo do dia.
Expuzeram:

Eng." Tito Livio Peljoo
-

Portugal Continental.

Comandan(p Gromicho
- Temst ica de aves e borboleta~ nacionais e
estrangeiras.

Capitdo Castro Ambrosio

17

Para encerrar as comemora~oes os filatelistaB
reuniranl-se num jantar de confraterniza~iio na
Pousada Praia-Mar, em qne estiveram presentes,
c omo convidados de bonra, os srs. Presidente da
Camara Municipal e Director dOB C. T. T.
A reunillo decorreu num ambiente de distin~iio e camaradagem, tendo ficado assente apresentar-Be, para 0 ano, uma exposi~iio em grande.
na qual dera incluida a numismatica e medalhas
comemorativ8S.

Ao brind., OBr. Joiio de Deus Lopes da Silva
em nome da Federa~iio Portuguesa de FiJatelia,
agradeceu a colabora~iio prestada por todos os
presentes, que tornou possivel a realiza~iio das
comemora~oes, mostrando a importanria da filatelia como elemento cultural e agente de propaganda das Na~oes. Destacou 0 interesse que as
autoridades filatelicas portuguesas tem posto ao
servi~o da modalidade, permitindo assim a sua
expansiio e prestigio.
Usou, tambem, da palavra 0 Sr. Ernesto de
Almeida Vitoria que elogiou a filatelia porttiguesa, congratulando-se com a maneira brilhante
como decorreram as comemora~oes, merce 0 esfor~o e boa vontade do representante local da
Federa~iio de Filatelia.
A radio e a imprensa deram 0 devido relevo
aos actos.

-Desporto ultramarino, privativos da C.V.P .•
moedas da India e outros.

Inspector Lemos do Silva
-- Classicos portugueses, Concilio Ecumenico

Angola

e suil;OSt

Carlos Riheiro
- Folbas de Portugal e provincias uluamarlnas.

Jose O. Barbosa Mendps
- Desporto, ofidios da Guine, Igrejas de
Angola e envelopes do 1.0 dia.

Joaquim Maria Feijoo
-

Colec~iio completa de Cabo Verde.

Carlos Vitoria (prineipiante)
-

Diversos selos l'0rtugueses e estrangeiros.

Lopes do Silva
- Quadrss. duplos e singelos portuguese~ e
revistas filatelicas nacionais e estrangeiras.

C. T. T.
- Colec~iio completa da U. P. U. e Exposi~iio
Uni"ersal de Bruxelas de todo 0 mundo.

Em comemoral;ao do 1.0 centenario da
Associal;ao Comercial de Luanda, 0 Ministerio do Ultramar mandou emitir e pOr em
circulal;ao, na Provincia de Angola, 400.000
selos de franquia postal, taxa de 1$00, com
as dimensoes de 24 mlm x 40,7 mlm, reproduzindo 0 emblema da mesma Associal;ao
e 0 Ediflcio do Palacio do Comercio daquela cidade.
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Bodas de Prata

o ano de 1939 foi para 0 nosso Pais,
como afirma 0 amigo N. C. Baldwin, no seu
excelente e muito rico reposit6rio cThe Lisbon Story., c ... a golden year . ».
Ocorreu, na realidade. ha 25 anos, recentemente decorridos - 20 de Maio de 1939
- a colocac;ao definitiva de Portugal no
mapa aereo do Mundo. Nessa data, a Pan
American Airways inaugurou 0 primeiro
servic;o regular sobre 0 Oceano Atlantico e,
devido a nossa posic;ao geografica, 0 chamado cSouthern Route Transatlantic Service - F. A. M. 18. (Nova Yorque-HORTA-LISBOA-Marselha, e volta), continha duas
escalas em territ6rio portugues, num e
noutro sentido. No dia 25 do mesmo mes
iniciou-se 0 voo de regresso, por identic a
rota.
o acontecimento teve grande projecc;ao
internacional, dado 0 seu vulto e significado, ficando assinalado, em Aerofilatelia,
por nada menos do que um selo de correio
aereo (E. U. A., n.O 30 Sanabria, 30 cents,
emitido em 16 de Maio) e quatro carimbos
comemorativos (Nova Iorque. Horta, Lisboa e Marselha).
o hidroaviao utilizado foi 0 • Yankee
Clipper», sendo seu comandante Arthur E.
La Porte.

--------------,

Cap. F. Lemos da Silveira

A correspondeucia transportada foi
muito volumosa (para a epoca), 0 que demonstra a larga publicidade feita a volta
deste importante voo inaugural, que serviu
de magnifica propaganda para Portugal,
tornado ponto de paragem obrigat6rioduma
carreira aerea regular internacional de longo curso, efectuada por uma Companhia de
grande prestfgio. 0 mlmero de pec;as transportadas para e das escalas em nosso territ6rio - que sao as que nos interessam e concludente:

No smUdo Oesle-Lesle
Nova Iorque-Horta.
Nova Iorque-Lisboa
Horta-Lisboa .
Horta- Marselha.
Lisboa-Marselha

10.910
12.850
7. 807
7.40 3
65 0 7

No smUdo Lesle- Oesle
Marselha-Lisboa
Marselha-Horta.
Lisboa-Horta
.
Lisboa-Nova Iorque
Horta-Nova Iorque

6·439
63 28
6.4 21
9. 028
9·795
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Aproveitamos para relembrar a espinha
dorsal da hist6ria deste primeiro voo, dado
que, embora ele tenha tide verdadeira importfmcia para os portugueses, passou entre n6s quase despercebida a comemora«rao das suas • bodas de prata».
Efectivamente, no dia 20 de Maio passado, a Pan American Atrwd)'s realizou
um voo especial, para till celebra<;iio, tendo
a correspondencia sido marcada, a ti nta
verde, com urn carim bo especial verdadeiramente alusivo, com legenda explicativa
e mapa com a rota Nova Iorque-Lisboa .

1\:1

mesmo em resumo, as pe«ras que alcaD«raram resultados mais sensacionais, pomos it
disposi«rao dos interessados, e mais atentos,
o nosso catalogo anotado da referida venda
publica, para que possam objectivamente
tirar as suas ila«roes .
it A lista de ofertas n.O 234 (segunda
quinzena de Junho) de Eugenio Llach, na
sua «pagina selecta-, apresentava um bela
exemplar do n.O I da Australia, sobre carta
voada, autografada por Ro~s Smith, e contendo uma missiva do piloto escrita horas
antes de iniciar 0 seu voo . 0 pre«ro deste
documento historico era de 30000 pesetas.
Eis dois numeros elucidativos, colhidos, frequentemente, nas revistas italianas :
no mercado transalpino a serie .. Zeppelin.
de S Marino (1933) custa 50 . 000 Iiras, nova,
e 500000 liras sobre carta. Dez vezes mnis,
portanto .
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A gravura que ilustra este hreve apontamento e a de urn dos referidos sobrescritos - com a rara franquia das Na~oes Unidas (a maioria das pe<;as osten ta selos dos
E. U. A., como e obvio)
que nos foi enviado pelo nota vel aerofilatelista Henry M.
Goodkind, dirigente do «Aero Philatelists»,
a quem agradecemos pftblicamente a gentileza. Que nos permitiu evocar um feito
luminoso mas distante, que talvez os mais
esqueeidos sintam prazer em rememorar.

