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Especializada em Cll'~'ldo vulcanizlldo,
e todos os artigos de borracha em geral

FILIADO NA FEDEHAvAO PORTUGUESA DE FILATELlA (F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
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« It[polito»

CATEGORIA DE secIOS E RESPECTIVA COTlZAvAO

Continent, (excepto Lisboa), [lhas e Proflincias Ultramarinas.·
Efedivos • • • • • • • •
Junif.Jres

••••••••

~~:~~ ~~~ :~~

Brasil • • • • .

LIS BOA - Efectivos • • • • • ••

ou equivalente em moeda local
Cr.

10$00,

50000,

art i 9'0-' cI e a I t a qua lid ad e

por ano

por mes; juniores • • • • ••

•

2$50,

por mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE. DINHEIRO OU SElOS NOVOS EM CURSO.
SAO s6clos JUNIORES OS MENORES DE ~l ANOS

FOGOES - LANTERNAS - PULVER[ZADOlmS - CALDEIRAS DE DEST[·
LAC;Ao - PRENSAS «MARMO~IER,.,
PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC.

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
CABO VERDE - J080 de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenyo de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. -Calle
18, N° 7'37 - Apartado Aereo n.O 859,
Santa Marla.
U. S. A. - Manuel L Gouveia - 49lI, 15 th
Avenue, GL. 5-2144. Sacramento, 20, Ca·
Iif6rnia.

,
\

, .

,t

\
\. '

-

\

I

Casa Hipolito, ~Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53

P0 RTU

G~A

L

..-...:......

36

BOLETIM DO CLUBE FILATEUCO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL

ANO XIX

]j(iI$LA
MINISTBRIO DAS COMUNICA~OBS
Admlnlstra"ao-Geral das Correlos,
Telegrafos e Telefones

Dlrec9A.o dos Servl,,08 lodu8trla18
PORTARIA N.o 21.104
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministerlo das Comunicacoes, nos termos dos artigos 39.0 e 40.0
do Estatuto do Selo Postal dos CTT, que:
a) Sejam retirados da circulaCao os
selos postais das seguintes emissoes e
taxas:
V Cent en arlo da Morte do Infante
D. Henrlque: 1$00, 2$50, 3$50, 5$00,
8$00 e 10$00;
IV Centenario da PublicaCao em Goa
dos Col6quios dos Simples e Drogas
de Garcia de Orta: $50, 1$00 e 4$30.
1961: $20, $50, 1$00, 2$50, 3$50 e 6$50;
Campanha Mundial contra a Fome: 1$00,
3$30 e 3$50;
Conferencia Internacional de Escutismo
Europa - 1963: 1$00, 1$50 e 3$50;
X Aniversario da T. A. P.: 1$00, 2$50
e 3$50;
b) Os selos indicados na presente portaria deixam de ter valida de a partir de
1 de Julho do corrente ano;
c) Os mesmos selos podem ser trocados por outros que estejam em vigor,

desde que nao se verifique qualquer dos
impedimentos cominados no § 2.0 do artigo 40.0 do Estatuto.
As trocas poderao ser efectuadas nas
estacoes dos CTT do Terreiro do Pa!;o,
em Lisboa, e Batalha, no Porto, ou nas
Tesourarias da Fazenda Publica das outras localidades ate 31 de Outubro de
1965;
d) Que a dev01uCao aos armazens gerais dos CTT seja efectuada ate 30 de
Novembro seguinte.
Ministerio das Comunicagoes, 12 de Fevereiro de 1965.
PORTARIA N.o 21.165
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministerlo das Comunicacoes, que, ao abrlgo das disposigoes do
artigo 27.0 do Decreto-Lei n.O 42.417, de
27 de Julho de 1959, seja langada em
circulaCao, curnulativamente com . as que
estao em vigor, uma emissao extraordinarIa de selos comemorativos do 5.0 centenario da cidade de Braganga, com as
dimensoes de 34,5 X 28,6 mm, denteado 13,5,
nas taxas, cores e quantidades seguintes:
1$00 - rosa-velho
. . D.
9.000.000
10$00 - verde-azulado
1.000.000
Ministerlo dos Comunicacoes, 13 de
Margo de 1965.
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Carnaval carioca e os selos

Eta 0 meu desejo aproveitar os 4 dias
de Carnaval para estudar, aprender e classificar urn ' bom conjunto de selos classicos
de Portugal das emissoes de 1853 a 1893,
que me foi solicitado por pessoa que residiu no Amazonas e que se transferlu
para Rio de Janeiro.
Iniciei 0 trabalho no sabado a tarde
e fui ate as 22 horas.
Nao pude continuar.
A televisao transmitia sem cessar 0
que estava se passando na cidade e em
diversos lugares do Rio de Janeiro.
Estavamos em pleno Carnaval e sob
o completo dominio do Rei Momo e reinado da folia. Meus nervos nao resistiram e tive que largar a Filatelia e dar
toda minha atengao it folia.
Era 0 come co do maior Carnaval que
se realizou ate hoje no Rio de Janeiro e
consequentemente no mundo. 0 deste ano,
em homenagem aos 400 anos da cidade,
superou de maneira extraordinarla 0 que
se teve ate hoje.
Convoquei 0 meu pessoal e ate Quarta-feira de Cinzas fui urn dos mais assiduos assistentes.

Por ______________

~

UIJGO rB&(;(;"BOLI

Vlce-Presldenle do Clube filalelico do Brasil

Facam urna ideia. Rio de Janeiro
tern cerca de 4 milho1!s de habitantes.
500 mil abandonaram a cidade. Um milhao nao tomou conhecimento do Carnaval na rua. Um milhao tornou-se assistente e 1.500.000, junto com cerca de
ZOO.OOO turistas nacionais e estrangeiros,
se uniram em uma s6 massa e cairam na
foila. Neste grupo nao havia distinCao
de idade, sexO:- raga, religiao, cor, nacionalidade, etc., etc. Todos iguais e com
a mesma finalidade: cantar, dancar, beber,
comer e se divertir ao maximo.
Ni'io hB possibilidade de urna descriglo
do que se viu, is to levaria todas as pag!nas da revista,
Vejam esta lista: sabado, dia dos Blocos e do Frevo. No desfile oficial tivemos
o sociedades de Frevo e 25 Blocos com
cerca de 25.000 figuras. Domingo, dia das
Escolas de Samba, com cerca de 50.000 fl-
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guras nas 18 Escolas que Qesfilaram. Segunda-felra, dia dos Ranchos, com cerca
ae 30:000 figuras que desfilaram nos 32 Ranchos. E, na ter~a-feira, dia das grandes
Sociedades, tomando parte 8 Sociedades
com cerca de 50 carros aleg6ricos e a
mesma quantidade de carros de criticas.
Estes desfiles tomavam a noite toda e
terminavam nas primeiras horas do dia
seguInte, sendo que urn foi a ultima Escola de Samba, justamente aquela que
conquistou 0 primeiro lugar, desfilou das
9 as 10 liz no dia seguinte. Assombroso.
Mais de mil bailes de fantasia para
adultos, a noite, e cerca de 500 bailes infantis e juvenis, nas tardes. Os grandes
bailes do Teatro Municipal, Copacabana
Palace, Fluminense e Yacht, tiveram muitos milhares de pessoas.
Como se ve, festas e mais festas, desfiles e concursos de luxuosas fantasias.
Quase dois milhoes de pessoas nas ruas
onde sem interrup~ao desfilaram, em toda
a parte da c idade, desde 0 centro ate os
seus confIns, milhares de Blocos, Ranch03
e Escolas de Samba. Todos cantando e
dan~ando sem desfalecimento durante os
quatro dias.
Unanlmes, os turistas estrangeiros dec1araram: Nunca se viu, nunca houve e
nao ha no mundo, espectaculo, divertimento, entusiasmo e anima~§o como 0
Carnaval do Rio de Janeiro. Este, esta
acima, mas muito acima do que quer
que seja, em qualquer parte do mundo.
Foi nisso que deu 0 que era 0 Carnaval portugues, esse mesmo Entrudo que
veio transportado para ca em fins do seculo XVIII, e que continuaram por quase
todo 0 seculo XIX em Lisboa. Ai 0 entusiasmo foi desaparecendo, aqui aum~n
tou de tal maneira que se tornou a maior
festa colectiva do mundo.
Podia eu ficar em casa para mexer
com selos?
V

COMPRA

E'
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Nucleo Filafelico de Seia
No Centro de Cultura e Desporto dos
Funcionurios da Empresa Hidroel~ctricn da
Serra da Estrela, foi criado urn N ticleo
Filat~lioo e Numismotico.
Como 6 6bvio, !!lste N ticleo propoe-se
cultivar e doesenvolver a filatelia entre 08
8CUS oIlEl8Ociadoo, jli que a !IIurrLmlition aguarda
maior incIlelIl!ento por parte doe s6cios interessados.
o diminuto ntimero inicial dos seus associados niio impede que os seul dirigentes
encarem com entusiasmo 0 futuro do N uCIllO e doe seus pianos constam varins ioicialivas que, fOr certo, muito cantribuiriio
para a vnlorlza ..iio da filat'elia.
Con tam
tamb6m iniciar urn regular int·ercllmbio com
os Nuclocos das restanle3 Empresa\'l de ElectricHade com vista a {ulumB realiza ..iies.
o Clube Filat6lico de Portugal, e este
Boldim, auguram ao novel agrupamentoa qu'e preside .0 n06SO dinllmico cOlls6cio
Sr. Jos6 Manuel Mendes Marques - as mnio....es pro3peridades, e colocam~ 00 Seu inteiro dispor -para tudo que 5e trnduza em
contribui~iio construtiva oem prol do v·e rdaddrll Filatclia.
SANCHO OSORIO
REMESSA .\ RS COLHA

Purtugal e Utlramar (centos de selos diferentes. novos ou usados, paracolec~iio)
SEIlIE'; I'OV A<;

Portugal e Ultramar (quando V. S. desejar, mandarei tAbela com prec;;ns liquidus)
SELOS U"ADO, R\1 PAGAMENTO

(aceita qualquer quantidade ou genero.
Serlio valoTlzaJos confar.me tabela que
mandarei).
Rua do Modolena, 80 . 3. 0 -lIS BOA 2
PORTUGAL

NO"

T

ROC

A

TUDO PARA FILATELIA
Selol de Portu .. 1 e Ullramar (novas .. u •• dos) T.",6,leo., animals, desportos, flores,
aotrofllatdia, e.cullsmo, N. Republica. " multO. oulros tem .... dlversos paises

o
.·~1iI"8

'"'0......

MAIS DIVERSO MATERIAL FlLAtELICO

J. M. DUARTE
T .. VEIRO -

COUIUR ..

Vendo urn album Eladio, de Angola e
outro de Mo~ambique, urn polico adiantado
desde as folhas 16 e 21, com series novas
e usadas. Artur Miranda - Lufrei - Amarante.
AUMENTE E VALORIZE A SUA COLECCAO, com provas, erros, nao denteados, ensaios de cor e outras variedades.
Do tema e pafs que the interessar. Escreva para SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - Selos e Material Filatelico - CALDAS DA RAINHA.
Por 100, 200, 300 selos de Portugal ou
O1tramar, envio mesma quantidade de Espanha e Co16nias.
Resposta imediata.
Ferna~do Utrilla - Alcolea - Almeria -Espanha.
UM BONl;TO CLASSIFICADOR «HAWID», com 144 bandas, 16 paginas, formato 20 X 30, apenas por Esc. 65$00.
o mesmo, com 112 bandas e formato
17 X 23, Esc. 42$50. Envia-se a coQ.ran~a.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - Sel:Js
e Material Filatelico - CALDAS DA RAINHA.
PRECISO DE CORRESPONDENTES EM
PORT. E ULTRAMAR PARA TROCA DE
SELOS NOVOS E USADOS - Jose Baptista Barata, Rua Jorge Cola~o, n.· 17-3.·-Dt.o - Lisboa-5.
NO MUNDO MARAVILHOSO DA FILATELlA, colec~oes hfl que pela sua belez3, sao verdadeiras obras de arte em
selos. GHANA, GUINE, LAOS, sao das
que possuem os selos mais belos do mundo.
Temos sempre em stock estes pafses, no
todo ou em parte, que vendemos aos melhores pre~os. Enviamos pre!;arios a pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- Selos e Material Fllatelico - CALDAS
DA RAINHA.
JE VOUS ENVOIE DES TIMBRES
NEUFS DU PORTUGAL EN ECli~NGE
PAR DES TIMBRES NEUFS DE FLE"URS
DE TOUT LE MONDE - Jose B'ilptista
Barata, Rua Jorge Cola~o, n." 17-3.o-Dt."
-Lisboa-5.

Desejo .trocar selos, moedas, FDC e
postais com amigos em todo 0 mundo.
Resposta garantida. Paulo Roberto Rodrigues Alves - Caixa Postal 218, Caratinga (Minas Gerais) - Brasil.
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Desejo manter correspondencia com
coleccionadores de to do 0 mundo para a
troca de selos, moedas, postais e FDC.
Resposta garantida. Jose Evair Soares
de Sa. Rua Jose Alves Pereira, 258,
Caratinga (Minas Gerais) - Brasil.
POR 90 SELOS DO SEU PMS DOU
EM TROCA 100 DA ALEMANHA - ERNST MATEJCEK - 6462 Meerholz - Kr.
Gelnhousen-Hessen - D.-Bundesrepublik.
TODO 0 MATERIAL FILATELICO
que necessite - tiras plasticas, classificadores, chatneiras, lupas, albuns, catalogos,
etc. - en contra em Filatelia SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - CALDAS DA RAINHA. Listas 'de pre~os ser-lhe-ao enviadas a pedido.
SEND ME ·.MINT COMPLETE SETS
OF FLOWERS AND YOU'LL RECEIVE
MINT COMPLETE SETS FROM PORTUGAL - Jose Baptista Barata, Rua Jorge
Cola~o, n.· 17-3."-Dt.o - Lisboa-5.
VENDO CATALOGOS YVERT: edi!;ao
de 1964 -75$00; edi!;ao de 1965 -140$00;
edi~ao de 1966 - 360$00. Enviam-se a cobran~a para Portugal e Provincias O1tramarinas. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- Selos e Material Filatelico - Telef. 22657
- CALDAS DA RAINHA.:::._::---:-_..,---::-Vendo cedulas anti gas de Associac;oes
Comerciais e Camaras Municipais. - J.
Martins Junior - Rua Artur Ran!!\el, 7-r/c.-Dt.° - Vila Nova de Gaia.
CATALOGO YVERT 1955 - Esta a sua
disposi~ao, como habitualmente, em 3 volumes, por Esc. 36()$00. Envia-se a cobran~a para Portugal e Provfncias Ultramarinas. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- Selos e Material Filatelico - Telef. 22657
- CALDAS DA RAINHA.
- Si vous pouvez m'envoier des coquillages maritiIhes interessantes pour rna
collection, ecrivez-moi. Je desire correspondents serieux dans Ie mende entier.
En echange, je payerait avec des timbres-poste du Portugal, Outremer et tematiques, a votre choix. Cat. Yvert ou quantitees, N. ou O. J'ai un grand stock pour
les echanges. Reponde assuree en Port.,
Fr., Esp., Angl. - Carlos J. Netto, Rua
Dr. Paula Borba, 47, Set~bal- Portugal.
Compro tudo sobre tematica de t~atro.
Resposta a Jose Castanheira Nunes - Avenida D. Rodrigo da Cunha, 14-r/c.-Esq.Lisboa.