Ronda da Imprensa

.. Sabre a extraordinaria procura que
estao tendo em todD 0 mundo os velhos documentos aerofilatelicos, que, dado 0 seu

Domingos do Sacramento
{Mercado Filah!!lico
de Lisboa}

Rua do Crucifi.ro, 26
Telefone 324891

Portugal
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Guarda-j6ias

..,. No ultimo leilao aerofilatelico da temporada passada, 0 da famosa colec«rao «British Empire Airmail.», da Senhora T, E.
Field - que aqui anunciamos na devida
altura
a maioria das pe«ras atingiu pre«ros nitidamente aeima dos m arcados nus
catalogos, e que muitos estariam longe de
imaginar. Registamos 0 facto ccrrn a maior
simpatia, visto que dele resulta a conclusao imediata e eloquente do valor e prestlgio dos bons documentos do correio aereo, - e como demonstra«rao da vitalidade
e expansao deste sector da Aerofilatelia.
Na impossibilidade de aqui referirmos,

•
SELOS NACIONAIS
E

ESTRANGEIROS

•
ALEUNS
E
MATERIAL FILATELICO

•
Lista de ofertas em distribuit;io
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grau de raridade, sao disputados freneticamente, escreveu .Pinperf. - pseud6nimo
que encobre um dos maiores conhecedores
do mercado mundial- no n.O 1200 do quinzenario ingll!s «The Philatelic Tradero, um
artigo in titulado «Growing demand for aerogrammes», cheio de considerac;oes in discutiveis
Oesculpem-nos a Insistl!ncia de, em
quatro apontamentos seguidos, mas de origens diferentes, chamarmos a atenc;iio para
o equIvoco dos que ainda persistem em alimentar a ilusiio de que a doc.umentaC;iio
t~m um valor muito relativo. E que, enquanto no clomInio dos selos de correio aereo praticamente fodo 0 estudo ja foi realizado e divulgado, grac;as aos apreciaveis
esfon;os dos que nos precederam, no dos
aerogramas, muito mais vasto, ainda e possIvel, e mesmo necessario, fazer pesquizas
e descobertas pessoais, e chegar a resultados por vezes surpreendentes, e sempre
co m pensadores.
.. No n.O 10/lI, volume 22, do .Sanabria's World Airmail News» - suplemento
regular do catalogo Sanabria - anotamos,
alem das novas emissoes e das recentes
descobertas em variedades, um bom artigo
de Erik HiLdes-Heim. sobre a malograda
tentativa do .Old Glory. para travessia
New York-Roma sem escala (1927), que e,
ao mesmo tempo, urn estudo e uma evoca,ao, e um util apontamento, do grande perito Henri Trachtenberg, sobre os falsos
do selo de correia aereo n.O 4 do Peru.

*

0 «Boletim. da F. 1. S. A. n .O 10
(Agosto), com 0 habitual agradavel arranjo
grafico, embora naturalmente consagrado
a propaganda C! organizac;iio do 4 0 Congresso, insere tambem um artigo, interessante e proveitoso, de John C W . Field .Some thoughts about dropped leaflets. ine inicia a desejada lista bibliografica
cluindo, por agora, os trabalhos publicados
em lingua inglesa entre Julho de 1962 e
Julho de 1964. Este numero do 6rgiio oficial da nossa Federac;ao encontra·se, como
os volumes anteriores (colecc;iio completa),
it. disposic;ao dos interessados, na Biblioteca do Clube.

... Recebemos os n.os 17 (Agosto) e 18
(Setembro) do optimo mensario belga .Story Post. - informac;oes, estudos, ofertas criteriosamente dirigido por Raoul Hubinont.

~ Continua a ser distribuida com inexcedivel pontualidade a revista .De AeroPhilatelist. - 6rgiio oficial da nossa congenere «De Vliegende H'lllander> No n.O
6/64 (Agosto), um apontamento inedito sobre 0 voo Londres-Karachi (1931), pelo
conhecido especialista israelita B. N. Cohen,
e, no nO 7/ 64 (Setembro), uma lista realmente p erfeita da literatura publicada
ace rca dos voos durante 0 cerco de Przemsyl,compilada por K. E. Konig.

.. 0 n.D 229 (Junho a Agosto) de .La
Liaison Aerophilatelique., 6rgiio oficial da
S . A. B., inseriu 0 segundo e ultimo capitulo de -La Poste Aerienne au Japon., traduC;iio de R. Dellere, e um bem documentado estudo sobre Correio por Helic6ptero
- E. U. A •• , do nosso querido amigo Raymond Marler - Secretario-Geral daquela
nossa congenere.

... Sairam mais dois numeros, os de
Agosto (n.D 278) e de Setembro (n 0 279), da
excelente revista «The Aero Field •. Do ultimo, de~tacamos um valioso artigo de
Norman C. Baldwin, primorosamente acompanhado por documentos e i1ustrac;oes, sobre «1934 - The Vintage Year of British
Internal Air Mails •.

*

«Le Monde des Philatelistes., nos
seus n."s 153 (Julho), 154 (Agosto) e ISS (Setembro), publicou os primeiros fasciculos
duma obra de justificado interesse - .La
Poste par Pigeons>-da autoria do Dr. Jacques Fromaigeat, membro da Academia de
Filatelia.

*

Os aerofllatelistas italianos, num impression ante alarde, estiio a trabalhar entusiasticamente na propaganda da modalidade. Servrndo-se de «Il Collezionista., revista unanimemente ad mirada e respeitada,
de grande tiragem, e agora com a periodicidade de quinzenario, foram dados a estampa alguns estudos que constituem preciosos instrumentos de trabalho para os que
se interessam pelo assunto. E que passamos a indicar:
- No n.O 15/64 (I de Agosto), «Una posta
aerea della Grande Guerra>, por Mario
Onofri, di vulgando as actividades pouco
conhecidas do grupo denominado «Giovane Italia», durante 0 conflito 1914-1918;
- No n.O 16/64 (16 de Agosto), «Le trasvol ate atlantiche di W. Von Gronau-, por
«Rastaban>, uma completa narrac;ao dos
feitos do piloto e pioneiro alemao, famoso
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pelas suas travessias Europa-America (1930
e 1931) e pela volta ao Mundo (1932);
- Nos n.o s 17/64 (I de Setembro) e18/64
(16 de Setembro), .Le aeronavi degli Slati
Unith, ainda de «Rastaban», em dois fasciculos, sobre os dirigiveis tipo Zeppelin,
utilizados pela Marinha norte-americana
ap6s a guerra 1914-18.
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sageiros, esses, foram muito numerosos:
diversas individualidades da Provincia,
bem como elementos da Imprensa, Radio,
Cinema e Televisao. Mas, como habitualmente, muito ocupados a preparar as malas para a passeata ao Malawi, ou com sono
- que para certas pessoas e das mais ricas
coisas que existem - nenhum desses convidados se preocupou em anunciar este
voo inaugural, de indiscuUvel relevo, com
a devida antecedencia. Mais um - por falta
de informa«ao - para a vaga, implecisa e
nebulosa hist6ria aeropostal do nosso Pais.

Noticias do ar

• No passado dia 1 de Julho realizou-se
o voo inaugural das carreiras aereas regulares Beira - Blantyre, e volta, estabelecidas pela D. E. T. A. e pela «Air Malawi»
- sabiam? Com 0 .iudicioso comentario
« •. •mais outra oportunidade perdida!», recebemos do dedicado cons6cio e amigo Jorge
Luis P. Fernandes (que, infelizmente, nao
e aerofilatelista, mas llotavel coleccionador
tematico) uma serie de recortes da noticia
IRrdia, e cheia de imprecisoes, publicada
nos .iornais diarios de Mo«ambique no proprio dia da il/allgllrariio. Como atrazo e
falta de rigor, nao se podia ter feito meIhor. Ve.iam esta verdacleira comedia:

REALlZA-SE HOJE 0 VOO INAUGURAL DA CARREIRA AEREA
BEIRA-BLANTYRE
Hoje, pelas 10 horas da manhii. tera lugar 0 voo inaugural das carreirll5 regulares
aereas entre a Beira e a cidade de Blantyre,
carreiras essas estabelecidas conjuntamente
pela D. E. T. A. e a «Air Malawi" duos vezes por !emana, AO QUE JULGAMOS SABER, 8S quartos e sextas-feiras.
Dado que 0 voo em referencia foi anuneiado pel os peri6dicos no dia da sua efectiva«ao, que 0 aviao partiu its 10 horas, e que
o fecho das malas-aviao, na Esta«ao Ct:ntral Postal da Beira, teve lugar as 8 e 8,30
horas, respectivamenle para a correspondencia registada e ordinaria, gostariamos
de saber quantas pe«as foram transportadas oeste primeiro Beira-Blantyre .. ' Pas-

.. A semelhan«a do que fez para a -Southern Route., em 20 de Maio passado - e
que referimos com algum pormenor no
nosso i1mdo desta cPagina. - a Pan American Airways realizou um voo especial E.
U. A . - Irlanda - Gra-Bretanha, em 24 de
Julho, comemorativo do 25. 0 aniversario do
estabelecimento do .Northern Route Transatlantic Service., tendo usado, igualmente,
um carimbo especial.
.. Mais uma achega proveitosa para a
propaganda da especiaHdade: a cDe Vliegende Hollander. organizou mais uma vez:,
com grande exito, em 21 de Setembro passado, 0 «Dia da Aerofilateliu. 0 programa
incluiu urn «Sallio., aberto ao publico das
13,30 as 18,00, um leilao (as 16,00) -tudo no
Aeroporto de Schiphol, Amsterdao - , onde
funcionou urn lindo carimbo comemorativo.
• Ainda sobre 0 .Dia da Aerofilatelia.
- indubitavelmente uma das iniciativas de
maior merecimento para divulga«ao da
nossa modalidade - podemos informar,
desde .iii, que esta .iornada, na Alemanha,
tera lugar no ano corrente, em Hamburgo,
no pr6ximo dia 22 de Novembro, com organiza«ao a cargo da nossa congenere clnternationaler Aero-Philatelisten-Club •.

*

A perguntas que nos foram dirigidas
acerca do voo inaugural da T. A. P. Lisboa-Funchal, respondemos que 0 aviao
"Super-Constellation. que inaugurou a
nova pista do Aeroporto de Santa Catarina
(Funchal), em 8 de Julho, se chamava
«Gaga COl/ti"ho» - um nome historico e
sim bolico - e que a travessia entre Lisboa
e a .perola do Atlfll1tico) se fez em duas
horas e meia.

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

4. 0 CONGRESSO
E
ASSEM8LEIA. GERAL ANUAL
DA

FEDERA<;:AO INTERNACIONAL DAS SOCIEDADES AEROFILATELICAS
LONDRES (15 A 19 DE SETEMBRO)

Da~

of Aerophilatel~
@I SA)]

FOURTH

CONGRESS

-r]"__
, -3E: I [
l

19 Sept

t:ttI~

1964

B·A·M·S LONDON VI'C'2

Completa reportagem do maior acontecimento aerofilatelico
do ano , no proximo n ume ro
pelo

CAP. F. LEMOS DA SILVEIRA
Membro da Presid€mcia da F. I. S. A.

;-0-----

SELOS

AUSTRALIA . .
CANADA . . .
FRAN<;A
LIECHTENSTEIN
MALAWI . . •
MALTA . .
NOVA ZELANDIA
NORFOLK.
REUNIAO .
U. s. A.
.
VATICANO.

DE

NATAL

1964

Paises emissores e datas de emissao
21 de Outubrd
14 »

l-l »
!J »
I,.
3 ,.
1'2 »
9 »
12 »
B »
16 »

Daembrll
»
»
N'lvt'mbro
Outubro
N IVflllbro
Dt'7.embro
Novembro
»
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LISIA DE S6CIOS DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
lISTA DEL SOCI -- MIGLIEDERLISTE -- MEMBERS lISTE -- lISTE DE MEMBRES

•
ALTERACOES -

REINGRESSOS -

PORTUGAL
4553 - Dr. Eduardo Nogueira Vaz - Rua
Alexandre Herculano. 33 - Lisboa
- (M) Po. Fr. In. T. N. U. 60.
3· 90 93·
4591 - Manuel Augusto Soares Mendes
- Rua S. Francisco de Sales, 13-3 0
.- Lisboa - (P) Po. Fr. T. C. N. U.
60. Tematica Geral. E m especial:
passaros e flores.
4598 - Rni Martins da Silva - Av. dos Estados Unidos da America, 100-3. 0 Lisboa - (M) Po. Fr. In. T. C. N. U.
60. 1. 2. Desportos. Fauna. Flora.
Espa<;o. 90 . 9 2 . 93. 94·

NOVOS s6clos
laan 6. Eindhoven - In. Fr. AI.
60. 93· 97.

Ho~

JUGOSLAVIA
4595 - Damir Novakovic - Jagiceva 19/3
- Zagreb - In. AI. T. 60. 1. 3.

POLONIA
4596 - Ing. Stanistaw Kostur - skr. 163
Sosnowice - Fr. In. AI. It. Es.
Compreende Po. T. 60. N. em 64 de
3. Mancolista 90 .
4599 - Makatrewicz Andrzej - 25, rue
Zielona - Lodz - Fr. In. T. 60. N.
em 6+ tematicas: fauna, flora, desportos e pintura, 90. 96. Facial.

ANGOLA
4597 - Carlos Geraldo Jorge Correia Lages
- Cariongo - Andulo - Distrito do
Bie Vila - Andulo - (P) Po. T. C.
V. N. U. 60.1. 2.3.93.

BRASIL
4594 - Jose Nunes Justino - Rua Lauro
Muller, 176 - Centro - (P) Po. 60.
4600 - Miguel Mendes - Caixa Postal, 68
- Porto Alegre - Rio Grande do
Sui - (M) Po. Es. In. Fr. T. N. 60.3.

SELOS
DE PORTUGAL, ULTRAMAR
E ESTRANGEIRO, CLASSICOS,
SERIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
cODsulte a casa

H. SANTOS VIEGAS
R. 1.' Dezembro 45-3.' Telef. 35852

LISBOA

COLOMBIA

f. [a~t~I-~ran[O &fil~o.l~a.

4592 - Luis Alberto Evrad. H. - Calle 18,
7-37 - Santa Marta - (A) Es. T. 60.
5. e colonias go.

Apartado n,o 44 - Telefone 22020
VIANA DO CASTELO

HOLANDA

Grande sortido de series tematicas
de todo 0 Mundo. Selos classicos
de Portugal e Ultramar.

~593

- A. J. Uylen - I·Ierman Heyermans-
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Hovos selos portugueses

(Repradulia lutarilldl pelos
C. 1._1.)

Emissio Europa - 1964
Na continua<;ao duma pratica que vem
-sendo seguida desde a fundac;ao da CEPT,
a Administra<;ao-Geral dos CTT apresenta
a sua emissao cEUROPA-1964».
De acordo com 0 voto expresso em
Munich, na 4. a sessao da Comissao .CorTeios., foi adoptado 0 motive comum es-colhido por aquela comissao na 5. a sessao
Tealizada em 19 de Mar<;o, em Lisboa.
o desenho que constitui mais uma
interpreta<;ao do espfrito que presidiu it
constitui<;ao e aos fins da CEPT, e uma
-criac;ao do artista france5 George Betemp5.
(Texto dos Servi~os Industrlais dos C T T)

05 5elOS t~m as dim ens {i e s de
"22,2X 34,Smm compreendendo a serriIha,
com 0 denteado 13.5.
Os trabalhos de impre!'5ao foram exeoCutados, em off-set, pela Casa da Moeda.

o plano de emissao

e 0 seguinte:
1'00 tiragem de 8 000 000
3'50
»
~ I 500 000
4'30
,.
,. I 500 000

Foi marcada a data de 14 de Setembro
de 1964 para 0 1.0 dia de circula<;iio da
nova emissao.