-------

----------------
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ANUNCIOS ECONOMICOS
Vendo selos us ados (1886 a 1959) da
India Portuguesa.
Tenho para entrega
imediata 10 (dez) mil selos. Pre!;o de
ocasHio. Theotonio Menezes - Caixa Postal 315 - Santos - SP. Brasil, America do

Sut.
Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
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 venda selos aos melhores
pre!;05. M. do Nascimento - Apartado 112
- FARO.
Compro, troco e venda 3elos novos e
usados. Preciso correspondentes Ultramar
Portugues. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 43-2-Dt. - LISBOA-4.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secretaria, ao n.O 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50 % 20 %, e estrangeiros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo~ambique, 56-3. o -Esq. - Lisboa - Telefone 842083.

+

DESEO canje sellos nuevos en series
completas. Doy igual condiciones Brasil.
Cat. Yvert. ENNIO SANTOS, Caixa P05*al n." 2124 - Belo Horizonte - Minas BRASIL.
Willi Kern - Caixa Postal 9. - Porto
Alegre - Brasil.
Troca selos brasileiros
por portugueses, com principiantes.

1)itirio

Compro variedades e erros de Portugal
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. Joao XXI, 68-5. o-Esq. - Lisboa - Telefone 778838.
ERRO NO SELO DE 1$00 DA EMISSAO BNU - Principais caracteristicas: desloca~ao para cima do azul escuro, fazendo
desaparecer completamente a legenda superior com as palavras "Principe, Angola,
Mo~am.. e surgindo em baixo e por sobre
a palavra «Portugal» uma larga barra
amarela. Mais notavelmente aparece urna
grande meia lua ao alto do circulo central do selo. Ultimos exemplares dis poniveis. Pre!;o a pedido. SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Selos e Material Filatelico - CALDAS DA RAINHA.
Dou selos nacionais e estrangeiros, em
troca de selos do Continente e Ultramar,
em especial Cabo Verde e Timor. - Maria
Olivia Didelet Dinis Sampaio Madeira de
Almeida, Rua Maestro Antonio Taborda,
n.· 37-2.°, Lisboa-3.
Para ter 0 seu catalogo YVERT 1966
em dia, assine, por nosso intermedio, 0
suplemento que e publica do mensalmente
(11 nWneros), os quais the serao remetidos
directamente pelos editores. Esc. 82$50.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - Sel)s
Material Filatelico - CALDAS DA RAINHA.
Desire commemoratifs neufs du Portagal, Allemagne, Amerique Nord et Sud.
Uses de Espagne, France, Italie, GrandeBretagne, Irlande et Japon. Donne Bresil
meme conditions. Base Yvert. C~ntre
60-80 dif. de quelque pays je donne Ie
meme du Bresil. - Clovis Vieira-Rua Lins
de Vasconcelos, 124, casa 6 - Rio de Janeiro, ZC 16.
Para receber com regularidade as series dos paises ou temas de seu interesse,
inscreva-se no nosso «SERVI<;O ESPECIAL DE NOVAS EMISSOES». A pedidJ
enviamJs as variedades que forem aparecendo dentro de cada emissao, para os
coleccionadores mais avan~ados ou que se
queiram especializar.
SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Selos e Material FilatelicQ - CALDAS DA RAINHA.
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A «II ExposiOlo Fllatilica da
Comarca de Arganll
e I Regional,.
Conforme ja aqui noticiamos, vai realizar-se, na vila de Arganil, a dl Exposi!;ao Filatelica da Comarca de Arganil e
I Regional», integrada, como outros valiosos numeros culturais, desportivos e recreativos, na velha e famosa Feira do
Mont'Alto.
Organizada pela prestigiosa Cas a do
Concelho de Arganil, a cuja direc~ao continua presidindo 0 infatigavel Mario do
Rosario Castanheira Nunes, esta exposi~ao
filatelica, no ana passado realizada a escala comarca, este ana a regional, incluindo todos os concelhos limitrofes, e
para 0 ano il distrital, - sera inaugurada
de hoj.e a quinze dias, domingo, 5 de Setembro, num acto a que, urna vez mais,
teremos grande prazer em assistir.
Como ja aqui escrevemos, os exposito res serao este ano em numero muito
maior, 0 que obrigara a entidade organizadora a fazer grande rateio, em fun~ao
do espaco' e dos quadros disponiveis. De
esperar e que, ao aumento da quantidade,
corresponda 0 da qualidade dos expositores.
Insistentemente convidados a expor na
Classe de Honra, nao nos foi possivel aceitar tao honroso convite, por termos muito
atrasada a montagem de todas as nossas
colec~oes.
Mas nem tal sera necessario
para que essa Classe de Honra tenha 0
merito e 0 brilhantismo que todos lhe
desejamos.
Efectivamente, dela participara 0 em inente filatelista Prof. Doutor Carlos Trincao, presidente da Federa~ao Portuguesa
de Filatelia e membro dos juris de todas
as exposi~oes filatelicas internacionais, com
«correio turco no Iraque", tres quadros
verdadeiramente preciosos. E participara,
novamente, outro eminente filatelista, Jose

Gonzalez Garcia, que se ofereceu para enviar tudo que nos quisessemos, e cuja
indica~ao con creta se aguarda a to do 0
momento.
So estas duas notaveis participa~oes
justificariam uma exposi!;ao, e, sem desmerecer a classe de competi~ao, bastam
aquelas para aconselharmos, ao filatelistas e ao publico em geral, uma visita a
dI Exposi~ao Filatelica da Comarca de
Arganil e I Regional», de 5 a 8 de Setembro.
V. C.

A «III ExposiOlo Filatillca do
Cuanza-Sul »
e a Eng. Mauricio Vieira
de Brito
Em Novo Redondo, Angola, vai realizar-se, depois das de 1963 e 1964, a «3.a Exposi~ao Filatelica do Cuanza-Sul», organizada, como as anteriores, mas esta com
maior propaganda e extraordinaria efici€mcia, pela valiosa Sec~ao Cultural dos
Empregados de Mario Cunha, S. A. R. L.
Conhecendo 0 exito das duas anteriores, temos acompanhado, par e pas so, a
organiza!;ao desta terceira, que auguramos
brllhantissima, constituindo, como tudo 0
indica, avan~o notavel na Filatelia angolana.
Acontece que, na companhia de urn
querido amigo comum, 0 Dr. Jose Fernando Martinez, ilustre membro do conselho de administra~ao da «Petrangob, gastam<1s a noite de ontem com 0 grande e
querido amigo Eng. Mauricio Vieira de
Brito.
E ficamos espantados! Mesmo com
a presen~a do Dr. Jose Fernando Martinez,
do estado-maior do Benfica, e do Dr. Manuel Paula Gomes Junior, director do
jornal 0 Benfica, - quase se nao falou no
(Co ..ti.....
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4777 - Antonio Manud T{)nu' - C. P. 79Vila Cabral - (M) Po. In. C N. U.
60. 1. 2. 93. 94.

de transito

4774 - Linaria Pio XII d-c Geraldo Linw Bariio de Aratanha, 1206 - C. P06tal 723 - Fort.al-cza, Ceara - In. Es.
T. C. V. N. U. 60.
4776 - Dl!{)m-cde Baccei Rua Carlos de
Campos, 255 - Bairro Pay - S. Paulo
-T. N. 60. 1.
4786 - Christiano Pinto <la Sih a Neto Caixa Postal 2586 - Curitiba (Parana)
- Po. Compreende In. Es. AI. PI. T.
N. U. 60. 30. 31.
4787 - Luis Antonio IlliproJltoe - Rua Joiio
Regis, 47 - Paranagua (Para-na) - 60.
Thmuticos de Historia, Desporto6,
Olimpiadas, Fauna. 6. 90.
4788 - \Vanderley de Mil'anda - Hua Salinas, 1893 - Bairro doe Santla Tereaa Belo Horizon!oe (Minas Ger<lis) - (P)
Po. In. T. N. U. 60. 1. 6. do SuI,
Gentral e Norte. 17. 19.