(RepraduliD

lutarlzldl

C. T. 1.)

pelDS

Emissao Comemorativa dos Anos
Internacionais do Sol Calmo
de 1964-1965

o Ano Geofisico Internacional de 1957-1958 (A. G. I.) foi urn empreendimento de
grande escala em que participaram cientistas de todo 0 mundo com 0 objectivo de
alargar e aperfei<;oar 0 conhecimento cientlfico da Terra. Em nenhuma epoca da
historia da Humanidade houve uma concentra<;ao tao grande de esfor<;os yoluntarios para a realiza<;ao de um empreendimento desta natureza. 0 objectiv~ foi
atingido, tendo-se obtido informa<;oes
muito valiosas a partir dos resultados das
observa<;oes executada5 no A. G. l. e na
Cooperac;ao Geofisica Internacional que 0
prolongou em 1959.
Logo se reconheceu que, tendo 0 A.G. I.
coincidido com uma epoca de grande actividaue solar e sendo 0 Sol a fonte principal,
quase exclusiva, da energia que provoca
os fenomenos fisicos da atmosfera terreste,
seria uti! obter informa<;ues da mesma natureza para uma epoca de fraca actividade
solar (Sol calmo), como seria 0 bienio de
1¢4-1965. Estas informac;oes complementares das obtidas no A . G. 1. contribuiram
para melhor conhecer as rela<;iies entre os
fen6menos solares e os fenomenos atmosfericos.
Independentemente desta circunstancia, foi tao grande 0 aperfei<;oamento dos
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estudo da ionosfera e da radiayao c6smica,
a actividade solar e 0 geomagnetismo .
Foram excluidas, ou consideradas acess6rias, outras disciplinas que estudam mais.
especlficamente 0 globo terreste.
Portugal participa no empreendimento.
por intermedio dos estabelecimentos meteorol6gicos e geofisicos de cada um dos
seus territ6rios desde 0 Continente ate
Timor.

processo& de observa<;ao conseguido durante 0 A. G. I. e a seguir, nomeadamente
no que respeita it prospec<;ao da alta
atmosfera e do espa<;o interplanetArio, que
se justificava a realiza<;ao de um programa
de obsel'va<;iies incidindo espeCialmente
nas disciplinas em que se utilizassem os
novos processos. Foi assim que se chegou
em 1962 a decisao de realizar os Anos Internacionais do Sol Calmo de 1964-1965.
o planeamento e a coordena<;ao do
empreendimento estao a cargo de uma comissao especial da Comissao Internacional
de Geofisica do Conselho Superior das
Uniiies Cientificas, com a colabora<;ao das
quatro Uniiies mais directamente interessadas no empreendimento - Astron6mica,
de Fisica Pura e Aplicada, Geodesica e
Geofisica, e Radiocientffica. Colaboram
tambem a Comissao de Pesquisas Espaciais
e a Comissao de Pesquisas Antarcticas do
mesmo Conselho, e a Organiza<;ao Meteorol6gica Mundial.
o programa geral foi aprovado em
Maryo de 1963, quando a Comissao ja contava com a participayao de 58 paises. As
disciplinas tratadas sao a meteorologia
(incluindo luminesc~ncia do ar, auroras
polares e estrutura da alta atmosfera), 0

H. AII/orim Ferreira
Professor de Ffsica da Unlversidade de Usboll.
e
Director do Serv i~o M eteorol6~lco Necion al

Os selos, cujo desenho e da autoria do.
pintor Sebastiao Rodrigues, tem as dimen siies de 22,2X34,5 mm compreendendo a serrilha, com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de impressao foram exe cutados, em off·set, pela Casa da Moeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem de 9 000 000
8$00
•
1 000 000
Foi marcada a data de 12 de Outubro
de 1964 para 0 1.0 dia de circula,.ao da
nova emissao.

CASA A. MOLDER
Rua 1.0 de Dezembro, 101-3.0

Telef. 321514

LlSBOA - 2

TUDO PARA FILATELIA
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR
A NOSSA

GRANDE

ESPECIALIDADE

*
SELOS DE 10DO 0 MUNDO PARA 10DOS OS TEMAS

*
Exposic;:ao permanente de selos em 15 vitrinas,
no atrio do res-do-chao e no 3.0 andar (elevador)

EXECUC;:AO RApIDA DE PEDIDOS POR CORRESPONDJ::NCIA

COMPRA -

VENDA
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A EXPOSICAO FILATELICA
DE

CAST ANHEIRA DE PERA
Muito propositadamente deixamos passar umas 3 semanas sobre 0 fecho do peTiodo festivo do cinquentenario da fundac;ao
do concelho de Castanheira de Pera, e encerramento da sua prime ira exposh;:ao filatelica, inlegrada no cicio das comemorac;c5es.
Assim se procedeu para descrever, com a
devida calma, uma tal jornada que se pode
classificar de notavel competic;ao filatelica,
nao so pelos exemplares expostos. como
pela categoria dos expositores.
Mas nao nos precipitemos, comecemos
pelo princlpio para se chegar a born fim,
com uma ideia firme e segura do que foi
aquele certame, e e isto 0 que interessa.
Como houve, desde a primeira hora e
em todas as sessc5es de trabalhos preparatorios, a preocupac;ao de conseguir que to'
das as manifestac;:6es tivessem urn elevado
cunho cultural, a ideia de uma exposlc;ao
filatelica de ambito distrital surgiu, criou
adeptos, teve boas vonlades a servi-Ia, Irabalhou·se afincadamente na sua execuc;:ao,
uns em Lisboa e outros em Castanheira de
Pera, e a 4 de Julho, 0 grande dia das
comemorac;6es. inaugurava·se com a assistencia do Sr. GClvernador Civil de Leiria,
em representac;ao de Sua Ex.· 0 Ministro do
Interior, autoridades locais e de outros concelhos do distrito, numerosos filatelistas de
Leiria e alguns das Caldas da Rainha e
muit9 povo.
E preciso ainda sallentar e desde ja se
·da 0 devido realce, este con junto filatelico,
levado a efeito em Castanheira de Pera, a
suI dos contrafortes da Serra da Lousa, se
teve grande brilho isso se deve ao apoio
moral e material dos C. T. T., dos Servic;:os
dos Valores Posta is do Ultra mar, do Clube
Filateiico de Portugal, e a colabarac;ao desinteressada dos filatelistas de Leiria e das
Caldas da Rainha que tomaram a seu cuidado a montagem e desmontagem da sua
preciosa comparticipac;:ao. E para maior categoria de toda esta manifestac;ao filatelica,
houve um carimbo do 1.0 dia e Ulll posta
·especial de correia no local da exposic;ao
·onde se carimbou toda a correspondencia

. , . . - - - - - - - - Pelo - - - - - - - - :
Dr. Rrneldo Brazao

que ali foi apresentada. A estac;ao local,
par informac;oes colhidas. teve trabalho insana para satisfazer as pedidos de filatelis·
tas de variados pontos do pais, para ser
posta 0 carimbo nos seus sobrescritos. A propria comissao organizadora das festas emitiu urn sobrescrito que rapidamente se esgotou, e umas Iindlssimas vinhetas alusivas
ao cinquentenario, autorizadas superiormente pelos C. T. T. para serem apostas na
correspondencia.
Parece que mais nao pedia ser feitc em
favor da filatelia nacional que bern servida
foi durante toda esla iornada.
Castanheira de Pera nao tern filatelistas, embora as suas classes dirigentes sejam de elevada categoria. Como expoente
maximo afirma-se que, desde longos anos
que duas catedras da Universidade de Coimbra sao ocupadas por castanheirenses, servindo nas Faculdades de Medicina, au de
Direito au de Ciencias. e tempos ja recllados na Faculdade de Teologia. Urn bispo e
outros servidores da Igreja, deputados, senadores e ministros da Republica foram e
sao desta vila serrana e grande centro industrial de laniflcios.
Porem, a semente foi lanc;ada a terra e
germinara, pais notavel foi a afluencia de
visilantes, principal mente no ultimo domingo das festes. 0 povo admirou os 43
quadros que foi posslvel montar e mais haveria se a espac;o nao tivesse sido, pela
forc;a das circunstancias, restringido a grande
sala de aulas da Escola Primaria Viscondessa de Nova Granada. Mesmo assim,
ainda se aproveitaram urn hall. a vao de
dues ianelas e de uma porta, e duas pequenas salas para as selos do Ultramer.
Como justa homenagem a todos as participantes aqui deixamos as seus nomes,
com as agradecimentos dos organizadores e

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

27

5." - Manuel Filipe Nevoa Lopes Tadeu (Leiria), medalha de bronze.
6.° - Valentim de Jesus Cordeiro (Leiria), tac;:a «Externato de S. Domingos-.
7.° - Eng." Virgilio Tomas Henriques
(Castanheira de Pera), tac;:a .. Camara Municipal de Castanheira de Pera»_
8.0 - «ex-aequo> Eng.o Eduardo de Azezedo Monteiro, Joiio Manuel Correira e Antonio Lopes Moreira (Leiria ', medal has de
bronze.

Filalel/stas de Lelrla apreciando
uma comparticipa(:(Jo

Os membros do juri, nomeados muito
obsequiosamente pela Secc;:iio Filatelica do
Gremio Recreativo de Leiria, - Eduardo
Henrique Dias, Dr. Joiio Vieira Pereira e
Ten. Coronel Antonio Luis Tadeu - receberam tambem uma medalha de praia, que,
como as restantes, foram cunhadas especialmente para este acto, 0 que as valorisa
so bremodo, como exemplares medalhlsticos.
Aqui se anota urn grande exemplo, 0 de
Castanheira de Pera, quando aliado a uma
grande e firme vontade de bern servir.

animadores da exposic;:iio de Castanheira
de Pera.
CLASSE DE HONRA
Jose Gonzalez Garcia lUsboa).
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
(Usboa).
Capitiio Lemos da Silveira (Lisboa).
Dr. Joiio Vieira Pereira
(Caldat. da Rainha).
Eduardo Brito (Leiria ·' .
Ten. Coronel Antonio Luis Tadeu
(Leiria).
Todos foram distinguidos com medaIhas de vermeil.
CLASSE DE C OMPETI<;:AO
1. 0 - Mario Augusto da Fonseca Santos
(Leiria), medalha de vermeil e felicitac;:6es
do juri.
2.0 - «ex-aequo~, Albano Augusto Ferreira (Leiria), medalha de prata e Miguel
Ramalho Pinto (Caldas da Rainha), medaIha do Clube Filatelico de Portugal.
3.° D. Maria Antonieta de Brito (Leiria), premio da Secc;:iio Filatelica do Gremio
Recreativo de Leiria.
4.0 - Faustino da Encarnac;:ao Pires
(Leiria), medalha de bronze.

A importancia das

circula~oes

do
Clube FilateIico de Portugal
Ja se encontram inscritos algumas
dezenas de socios nas Circulac;:6es do
Clube Filatelico de Portugal. nova
sec~ao, a cargo do distinto director
sr. dr. Romano Caldeira Camara.
Contudo, os cadernos nao apareceram ainda, e eles sao a condi~ao
essencial para come~arem as trocas.
Por isso, recomendamos insistentemente aos nossos consocios que, apos
as suas ferias bern passadas, nao se
esque~am de nos enviar os indispensaveis cad ern os, sem os quais nos
nao e possivel iniciar 0 tao necessario
e tao desejado intercambio, de grande
interesse para todos os nossos associados.
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«I EXPOSICAO FILATELICA
DA COMARCA DE
Em cuidadas e pormenorizadas cronicas
do 'Diario de Lisboa. - que 0 leitor enconfrara transcritas integralmente neste numero
do «Boletim. - 0 nosso Director ocupou-se.
da forma mais adequada, de todos os defaIhes referenfes ao excelente certame em
epigrafe. Razao pela qual se torna desnecessilria qualquer reporfagem complementar, e.
neste local, nos resumimos a publicar a

ARGANIL~

Gonzalez Garcia, Dr. A. J. Vasconcelos
Carvalho e Coronel Francisco Roma Machado Cardoso Salgado. 0 qual. por unanimidade. decidiu c1assificar as participac;:6es
do modo seguinte :

ACTA DO JORI

No dia 6 de Setembro de 1964. apos a
respectiva inaugurac;:eo, reuniu 0 Juri da
t.a Exposic;:eo Filatelica da Comarca de Arganil, constituido pelos Exmos . Snrs. Jose

Um aspecio da

1.0 Premio, Medalha de Vermeil do
Clube Filatelico de Portugal, com felicitac;:oes do Juri, ao expositor Jose Manuel do
Rosario Castanheira;
Medalha de Vermeil da Camara Municipal de Arganil, ao expositor Antonio Pires Fernandes Mota;
Medalha de Vermeil do Dr. A. J. Vasconcelos Carvalho, ao expositor Francisco
Pimenta Brandeo;

EXPos/~do
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o sr.
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Casfanlzelra Nunes. visitando a exposl(:do

Medalha de Vermeil de «A Comarca de
Arganil o , a expositora D. Anabela Pimenta
Brandao;
Medalha de Vermeil de Mario do Rosario Castanheira Nunes, ao expositor Jose
Baptista Barata;
Medalha de Vermeil de Armando Fernandes Costa, ao expositor Eng.o Leonel
Gon~alves Rodrigues;
Medalhas de bronze, aos expositores
Jose Maria Cruz Almeida, Joao Tavares
Andrade, Padre America de Abreu Duarte,
Carlos Gabriel Gon~alves, Dr. Virgilio Manuel Reis Nunes e Antonio Inacio Alves
Correia de Oliveira.
o juri nao pode deixar de salientar ter
usado 0 maximo de benevol~ncia, quer por
se ver obrigado a atribuir todas as medalhas que largamente foram postas a sua disposi~ao, quer por se tratar de uma primeira
exposicao local.
o Juri louva a simpatica iniciativa da
Casa do Concelho de Arganil, mormente

por se saber que ela vai ser repetida numa
escala ascensiona!.
Finalmente, 0 Juri salienta e louva todas as colaboracoes, e, designadamente, a
da Camara ~unicipal de Arganil, quer cedendo 0 salao nobre do edificio municipal.
quer oferecendo uma medalha, quer concedendo outras colaboracoes e facilidades.
Tambem 0 Juri nao deseja esquecer Il
intensa colabora~ao que. des de ha muitos
meses, a esta Exposicao vern sendo preslada pelos dois importanles jornais locais
cA Comarca de Arganil o e .Jornal de Ar:
ganil».
Dos Corpos Directivos da Casa do Con·
celho de Arganil, e justo destacar a extraordinaria actividade do Presidente da sua Direccao, sr. Mario do Rosario Castanheira
Nunes.
Jose Gonz61ez Gllrcia
Coronel Francisco Cardoso SalglJd.
Dr.ll. J. de Vasconcelos CarvlJlh.
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«II EXPOSICAO FILATELICA
NO ESTORIL ~
Conforme noticiamos. COlli a pu blicaC;iio do nosso ultimo Boletim do respectivo
regulamento, realizou-se sob nossa organizac;ao e com 0 patroclnio dos C . T. T. e a
colaborac;ao da Estoril-Sol S. A. R. L. a .2 •
Exposic;ao Filatelica no Estori!». que decorreu entre 15 e 30 de Outubro ultimo, e cuja
inscric;iio, conforme fol preconizado no re~ulamento, era p~r convites.
Na realidade, tratava-se duma exposic;ao nao competitiva, de propaganda, onde,
pela categorla do local, e outras razoes evidentes, s6 interessava apresentar urn pequeno numero de colecc;6es, mas de comprovado nivel, e do mais alto merecimento.
o espec;o exiguo de que dispunhamos
(a parte central do atrio ao CaSino), tambern nao permitia que os expositores fossem em maior numero, pois que, felizmente
para n6s, poderiamos, estamos certos disso,
contar com a colaborac;:iio de rna is alguns,
que os ha e muito bons, e que dignificariam
a Filatelia Portuguesa, perante urn sem numero de visitantes, conhecedores e profanos, nao s6 nacionais como estrangeiros.
Foram expositores nesta mostra os Senhores Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho,
que em 4 quadros apresentou uma excelente selecc;ao de cartas pre-filatelicas de
Portugal; Jose Gonzalez Garcia, que mostrou, em 10 quadros, algumas folhas ('ompletas das primt'iras emiss6~s de Moc;ambique, e que foram altamente apreciadas Olio
s6 pelo lieu elevado valor, como pelo curioso estudo apresentado, sobre sobrecargas
deslocadas e sobrepostas; Capitao Francisco Lemos da Silveira, que expos em 5