..

Para cruzamenfos simples ou complexos,
garagens, pargues de estactonamento, auto-estradas, c6ntros urbanos de gua/guer
flo/ume, etc.

•
Bstudos, projectoa, or9amentos,

I fabrico, iDstala90es, CODserva-

ARGENTINA

910, etc.

4:'66 - Prof. Horace Hoque Nunez - Casil1a
Corr{'o 72 - Cordoba - Po. Fr. J<~.
In. It. 60. 5. Cnlollias. 78. Oceania. 90. 91. 92.
4789 - Joii~ Bento Guerreiro - Cnl:e JOSl' Felix Uriburu, 952 - San Martin (BII ,nos Aires) - Po. Es. T. 60. 1. 2.
12. 15.

AUTOM.A.TICA BLBCTRICA PORTUGUBSA
A. R. L.

SEDE, FABRICA E SERVIC;OS COMERCIAIS

Aparlado 1060

Avenida Infante D. Henrique, 333 - CABO RUIVO
Telef. 387071 (8 IInhas) - Telegr. Stronger-Llsboa
ADMINISTRA<;':AO

Avenida Sid6nio Pais, /B-I.o-Dto.
Teler. 67146 - LISBOA-1
A8S0CIADA AO GRUPO DE COMPANHIAS PLESSEY

(

Inglaterra

8

I
.VA VITOR CORDON, 1oC - A -

lISBOA

TEL. 323091
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EST,,/DOS m·;/DOS IJ A AMF.:RWA
4780 -

Henn

M. Goo Iki lld - 1111. Park
l\\-cII~e. New York. N. Y. 100211 (A)
Mrolilatdia.

BRASIL

Por actual;iio de veiculos ou tempo fixo Progressivos - Comando Ii distAncia _ Centeais de transito - Ciecuitos de TV - Computadores electr6nicos - Sistemas de portagem, etc.

s.

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

F11AN{:A
4790 - Gabriel Bouchevras - Vi600nU\t 63
- Chab~loche ~ Fr. Es T. FDC, T.
C. V. 68. Postais. 90.

ING LATEIlIlA
4770 - Arthur Jagger - 10. Hawkewood AlenUl' - Hants - In. T. 60. 1. 111. c
e},-18. 28. 92.

I'OUJNI A
4781 - Dojlitko Janusz - P. O. Box 148 Kolobr~g - In. Fr. AI. T. N. Tema. tiros de desportos, fauna e flora. 90.
91 65.

REPOBLICA CENTRO APHICANA

,

4773 -

Pierre DubOIS - Haut Cnmis611riat nu
Plan. B. P. 732 - B."1ngui - Fr.
111. 60. Paises da J\frica ao SuI do
Sahara. 90.

ROMF.:NIA
4765 - lng. Titus Orndellnu - Cas uta Postala 3705 - Burarest 22 - T. N. U.
60.
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Federacoo
,

LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSlA DEL SOCI- MIBlIEoERLISlE - MEMBERS LlSlj- LISlE DE MEMBRES

ALTERA~DES - REINBRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL

{761 - Angelica Marin Morai6 Pertligno Run da Mouraria 49 A - t::vorn (P) Po. &s. Fr. T. C. N. U. 60. 1.
4762 - Rui Artur Ribeiro - Rua Luis de CamOcs, lote, 12-3.·-Dt.· A1g ~s - Lisboa
- (M) Po. Fr. In. Es. It. T. C. V.
N. 60. Temutica de lrajes regionais. 90. 92.
H63 - Eng.· Casimiro Martill6 Neves CabaftO
- Viyenda Lily, 1.· - Botien (Loures) - (P) Po. Fr. Es. In. T . C.
N. U. 60. 72.
{764 - Alberto Ideins - Junta do Credito PUblico - Ministtlrio das Fina,nc>as Lisboa - (A), Po. Fr. In. T. C. V.
N. 60. Temutica de I'lUna. 90. T orrens. A. V.
4768 - Ant61!io Jose d·e Figueiredo -: Rua d;1
Figuelra da Foz, 126-3.· - Collnbra (M~ Po. Compreende Es. In. AI. T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 10. 19. 21~
Noruega. IslAndia. 90. 93. 94.
{771 - ·Eng.· Murio Bettencourt - CaSlI de
S. Francisco - R. Joiio Anlonio Pereira - S. Pedro do &storil - (M) Po.
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. Te mUtica
de F·a una. 90.
{772 - Jost: Luis de Oliveira Hodrigll csR. Fernando PeSSO<I, 8-1.· -EsI(. - Lis-

4775 4778 H 79 4783 -

H84 -

01785 -

4791 -

ANGOL.4

4782 -

o
CLUBE FILATELICO DE PoRTUBAl
deseja a tojos os seus s6eios e amigos
Bo ... Natal I F.li• .A"O Napa
F.li... Pa....,.. y p,.';sporo .AHo N ....o
Joy.us Noil d Bo ..", A ..",.
Morry C,.ist",as a .. d a Happ~ Not" Y.ar
F,.oll. Wnll ..acht"",,"d alllll Gut .... N ...... j .. II,.
Buo" Nat ..l • • F.liu .A,,"O Nuo".

boa - (P) Po. &5. T. N. U. 60. 1.
Est.dos \rabes. 94.
Eng.· Jose \'{nhll - Cam po Grande,
230-2.·-Ksl(. - Lisboa - (P) IiI". In. Too
C. V. N. U. 60. 1. 2 5. 90. 93. 94~
Ant6nio Joetl Silva de Malos - AY. cIa
Igreja, 49-1" c.-f<:sq. - Lisboa - (P) Po.
T. C. N. U. T emUtica de A,·es. 94.
Dr. LUIS Cae tano Jesus Pacheco de
Figueiredo - Bra~an 'i a - Po. In. T. C.
N. 60. 1. 2. VattcmlO. 92. 94.
Jose Ramires de Vasconcelos Freitall
- Rua Cimdido d06 !leis. 21-1." - Figueira da . Foz - (M) Po'. Fr. Es. In..
r. c. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.
Cole tte Hence Blache DelimbeupR. Damiiio de G6is, 39-1.·-Dt.· - AIgt<s - Lisboa 3 - (M) Po. Fe. In. Al
It. Es. T, C. N . U. 60. Classicos e
tcmuticos. 90. 94.
Amade u Mendes Barbosa - Av. Almiranle Heis, 103-c \. - Lisboa - (P)
Po. :Fr. T. U. 60. 1. 2. 10. 21. Temllo
Europa. 90. 901.
AbHio Barbosa Leiio da Sih'a - RWI
da Miragaia, 53-4.· - Porto - (P) Too
C. V. N. U. 60. 1. 2.

Armando Santos - Ru n Ten en te V1118dim, 13 - Luanda - (Comerli,lnte fiInteJico) Po. Fr. In. Es. T. C. v.
N. U. 90.
CABO VERD E

{767 -

Dr. Jose do Rosurio Cohen - Praia (M) Po.. Fr. In. Es. T. N. 60. 1. 2..
3. 90. 94.

M0 9AMBIQU E
H69 - Alfredo Pinheiro Rocha - Namancha
- Dietrito d.. Lourenr;o Marqu8 - (P)
Po. Fr. E8. In.. T. C. N. U. 60. :L
2. 3. 90. 93. 94.
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o Congr~o de Viena de 15 d~ ~ull1ho
passado resoh e ll conceder 0 patrocl1llo da
F. I. P. a6 'cxposi'i0cs internaciomlis de \Vashington (Maio de 1966) e de Amstcrdam
(Maio doc 196'1). Para 1968 estiio Jlre,istoas
el:posir;oes em Praga c Teln vivc, 11S6lm como
no Mexico.
o Congresso F. I. P. voHaru a rc unir-6e
em Munique em fins de Se.tembro ~e . 1966,
devendo fa zer-6e uma reullliio de dlrlgemtes
duranl'C a e xposi,.iio filaleli cn inlemacionnl
de Washington.
Resch-eu confinr n claS6e de Liler{ltura
nas exposi'ioes iilatclica6, ao j ulgamento da
As>ocinr;iio InternadOillal de Jorll{llislns Filatclicos que trabalharu sob a Cgide da F. I. P.
Foi admitido na F. I. P. 0 Philatelic
CongriCs5 {If GIlCal Britllin.
o Congl"csso r esoh eu cOlls iderar:
Emis.toes nociv(ls:
1.

0

-

As emissoi!6 ou SCl05 vendidos cm
bloeo em frae'i80 importantoe a pnr-

glorioso . . , Porque 0 'Eng. Mauricio Vieira
de Brito levou a maior parte da noite a
falar, entusiasticamente, da «3." Exposi!;i:lo
Filatelica do Cuanza-Sul», das suas belas
medalhas de outros magnificos premios
especiais: entre eles 0 Grande Premio
Mario Cunha, do sobrescrito comemorativo, dos diplomas, etc., tudo mandado executar POI" ele, e nas melhores casas de
Lisboa, claro.
Mas 0 grande homem do capital e da
agricultura, da industria e do proprietaria do, do desporto e da vida social portuguesa, que e Mauricio Vieira de Brito,
nao ficou POI" ali. Com aquela amizade e
aqu ela g en erosidade qu e sao seu timbre,
con vidou-nos, em termos muito honros os,
a irmos a ssis tir a inaugura!;i:lo da «3." Exposi!;ao Filatelica do Cuanza-Sul» .
H onra que, nao obstante a nossa vida
de advogado bastante afadigado, procuraremos aceitar, e ni:lo apenas para vermos
e admirarmos mais uma excelente exposiC;ao filateli ca, mas, principalmente, para,
em nome dos filatelistas da Metr6pole,
irmos abra!;ar os queridos filatelistas angolanos!
v. C.

ticulare6 (file Ihes podem depois fixa.r 0 pre90;
2." - As que nno estivcrem a venda livre n05 corrcios dos pai·ses emissores e 6ejllm vendidas em cOlldi'ioee
especiais de distribui,.iio ;
3.· - As que for elll \'endidas com sobretaxn superior a 50 % sobre 0
valor fac ial.
Exceptua...se 0 caso
de a 'cmissiio ser feita ap6s Ulll
um sinistro. ou cnlamidade nacional silbiu , , ~ se dCtitinar a preSQU
socorro imediuto ~105 sinistrados; Be
for destin ada a finllnciar uma 'Cxposi"iio filatclic~l lIacional ou wternaciunal.
Neste caso, a totalidadoe da 60bretllx·a niio dC\'e cxcedel' 2 fr.ancos ouro ;
4." - SCries, Belos ou blocos regularm cnte
e mitidos que foram denteados O'n
sobre earregados por pnrticul li rcs ou
nssocia"iies scm {un'iiies postaL" COlli
o fim de os fazer pareccr Ulna
emiasiiocspcdal ;
5.· - Reilllpressiio de cmissiies rcgulal'e8
nno vendidas pelos correi06.

/I EmiJ.;0e3 lIbusiV(/s :
1." -

Emias0e6 que illclllcm sel05. series
ou blocos dcnteados e 'ORO drolt"'1dos, igulilmellte sem indicac>no de
tiragcm:

2." -

Emicsores U vC:Jda em conjunto
(1 bloco
X scrieo, ou 1 selo raros
X selos comuns, etc):

+

+

3." - EmiS60es que aparecem com scriee
de vurilill COl"CS do mesmo lipo. ou
bloC06 de cores diferentes:
4." - HcimprOCSoSOes !lllmaemissiio 011 IlalgUllS !los seils valores feit'ls com

A

FILATELICA

SELOS PARA COLECyOES
Calt;ada do Carmo, 25-S/L.E

LIS B OA - Telefone 35207
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lim de lucro, sob a mesma forma,
ou com ligdras dHerlmQllS.

III EmissOes ind.esejavei&: aquelas cuios ;;elos miio corl'lC5pondam visivehnente a iIleceesidade de pagamento dum porte de
correio:
1.

0

-

Seriu comemorativas llIuilo longas;

2.

0

-

Valores muito altos;

3. 0

-

+•• -

Blocos-folhetos s obreludo de grandes dimensoes;
Tiragens
baixaa.

intJencionaimcnlc

III

u ito

A Comissiio da F. I. P. contra as emis80es perniciosas cditara regularm cnl c lima
Lista das emissoes nocivas ([UC nuo poderuo
Boer eribidas em exposil$oes filatelicas. Pede
as Admillistral$oes Posta is II ue evi tem as
emissiies abu sivas e ind e96javeis.

As emissiJes do Panama
Foi publicado 118 Oazeta O/idal de l)anama um coot rato do gOVJenno duquela .repUblica, firmado pelo ministro Ar06Cmeona
a uma firma filat elica americana d,e Nova
York, estipulando que 0 gover-no p3l1lamiano
emitirli s6ries comemorativas de 5 a 8 Volllures, cada uma com blocos-folhetos, dedicadaa n mCIIl6ria do Presidente Keon:nedy,
8a estrelas do cinema, aexposil$iio de Nova
York, aos astronauta!, e tc. Os 2 valol'e6
mais baixos de cada elSrie (1J2 e 1 C) teriiOl
uma e missiio de 300.000 exemp1nreos: 06 outrOll coll5tituiriio 14.000 st5ries dentendns e
6.000 niio denreadas e 10.000 bloc06 demteadG8 e muo denteados. Exceptuadas 100 slSries destinadas cUD consumo interalo» e
500 destinadas a Uniiio Postal Universal, 0
resto da emitisiio sera velldido II firma ametricana com um desconto de 25 % sobre 0
valor facini dos sci os. Esta custeara as despe68s de impressiio.
A F. I. P. consider a estas emissoes como
uma dronta aos coleccionadores e protesta
en~rgicamente cDntra tais manejos, ao mesmo
tcmpo que informa os coleCClOuauorer; que
tanto esLas, como as futuras emiesi'ies do Panama niio poderiio ser apresentadas em e1posiftOes fi:at€Iicas enqulLnto 0 gover.oo do
Panama niio der garanti88 de que tais facto&
Dio voltariio a repetir-se.

E8TABELEOIMENT08

RODRIGUES
&

RODRIGUES
S. A. R. L.

SECr;DES

All=AIATARIA
SAPATARIA
lANIt=rCIOS
ALGODO~S

I=IOS D~ LA PARA TRICOTAR

Confacvio Industrial com a marca

~D/
Bata. da barracha com aa marc •• alclu.lv••

S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
I=ABOR
Descontos eos sociol do Clube I=iletelico
de Portugel: 15 0/0 em te%en\
des, contec~oes e obre teite, e 10 0/0
em todo 0 cel~edo