quadros, uma preciosa colecc;ao de correio
por balao (Selecc;ao de pioneiros da Po16nia de 1926 a 1939) e uma selecC;ao de primeiros voos e voos especiais de Madagascar (1927 a 1938) e Reuniao (1933 a 1938).
Esta participac;ao apesar de ja ter sido exposta e galardoada em tres Exposic;6es Internacionais, foi pela primeira vez exibida
no nosso pals. Finalmente, 0 Snr. Professor Dr. Carlos Trincao, em 5 maravilhosos
quadros, apresentou uma selecc;ao do seu
Portu~al c1assico onde foram muito admirados alguns blocos de selos de D. Maria II
e de D. Pedro V, de uma beleza sem igual
e de urn valor extraordinario.
Todo!> estes exemplares de categoria excepcional que foi dado apreciar a quantos
visitaram a exposic;ao, s6 por si, representam uma pequena amostra, e provam que
em Portugal ja ha verdadeiros filatelistas,
conforme ja 0 tern demonstrado com os galardoes alcanc;ados em exposic;6es efectuadas alem frontelras.
Estiveram presentes a inaugurac;:i'io, 0
Snr. Engenheiro Manuel Gagliardini Grac;a,
que representava 0 Snr. Correio-Mor. Coronel Francisco Cardoso Salgado e Esposa,
Senhora de Dr. Vasconcelos Carvalho, Senhor Dr. Manuel Teles, que representava a
Administrec;ao da Estoril·Sol S . A. R. L.,
bern como outros funcionarios superiores do
Casino, os expositores e muitos visilantes.
Pelos C T. T. fol mandado executar
urn carimbo especial para 0 dia do encerramento da exposlc;iio, e pelo Clube Filatelico de Portugal foi editado urn sobrescrito
alusivo e comemorativo da exposlc;iio.

UNA GRAN EMPRESA FILATELICA AO SERVICIO DE UD.

Fllatella Eugenio Llach S. L
PUBLICA QUINCENALMENTE UNAS OFERTAS-CATALOGOS DE SELLOS,
QUE CONSTITUYEM UN ESFUERZO EDITORIAL SIN PRECEDENTES
EN EL CAMPO DE LA AFICION COLECCIONIST A
$u anvlo as gratulto
Solicitelas por favor a:

flLATELIA EUGENIO LLACH S L.

Plaza de Cataluft. 21 - BARCELONA 2

j

BOLETIM DO CLUBE FILA TELICO DE P ORTUGAL

«2.a Exposic;:ao Filatelic8 do Cuanza-Sui»
Novo Redondo
ANGOLA

REGULAMENTO
Promovida por urn grupo de fitatelistas e patroeinada pelo Governo do Distrito,
Clube Filatelieo de Portugal, Entidades
OUeiais e Partieulares, realiza-se em Novo
Redondo, de 1 a 6 de Dezembro de 1964,
a ~.a Exposic;ao Filatelica do Cuanza-Sul,
eomemorativa da passagem do X Dia do
Selo Naeional.
A exposic;ao tera Ingar numa das salas
da Escola Teeniea Elementar, gentilmente
eedida para 0 efeito, e reger-"e-a pelo presente regulamento.
1.0 - Poderao concorrer quaisquer filatelistas, devendo ser propriedade dos mesmos 0 material a expor.
2.0 - Esta exposic;iio compreendera as
seguintes modalidades :
oj Selos postais incluIdos em qualquer eatalogo geral corrente.
/)) Projectos, erros, variedades e reimpressoes.
cj Carimbos, sobrescritos do 1.0 Dia
de CireulaC;ao, Bilhetes-Postais, etc.
3.0 - Os boletins de inscric;ao - que
serao gratuitos - deverao ser remetidos a
Comissao Organizadora, Caixa Postal, 160,
NOVO REDONDO, ate ao dia I de Novembro de 1964, e 0 material a expor entregue
ate ao dia 15 do mesmo meso
§ dnico - A apresentac;iio do referido
boletim, devidamente assinado, signifiea a
aeeitac;ao deste regulamento.
4. 0 - 0 material enviado vlaJa por
conta e risco dos seus proprietarios, e srra
devolvido ap6s 0 encerramento da expos11410.
5. 0 - A Comissao Organizadora reserva-se 0 direito de somente expor 0 material que julgar conveniente, 011 para qlle
tenha espac;o disponfvel.
6.0 - 0 material apresentado sera exposto ern quadros techados, eonfeeciona-

dos dentro das norm as habituais para estegenero de exibic;ao, forneeidos gratuitamente.
7.0 - Sempre que possIvel serao concedidas facHidades aos expositores que desejarem montar pessoaimente as suas.
colecc;oes.
8.0 - Nenhum expositor podera retirar
a slla participac;ao, enquanto a exposic;ao.
estiver patente ao ptiblico.
9.0 - A Comissao Organizadora exercera 0 maior cui dado na conservac;ao do.
material expos to, assegurando a vigilancia.
d!L sala em que se realiza a exposic;ao, mas
nao aceita responsabilidade por perdas ou
danos, qualquer que seja a causa.
§ tinico - Fara, no entanto, para todos
os expositores que 0 desejarem, 0 seguro.
das colecc;oes a expor, sendo de conta dos
mesmos os respectivos premios de seguro.
10.0 - 0 material enviado, quer sejaexposto ou nao, sera apreciado por um
juri id6neo, que distribuira os premios
postos a sua disposic;ao para esse efeito.
§ unico - 0 juri podera deixar de atribuir qualquer desses premios, quando 0
nao considere merecido.
II.O - Na classificac;ao do material quelhe for apresentado, 0 juri orientar-se-a
pelos princIpios estabelecidos pela Federac;ao Portuguesa de Filatelia, e as suas decisaes, definitivas e sem apelo, serao tomadas por maioria de votos, e registadas em
acta especial.
I~.O - Nos casos omissos ou afectos.
a interpretac;ao deste Regulamento, decidira a Comissao Organizadora.