58 t Rna Nova do Carvalhot 76
Rna Nova de S. Panlo t 55

TeJefs. 3611 70/8/9

LISBOA

Possui. 0 Liceu de Gil Eanes, com uma
f.requencia de 700 alunos, a Escola Comercia I e Industrial do Mindelo, a Biblioteca Municipal, duas esta!;oes emissoras, com bons programas diarios, 0 jornai Notfcias de Cabo Verde, que conta
mais de trinta an os de actividade, etc.
o desenvolvimento cultural nesta provincia tem-se acentuado bastante, e a
l1teratura cabo-verdiana marca ja urn lugar de destaque na literatura con temporimea, enriquecendo as letras nacionais
com 0 colorido dos seus modismos. AtrayeS das antologias re centemente publicadas (A n tologia de Fi c~ do Caboverdiana e
A'ntologia de Poesia) pode ter-se urna
amostra da actividade cultural neste arquipelago, clos seus costumes e tradi!;Oes, etc.
Como os caboverdianos tern bossa natural para os clesportos, existem em S. Vicente varios clubes desportivos, com sec!;oes de futebol, tenis, basquet e, volei,
golfo, criquete, et c., havendo jogadores
de criquete e de golfo de categoria internacional. Tambem ha poucos anos come!;OU a funcionar urn clube de actividades
submarinas, sob cuja orienta!;ao ja foi
organizado urn torneio internacional de
pesca submarina, no qual os caboverdianos conquistaram os primeiros lugares.
Todos os desportistas ficaram bern impressionados com a pesca, e encantados
com as possibilidades da expansao desta
rnodalidade em Cabo Verde.
o Mindelo tern r ecantos de verdadeira
beleza. Do Miradouro Craveiro Lopes,
disfruta-se uma b elissima vista de toda
a cidade e sua baia de aguas ca1mas.
Na Bais. das Gatas, a Camara Municipal ja construiu urna pousada, pois este
local con vida a excursoes e fins de semana, pelo clima amenD e tranquilidade
das suas aguas.
Desde 1955, a ilha tern liga!;oes aereas, tree vezes por semana, em apenas
50 minutos, nos avioes da T. A. C. V.,
com 0 aeroporto da ilba do Sal, que
esta em contaeto com 0 resto do mundo,
atraves das companhias aereas internationais que nele fazem eseala permanentemente.
E bOje sobejamente eonbecida a: bospitalidade eaboverdiana, por quantos nos
v1sitam ou permanecem algum tempo nestas ilhas atHinticas. A popula!;ao do Mindelo tern demonstrado mais frequentemente est a «morabeza" (como se diz no
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tern 0 espirito da aventura e emigra
para paises estrangeiros, onde dignifica
o nome de Portugal, que venera como
born filho.
A ilha tern, em suma, muito boas
condi!;oes para explorar essa fonte de
riqueza que e 0 turismo, e 'parece que
come!;aram a alargar-se as perspectivas
do seu desenvolvimento, porque estao previstas mais escalas, pelo Porto Grande,
de barcos transportando turistas.

FABRICA DE TAPE~ARIAS
DE

Manuel Pereira
Fa ntes
81LVALDE - ESPINHO
PORTUGAL

P.

o.

Telefoue 920444

B. 36

'CARPETES

I

e

ALCA TIFAS
(moquete)

F. Castel-Branco &Filho
LIMITADA

lpartado n.o 44

Talafona 22020

VIANA DO GASTELO
Grande sortido de slS,ries tematicas de todo
o Mundo. Selos chl.ssico8 de Portugal
e Ultramar
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A Assembleia Garal do Clube Filatelico de Portugal ,

Uma viagem turi.tica
e um carim!'o comemoratiyo
Com a experiencia dos anos anteriores, foi urn verdadeiro exito a visita do
«Empress of Britain,., para 0 que contribuiu sem duvida a amenidade do clima,
verdadeiramente edenico, destas ilhas onde
nao existem nem os calores do continente
africa no (e ate da Europa), nem os frios
rigorosos do velho continente, - pelo que
era de esperar que novas visitas fossem
incluidas nos itinerarios turisticos de outras organiza!;oes.
Com efeito, raras serao as regioes do
globo onde se possam tomar banhos de
mar durante todo 0 ano, a uma temperatura ideal, como na beleza calma das
nossas aguas.
Cabo Verde e, pOis, a esta!;ao turistica indicada para auropeus que queiram
fugir aos rigores do inverno, e africanistas
que precisam de desintoxicar 0 figado, e
e da clencia, de acordo com os seus fins
estatutarios.
Se alguns hom ens tern, ou pela grandeza das suas faculdades criadoras, ou
pela rara nobreza do seu caracter, ou pelo
seu patriotismo, ou pelo seu espirito de
sacrificio, ou pela sua devo!;ao a causa
do Bern e do progresso da Humanidade,
o poder de vencer a morte, bern pode
dizer-se que Calouste Gulbenkian foi urn
deles.

Dr. jod de As,redo Perdiglio.
Presldente da

Funda~ao

Caloust. Gulbenldan

Os selos sao da autoria do pintor Candido Costa Pinto, tern as dimensoes de
34,5 X 25,4 mm, compreendendo a serrilha,
com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de impressao foram executados, em oft-set, pela Cas a da Moeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem de 9.000.000
8$00
» 1.000.000

,.

o 1.0 dia de circula!;ao da nova emissao foi a 20 de Julho de 1965.

NOVOS CORPOS GERENTES PARA 1965
CONSELHO FISCAL

Sob a pres;dint:;a do ilustre advogado
Sr. Dr. Fernando Baptista da Silva,
rlUn;u-se a Assemble;a Geral do Club,
Filatilieo de Portugal, que, por unan;m;dade, aprovou 0 Rllat6r;o , as eontas da
D;r,eflio de I964, e 0 pareeer do ,espee/ivo Conselho Fiscal .
P,oeedeu-se depo;s a eleifiio dos eorpos
g,,,ntes para I96J, a qual dIU 0 s'gu;nt,
r.sultado:

Por
.10.4.0 I.OPES .. iI~IOR

acalmar os nervos das canseiras e labores vividos nas plagas africanas.
Assim, no dia 21 de Fevereiro de 1962,
o paquete «Empress of Britain», da Canadian Pacific, de Londres, ancorou no
Porto Grande de S. Vicente de Cabo
Verde., e 0 Mindelo acolheu, com a conhecida hospitalidade cabo-verdiana, os
600 turistas que desembarcaram.
Visitaram a cidade e arredores, a
Baia das Gatas, magnifica piscina natural;.
apreciaram a musica regional atraves dos
alto- falante!i colocados em varios pontos
da cidade, e adquiriram lembran!;as das
ilhas. Levaram todos a s melhores impressoes , e sinceros desejos de tornar a
visitar-nos .
Os servi!;os dos C. T . T., que ja tinham usado urn carimbo especial para
comemorar a primeira visit a turistica,
tam b ern desta vez quiseram assinalar 0
facto, pondo em uso uma marca especial para as correspondencias apresentadas ness e dia, a qual tinha os seguintes
dizeres: VIAGEM TUruSTICA DO «EMPRESS O~' BRITAIN,. A CABO VERDE
- 21-2- 92 - C. T . T. ~ S . VICENTE. Foram obliterados com est e carimbo cerca
de 2 000 bilhetes postais e 2 500 cartas.
o primeiro c ar i m b 0 comemorativo
usado em S. Vicente teve a devida r~
ferencia neste Boletim. Achamos int~
res sante registar aqui, tambem desta vez.
alguns apontamentos sobre esta ilha cabo-verdi ana.
S. Vicente e a ilha mais importante
do Arquipelago, sob 0 ponto de vista
comercial e turistico, devido a privilegiada situac;ao da magnifica e ampla bafa
do Porto Grande, escala quase que obrigat 6ria, p~r estar a meio caminho das
rotas que cruzam 0 Atlantico.
A beira do porto, fica a cidade do
Mindelo, que e hoje 0 maior centro populacional do arquipelago de Cabo Verde.

os

•

E/ectiflo

p,.,sidente - Dr. Fernando Baptista da

2.-

-

DIREC<;(AO

ASSEMBLEIA GERAL
Silva;
Vice-p,.esidente - Dr. Ant6nio de Almeida
Figueiredo; .
I.O Sec,.etd,.io - Rolando Alvaro de Mena
;
Sec,.etdrio - donw
Ant6nio Brochado Sampaio Rodrigues.

- Dr. Agosti;ho Joaquim Pires;

Dr. Jose Ferreira Gomes da
Costa;
»
- Dr. Jorfe de Melo Vieira
Substituto - Joao Luis de Medeiros;
»
- Ernesto Patricio Franco.
»

II

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Coronel Francisco Roma Machado Cardoso
Salgado
Cap. Francisco Lemos da Silveira
Dr. Joaquim Manuel Belia Pires
Dr. Romano Caldeira C~mara
Eng.o Emilio Cesar Monteiro de Almeida
Eng.o Fernando da Costa Valdez

Saud.mol, multo elullv.mente, 01 novol corpol directlvol do nOllo Clube.

--------------------------------------------------8ELOS DE PORTUGAL, UL TRAMAR E ESTRANGEIAO

Sergio W. de Sousa Simoes
TELEFONE 22657

CALDAS DA RAINHA

albuns
catdlogos
enarn,;,.as
class;f;eador.s
folhas
lupas
p;nfas
sobrlScritos
Uras pldsUeas

8ervi90 especial de novas emissoes de
todo 0 mundo por pais8s ou temas

e ainda

UMA ORGAMIZA<:io MODE10,
NO CAMPO FllAT&lICO,

ao sen inteiro dispor!

•
8
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- Harmonizar os esforc;os das nac;oes
para consecu!;ao destes fins comuns.

o

L

E

c c 5

Texto da Direcr;do dos Servir;os RudioeLectricos.

E

TEMATICAS

s

o desenho dos selos e da autoria do
pintor Alberto Cardoso, tern as dimensoes
de 30 30 mm, compreendendo a serrilha,
com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Casa da Moeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem de 9.000.000
3$50
"
»2.500.000
6$50
»
500.000

Foi em 17 de Maio de 1965
de circulac;ao da nova emissao.

" WIPA-65 "
Impress6es

de

0

1.. dia

Emlsslo comemoratlva «Calouste
Gulbenkian ,.

urn co"leccionador

Selll qualquer fuu,.iio oficial nesta espeerialidade, alheado dos meios onde se criam,
em autcntica festa de dellrio v-erhal ou em
folhas impr.essas de duvidosa reputn,.iio., doutriuas sem conteudo. ou aplica,.iio, pelo simples prazer de inventar charadas ou de espantar 0 inl(l..ig-e:na, Qcupado pela tare£a aboor~nLe e fundamenlial de preparar co.lec,.i>e6
que d"fereltllm todas as garantias de acudir
.onde a sua pl"esen9n signifique prestigio
para a Filatelia Nacional, eu prefena guardar um prudente silcncio sobre a carencia
de interesse, a falta - eu queriaevitar a
pala"ra, mas nao ha outro remcdio, para
!!Jer sinoero- de eategoria duma parte substancial da classe tematica na cWIPA-65~,
considerado por quantos seguem a par e
passG estas grandiosas manife3ta,.oes 0. maior
e melhor certame filatclieo intel"nnciOlllal de
todos os tempos.
Diga-se. para la, que nuo cstamos em
presen,.a dum fen6meno in 6lito "istD que
em todas as Exposi,.oes Filatelicas Internacionais genericas - e me5l1lD em Nacio.naisque me foi dado. Dbservar (e ju foram baatantes), !lDrei ~n v ariRvelmente uma 'llitida im'-

PelG
flapltiiG F . . . I:H08 DA 1!I ... WIll.RA

possibilid.ade de cDnfronto emtre a nHli ar;a
dll8 participa,.oes das modalidndes tradicio.nais,
em grande estilo e mantendo a pureza da
sua defini'iiio original, e a m,a;or;.a das participa,<Ocs temlitilllls, com uma .actua,.uo verdadeiramente desastrada. que em certos rnomentos tllm atingldo 0. pUnico.
Era ulDa atitude legitima e c6moda, mnB
nao IlQntribuia para ·e sclareeer cow !l1Cinhum iL.
E cOmo 0. lei tor ·estu habitu.ndo a enoontrar
nesta revista n nDtici.a mais importn:nte e
o oomenturio. mais lldequadD. no. prDp6sito
cOl1Btante de correspo~der ao seu interes<.e
e lIla Hnha d'e conduta que c timbre do.
nosso Clube. e pOi: ter sido 0. unico temutiCD portugucs pr.esente em Viena - VDU DCUpar-me do assullto.
JUlgD que as m;nhas considera,<oes - e 0 leitDr jli deve
rer notado que, contra 0 meu costume, eu
empregD a primeira pessoa do. singular 11 0
desbobinar d·esta reportagem - devem ter ,

(R8produ~io autorlzada p~los C. T. T.)

Calouste Sarkis Gulbenkian, nascido
em Scutari, Istambul, e subdito britimico
por nacionaliza!;ao, faleceu em Lisboa, com
86 anos de idade, no dia 20 de Julho de
1955, ap6s treze anos de residencia permanente no nosso Pais.
Era uma personalidade verdadeiramente
superior, dotada de faculdades , natura is e
.adquiridas, absolutamente invulgares, em
que se destacavam a inteligencia criadora
e 0 poder de ac!;ao. Enquanto a saude
o permitiu, trabalhou incansavelmente, dirigindo de uma maneira efectiva a complexa administra<;ao da sua fortuna e dos
seu.> neg6dos. Desde muito novo interessado nos problemas do getroleo, e una-
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nimemente considerado urn dos pioneiros
desta industria.
Apesar de ser urn homem rico, fazia
uma vida relativamente modesta. lnimigo
declarado ' de todas as formas de ostenta!;ao, amava passar despercebido, ser uma
pessoa an6nima na multidao das gentes.
Os humildes, os simples, os pobres, tiveram sempre 0 seu acolhirnento. Sabia dar,
porque dava, como manda 0 Evangelho,
com boas palavras e boas maneiras.
o seu amor apaixonado pelas belas
artes levou-o a adquirir urn conjunto de
obras de escultura, de pintura, de mobiliario, de tape!;aria, de ceramica, de argentaria e de numismatica que, na .'lua
generalidade, sao autenticas obras primas.
Dotado de uma admiravel sensibilidade arUstica, sabia coleccionar como ninguem. As
suas colec!;oes, adquiridas nos mais diversos lugares do Mundo, estao hoje, sem
qualquer excep!;ao, reunidas em Portugal.
Calouste Gulbenkian detestava a ociosidade, que con5iderav!l imoral e anti-social. Para ele, a legitimidade da riqueza adquirida assentava, exclusivamente,
por urn lado, no esfor!;o e no sacrificio
que representa conquista-Ia e, por outro,
no born usa que 0 possuidor dela faz
em vida ou do destino que lhe da por
morte." Estes dois conceitos - obriga!;ao
mo.ral e social de trabalbaT e obriga!;ao de
bern aplicar 0 produto disponivel do trabalho - sao 05 postulados que explicam,
da prime ira a Ultima pagina, as disposi!;oes de seu testamento.
Na epoca perturb ada que atraves5amos,
em que os conceitos de valor sao tao
relativ~s, e os valores sociais e politicos
consagrados sao, em regra, tao transit6rios,
constitui justo motivo de orgulho nadona!
verificar que urn Homem com a experiencia, a cuItura e a natural preven!;ao
de Calouste Gulbenkian - tenha escolhido
o nosso Pais para nele criar a Funda!;ao
que tern 0 seu nome e a qual legou a
maior parte da sua fortuna.
Embora portuguesa pela sede e pelas
leis sob que se organizou e a que esta
sujeita, a Funda!;ao Calouste Gulbenkian
nao tern confinado a sua ac!;ao a Portugal, antes a tern alargado ja a outros
territorios, como, alias, esta previsto na
Clausula 10.U do Testamento do Fundador.
Constituida urn ana ap6s 0 falecimento de
Calouste Gulbenkian, vern a Funda!;ao a
desenvolver uma vasta e valiosa obra nos
campos da caridade, da arte, da educacao
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Centanario dl Uniio Internaclonal dis Telecomunicaljlies
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1865 -1 9n:;'

(R.produ~ao

aulorlzoda pelos C. T. T.)