«4.8 ExposiC;80 Filatelica de Angola)
LUANDA

REGULAMENTO
Art. I,D - 0 CLUBE FILATELlCO·
DE ANGOLA, com Sede em Luanda, realiza, na cidade de Luanda, de I a 23 deDezembro, sob 0 patrocfnio dos C. T. T. de- .
Angola, Centro de Informac;ao e Turismo.
e com a colaboracrao do Clube Filatc!:lic~
de Portugal, uma exposil(ao filatelica.
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Art. 2.0 - A exposic;ao e livre, a ela
podendo concorrer quaisquer coleccionadores de Portugal e Ultramar, ou estrangeiros aqui residentes, os autores e editores filatelicos, com material integrado nas
seguintes classes:
I - Selos de Portugal e Ultramar
(excepto Angola)
II - Selos de Angola
III - Selos estrangeiros
IV - Colecc;oes tematicas
V - Sobrescritos do primeiro dia e
postais maximos
VI - Literatura filatelica.
Art. 3.0 - 0 Juri e nomeado pelo Clube
Filatelico de Angola, e tera a seu cargo a
apreciac;ao e classificac;ao das participa<roes e atribuic;ao dos respectivos premios.
§ unico - Das decisoes do Juri, de que
5e lavrara acta, nao ha recurso.
Art. 4.0 - Para atribuic;ao aos concorrentes serao cclocadas a disposic;ao do
Juri
6 Medalhas de vermeil
6 Medalhas de prata
6 Medalhas de bronze.

§ 1.0 - 0 Juri po de deixar de atribuir
qualquer das medalhas, se assim 0 entender.
§ 2.0 - Esta prevista a atribuic;ao de
-Qutros premios, segundo a deliberac;ao du
Juri, a nao ser que haja qualquer clausula
-a cumprir.
§ 3. 0 - A todos os concorrentes sera
,atribuidro diploma de participac;ao.
Art. 5.0 - As inscric;oes serao gratui-t as, e deverao ser remetidas ao Clube Filatelico de Angola, Largo Tristao da Cunha,
:22,2. 0 , Caixa Postal, 5992, Luanda, ate ao
-dia 30 de Outubro, para efeito de distribui'C;ao de quadros e elaborac;ao de catalogo
·da exposic;ao.
Art. 6.0 - Havera uma classe de honTa, separada da classe de competic;ao, e
·constituida por filatelistas especialmente
-convidados.
Art. 7. 0 - 0 Juri sera constituido por
3. ou ~ membros, escolhidos pelo Clube
~Ilatehco de Angola, os quais constituirao
Igualmente a Comissao de Admissao nao
havendo recurso das suas decisoes. '
Art. 8.0 - A distribuic;ao dos quadros
pelos concorrentes sera feita em func;io

do seu nllmero, e da quantidade de material seleccionado pela Comissao de Admissao.
Art. 9. 0 - A colocac;ao das colecc;oes
e seu levantamento ficara a cargo de pesso as id6neas, orientadas pelos membros
Directivos do Clube Filatelico de Angola,
ou por consultor arUstico que para 0 efeito
seja convidado.
Art. 10.0 - Todas as colecc;oes deverao dar entrada na Sede do Clube Filatelico de Angola ate ao dia IS de Novembro.
§ unico - 0 Levantamento das colecc;oes devera efectuar-se ate 4 dias depois
do encerramento da exposic;ao.
Art. II.a - Nenhum expositor podera
retirar a sua participac;ao antes do encerramento da exposic;ao.
Art. 12.0 - Embora facta quanta a si
caiba pela conservac;ao e guarda, 0 Clube
Filatelico de Angola nao se responsabiliza.
pelo material expos to, que podera ser seguro pe\os seus proprietarios.
Art. 13. 0 - Nos casos omissos, sera 0
Juri a deliberar, nao haven do, tal como estipula 0 § tinico do Art. 3. 0 , recurso das
decisoes tomadas.

A. GAmA RelS
(MR. CORK)
WELCOMES YOU AT

CASA DAS
CORTICAS
(CORK HOUSE)
METROPOLIS
(MRS. CORK'S
SOUVENIR SHOP)
!

Mem~er of Porlu&um
I Chlmber of COllllllerce

4· 6, RUI dl Escoll PlttlioRlcl,'-l 0
L f S BON

(PORTUGAL)

EXPORTERS
RETAILERS
Tele

{,hlRI 325na
•
(rlllll: ISOLAMTES

WONDERFUL COLLECTION OF
CORK SPECIALTIES
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ESTABELECIMENTOS

R~DRlfi~f~ & R~DRlfi~f~
S. A. R. L.

SECc;:OES:

Faltam poucos meses para a abertura da
Exposil;:ao Filatelica Internacional WI P A
1965, que tera lugar de 4 a 13 de Junho de
1965, nas salas da .Hofburg. enos locais do
.Messepalast» em Viena. 0 Presidente da
Republica, Dr. Adolf Scharf, deu 0 alto patroclnio a esta exposic;:ao filatelica mundial.
o Governo Federal Austrlaco faz parte da
Presidencia de Honra e 0 Comite de Honra
compreende numerosas personalidades da
vida publica, cultural e eclesiastica da Austria, assim como os Embaixadores em Viena
dos palses das administrac;:oes postais que
participarao oficialmente na WIPA 1965.

o

primeiro boletim de propaganda esta
esgotado. 0 segundo boletim esta em disIribuic;:ao e po de ser pedido ao Comite de
Organizac;:ao da WIPA 1965, Universitatsstrasse, 8 Viena 9. Onde se podem obter
quaisquer outros esclarecimentos suplemenlares.

SANCHO OSORIO
REMESSAS A. ESCOLHA

Portugal e Ultra mar (centos de selos di·
ferentes, novos ou usados, para colecl;ito)

ALFAIATARIA
SAPATARIA
LANIFiclOS
ALGODOES
FIOS DE LA PARA TRICOTAR
Confec~ao

Industrial com a marca

~a/
Botas de borracha com as marca(excluslvas
S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
F ABO R
Descontos aos s6cios do Clube
filatelico de Portugal: IS
em
%

fazendas, confecc;oes e obra feita, e
10 0 / 0 em to do 0 calc;ado.

SERIES NOVAS

Portugal e Ultramar (quando V. S. deBejar, mandarei tabela com prel;osllquidos)

SELOS USADOS EM PAGAMENTO

(aceito qualquer quantidade ou genero.
Serito valorizados conforme tabela que
mandarei.)

Rua da Madalena, 80-3. 0

-

LIS BOA 2- PORTUGAL

58, Rua Nova do Carvalho, 76
Rua de S. Paulo, 55
Telel. 361170/8/9
L1SBOA
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ANUNCIOS

ECON'OMICOS

Canjiroes antigos, e candeeiros e candeias
de azeite, desejo, pagando bern, em dinheiro,
ou, 0 dobro do valor, em selos novos de Portugal e Ultramar. Carta a. Secretaria, ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhores pret,;os.
:\1. do Nascimento - Apartado n." 112FAHO.
Vendo seloB de Portugal
20 %,
desconto de 50 %
2$00 cada N. F., Jose Pinto
Mot,;ambique, 56-3. o-Esq. fone 842083.

+

e Ultramar, com
e estrangeiros a
Duarte - Rua de
Lisboa - Tele-

Compro, vendo e troco classicos de Portugal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas
universais de Aereos, Flores, Desportos, Aves,
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D.
C. Vendo sobrescritos da VI Exposit,;1io Barreiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista
desde 1930. Intercambios prolongados e com
regularidade. Posauo grandes ,(stocks» . A.
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal
Telef. 2272329.
L. M. DE NORONHA
C. P. 499, Nampllla, M09AMBIQUE
Series novas e usadas do Ultramar, especialmente India Portuguesa; Pacotes. Sobrescritos do 1.0 Dia e Comemorativos, e Postais
i'l15,xirnos da India. Descontos para a revenda.
Troca Moedas e Maximos.
Desejo trocar selos, moedas, postais e FDC,
com amigos de todo 0 mundo. Correspondencia em portugues, frances, ingles e espanhol.
Resposta. garantida. Paulo Roberto Alves,
Caixa Postal, 218 - CARATINGA (Minas
Gerais) BRASIL.
Selos com erros, novos e usados, de Portugal e Ultramar, compro, pagando bern. Cartas
a. Secretaria, ao n. ° 22.
Compro, troco e vendo selos novos e usados. Preciso correspondentes Ultramar Portu·
gues. Silva Perei'fa, Rua Ant6nio Nobre, 43·2 .-Dt. - LISBOA-4.

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SELOS: Troco ou compro, pagando bern. Resposta a. Secretaria do Clube, ao n.O 22.
PROVAS. ENSAIOS E ERHOS: Troco, ou
compro, pagando bern. Hesposta it Secretaria
do Clube, ao n ." 22.
I collect world-wide stamps. only used .
I want exchange with collectors of a ll the
World. I have Brasil , mint and used, in any
quantity. I exchange stamp for stamp, minimum of 100 - Basis of mancolist-Yvert - 64.
I give tematics of Brasil - garanted answer
- Portuguese, English, Spanish. My adress :
Eng.o Celso Oliva - Rua Ilhlms, 22 - Salvador - Bahht - Brasil.
De momento interessado na compra de
selos ao cento, lotes c colec<;oes - Aceito
ofertas. M. do Nascimento - Apartado 11 2
-FARO .
PROVAS, EN SA 105 E ERROS NOVOS
OU USADOS DE MACAU, troco ou compro,
pagando bern. Resposta a Alvaro Martins,
C. P. 39 - Sfl da Bandeira - ANGOLA.
Desejo trocar selos de todo 0 mundo, especialmenle Portugal e Ultramar. Dou selos dos
Estados Unidos e Na<;oes Unidas, novas .
Julio S. Almeida - 182 Nevins Street Brooklyn, N . Y. 11217 U . S. A.
Compro selos usados da Suit,;a (Pax. elc.)
Fran<;a (aviat,;lio, elc.) Vaticano e Ultramar
Portugues. borboletas de 2$00 e 2$50. passaros de 4$50 a 50$00. peixes de 15$00. Resposta ao Apartado 2393 - Lisboa 2.
Desejamos permuta de selos com Filatelistas de todo 0 Mundo. Interessam-nos tematicos de Desportos. Animais. Flores, Novos Palses Africanos. Astrofilatelia. Oierecemos em troca selos de Portugal e Ultramar. Correspondencia em Portugues. Espanhol, Frances c Ingles.
REPUBLICA DE OS HIRMIGOS - Rua
BI - n ." 1-2." D ." - Olivais Sui - Zona
Poente - Olh'a is - Usboa - POHTUGAL
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Desejo permuta de selos com Filatelistas
d e todo 0 Mundo. Interessam-me tematicos de
Desportos, Olimpiadas, Novos Paises Afrianos e Astrofilatelia. Oferer;o Portugal e UItramar. Correspondencia em Portugues. Espanhol, Frances e Ingles.
Francisco Trindade Calha - Banco da
Agricultura - Lisboa - Portugal.
Selos novos e usados de Portugal e Ultramar, compro troco e vendo. Selos da Silifa,
Franr;a e Alemanha, compro ou troco por
selos de Portugal e Ultramar. Desejo correspondentes para troca, compra e venda de
~ elos em Angola, Cabo Verde, Guine, Macau,
S. Tome e Timor. - Artur Heal Bordalo da
Silva - Rua da Penha de Franc;a, 256-2."
Esq. - Lisboa - Portugal - Telefone 833878.
Procuro interessados em troca de selos
tematicos, s6 novos e em series completas,
em todo 0 mundo. Dou tudo da Hungria
e dos Paises do Leste, selos tematicos conforme for desejado. Dip. Ing. IV,AN NEMESKERI, Sz5vetseg u 36, Budapest VII, HUNGARY.
SELOS DE POHTUGAL, NOVOS, PERFEITOS, UM OU MAIS DE CADA, NUMERAC;:AO ELADIO:
{)FERE(O: 797, 861, 864, 865 , 866, 870,
873, 884, 886, 888, 893, 895,
896, 901, 902, 903, 904, 905,
911, 914, 916 , 918, 919, 921,
922, 923, 926 . 928, 929, 931,
932, 933, 934, 935, 936, 937,
938, 939, 940, 941, CJ42 e 943,
PRECISO:
847, 862, 863, 866, 867, 871,
872, 885, 897, 905, 906, 907,
912, 913, 915, 917, 918, 920,
921, 922, 924, 925, 927, 928,
930 e 931.
Tambem troco por series completas de
Portugal continental e ultramarino.
MARIO GONC;:ALVES COSTA - Hua do
Norte, 109-4.° - Lisboa 2 - Telef. 30656.
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Colecr;ao de sobrescritos carimbos 1.° Dia,
(F. D. C.), completa, com todas as edir;6es
oficiais e algumas particulares, de Portugal
e Ultrarnar - Vende, J. Fialho de Macedo
- Ilhavo, telefone 23349.
STAMPS - Of Portugal and Overseas Provinces, I buy and sell, old new issues, mint
and used sets, also singles high values of
foreign countries. Please make your offers to
Pedro Jose Waddington Peters, Av. Joao Crisostomo, 81-4." Lisboa-l (Portugal).
Je cherchp des timbres motifs de tout Ie
monde: Flora, Fauna, AstrofiJatelia, Heligioso,
Sport / Portugal, Ultramar, Africa e Europa
Ocidental / . Je donne en echange touts les
timbres de Hussia, Pol6nia e Europa Oriental:
motifs-cosmonautica, sport, flora, fauna, etc ..
/ 50-200 Frs. Yvert / Catalogues Yvert
1965, Zumstein, Michel. Correspondence: Allemand, Russian, Anglais, Franc;ais. Hyszard
Romanowicz , ul. Wojska Polskiego 51/3a,
Koszalin-l, Po16l1ia.
Compro Umit capa de mola oculta.
usada , para folhas mod. S. F. n.O 2.
Resposta a sede do Club ao n.' 35.

Send 3 or more dif. FDc.s of your country
to Rui Isidoro - H. Alex. Herculano, 51-3."
- Lisbon-2.
You will receiv the same quantity a nd
value of Portugal.
Pretendo selos de Portugal , Ultramar e
e tematicas Astrocosmos, Desporto e Flora.
- Jose Viana Salgado - Caixa Postal, 24 Novo Redondo - ANGOLA.

HENRIQUE MANTERO
encontra-se sempre as ordens de todos
os filatelistas no seu

CANTINHO FILATELICO
SELOS - de Portugal, Ultramar e estrangeiro, compro, venda ou troco, antigos e
modernos, isolados e em series completas,
novas e usados. F. D. C. - De momento,
estou interessado em adquirir selos comemorativos da Franr;a, aos centos, usados. Pedro
Jose Waddington Peters - Av. Joao Crisostomo , 81-4." - Tel. 41107 - Lisboa-l.

Fl

Prafa da Alegria. 58-2."-A
Tele/cme 328176
LISBOA
Selol ClAasicos

*

Modemos

*

TemAticos

COMPRA, TROCA e VENDE

""ET-FUEL ..
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..................

....
......... .
...........
__.. ...................
.. ..
_,

-

AO SEBVlfO Dil il VIA fA 0 POBTllGlJESil

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA
Telefone n .O 10 -

Enderer;o telegrMico : LUSITANA

VALENC;:A

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA
RUA DAS ANTAS - VALEN<;A
(PORTUGAL)

Especializada em cal<;ado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

cchip6lilo»
arligos de alia qualidade

FOGOES ZADORES
LA<;Ao PRENSAS

LANTERN AS - PUL VERI- CALDEIRAS DE DESTIPRENSAS «MARMONIER.
HIDRAULICAS, ETC., ETC.

Casa Hipolito,
TORRES VEDRAS

TELEF. 3 e 53

L.da
PORTUGAL