Dado 0 desenvolvimento progressivo
do serviGo telegrafico na Europa, tomou
a FranGa em 1865 a iniciativa de convidar
os paises europeus para uma reuniao em
Paris, com 0 objectiv~ de se adoptar uniformidade de actua<;ao nas rela<;oes telegraficas internacionais.
Do Congresso entao realizado saiu a
Conven<;ao de Paris de 17 de Maio de
1865, assinada por 20 paises europeus, entre
os quais Portugal, pela qual se criou a
Uniao Telegrafica Internacional. A essa
Oonven<;ao estavam anexos urn quadro de
taxas terminais e de trans ito a aplicar
pelos varios Estados contratantes, e urn
Regulamento estabelecendo as mod alidades de execu<;ao do servi<;o telegrafico internacional.
A ConvenGao de Paris foi revista em
Viena (1868), criando-se entao urn Bureau
permanente da Uniao, com sede em Berne,
onde se manteve ate 1948.
Novas revisoes se efectuaram em Roma
(1872) e Sao Petersburgo (1875) .
Posteriormente, 0 Regulamento foi revisto em varias Conferencias, uma das
quais em Berlim (1885) onde, pela primeira
vez, se the incorporaram disposiGoes relativas ao servi!;o telef6nico, e uma outra
em Lisboa (1908).
Entretanto, em 1906, em Berlim, 27
Estados maritimos assinaram a primeira
ConvenGilo Internacional Radiotelegrafica,
destinada a fixar os principios de utiliza<;ao da radiotelegrafia, a qual foi revista
em Londres (1912) e Washington (1927) .
A Conferencia de Lisboa (1908) teve, alem

de outros as pectos, a particularidade de,
por iniciativa do seu Presidente, 0 Directcr-Geral dos Correios e Telegrafos de
Portugal, C'onselheiro Alfredo Pereira, resolver erigir em Berne urn monumento
comemorativo do cinqu entenario da Unia .
Em 1932, em Madrid, fundiram-se as
duas ConvenGoes numa s6 - a Conven<;ao
Internacional das Telecomunica<;oes - e a
Uniao ,passou a adoptar a designa<;ao actual
da Uniao Internacional das TelecomunicaGoes (U. I. T.).
S6 depois da s egunda guerra mundial
se reuniu nova Conferencia de Plenipotenciarios, a de Atlantic City (1947), que modificou radicalmente a estrutura da U. I. T.
de modo a adapta-Ia as necessidades impo~tas pelo enorme des envolvimento da
tecnica e das condic;oes de exploraGao.
A U. I. T. transformou-se entao numa
agencia especializada das NaGoes Unidas,
para as telecomunicac;oes. Foi criado urn
Conselho -de AdministraGao de 18 membros,
que' as Conferencias pos teriores de Buenos Aires (1952) e Genebra (1959) eleva ram
para 25. Mudou-se a sua sede de Berne
para Genebra. Alem dos organismos permanentes que ja exis tiam (as Comissoe3
Consultivas) para 0 es tudo dos problemas
tecnicos relacionados eom a telegrafia, .a
telefonia, e as radio comunicac;oes , criou-se
urn departamento de onze membros permanentes eleitos, encarregado da inscri!;ao
met6dica das consignac;6es de frequencias
as esta<;oes radioele ctri cas. Alem disso,
criou-se 0 lugar de Secretario-Geral nao
s6 para dirigir 0 Secretariado como para
assegurar a unjdade de ac!;ao dos varios
organismos permanentes da Uniao.
A U. I. U. tern tido aCGao relevante
no desenvolvimento e coordenaGao das
telecomunicac;oes internacionais, merce da
cooperaGao que, ate aqui, se verificou, no
seu seio, entre os paises qU:e a constituem.
Essa aCGao tern sido a tradu!;ao pratica dos
altos objectiv~s fixados a Uniao, como
figuram na ConvenGao:
- manter e alargar a cooperaGao internacional para aperfeiGoamento e emprego racional das telecomunicac;oes de
qualquer especie ;
- favorecer 0 desenvolvimento dos
meioll tecnicos e a sua mais eficaz exploraGao para aumentar 0 rendimento dos
servic;os de telecomunicaGoes, intensificar
o seu emprego e generalizar, 0 mais possivel, a sua utilizac;ao pelo publico;
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pelo menos. oportunidade e coragem (para
reconhecer determinadas realidadcs, lIlada
simpulicas por \'e~cs , e pr-eci.iO uma bon d06C
de Animo), III ,-iio de certo modo ao ellcontro
do que muita gente pensa e niio tem -ell~
sejo ' ou processo de exprimir publicamente.
It~m contrApartida dcvem
provocar c6cegas
quixott'scas ",1. roda dos que. atribuindo n

!Ie

9

das temutic.as perante as outras modalidades.
Uma capitulac;iio !lem condic;oes. 0 Waterloo da Temutic.a... Estou perfeitament.e de
aeordo com aquela afirmaC;iio, e aeho que
cia deve ser tomada fundnmentalmemte em
conta, mas d,csde que Diio seja p06ta - como
t'em sido - -em VALOR ABSOLUTO. Troeada par milidos.

,

Beta iluminatura, a difJersas conlS, e seis selos banais
Hesultado: diploma!

si

p~6prios \'irtudcs mugicas que estiio l?uge
de pOSsuir, tal\"ez gostassern que eu nes.se
dizer com voz de arroz-dol'e-coll1~cnneln que
ooleC!;ocs de trazer por casn podem, com a
maior das sem-cerim6nias, cOlltinunc a ser
admitidae lIa dura. cad a "cz mais iirdua,
oompeti~iio internRcionnl.
V UrlQS aulores tcm salientado, s~lItMicn
mente. que e sernpre not6ria a ililferioridade

Das 167 participnlioes tematioascxpostal;
cm Viena, 42 boas colecc;oes - n que corre6ponder4m 1 lIl'edalha de ouro, 7 de venneil
e 34 de pratn - ou sejn 25 %, ombreavam
em perfeita igualdnde, sem desdouro, com
as participnc;Ocs de outros camp06 galardoadas
com nltas recompensas. Infelizmemte, 'a s reEtnntcs 125 (75 %) - IJuasc todns incipientes,
lIlon6tonas, scm origmnlidnde e sern ex-
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SABIA QUE
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no mundo inteiro
mall de 400 agGnelal d, turlsrilo

WAGONS-LITS / / COOK

I

organizaflio, mundia! de viagens,
altm de possuir
carruagens- camas,
carruagens-res taurantes
e carruagens-pu!mans
emitem aos mesmos prefOs das
Companhias T ransportadoras,
hilhetes de caminho de ferro,
de avilio, de barco,
em todas as classes.

J:ORNECEM TOOOS OS SERVIC;:OS TURfsTICOS:
viagens cd jorjait."
(tudo inc!uido)
individuais e em grupos,
itinerdrios para viagens de
automove!,
peregrinafoes, cruzeiros,
hotlis, haga/5ens,
seguros, cdmbios, congressos
e se encarregam igua!mente
da sua viagem de negocios.

WAGONS-LITS / / COOK
am Portugal:
Ulbal, Parta, Calmbrl, Elplnha, Funchll,
Luandl e Laurenoa Mlrquel

preesao, salvo raras except;oes capazes de,
com tempo, trabalho .e probidad,e, virem a
estar a altura da sitlllu;iio - de que 86 pOI:
muita ironia se podia falar e m nivel, impressionaram d.esfavoravelmente e traduzir,am-se em 63 bronzese 38 diplomas premios 6ubalterllos e poueo signific.atiV06
que 0 Juri respeetivo resolveu atribuir com
a maior heneyolcncin. num n yaga et;peranr;a
de as ,estimular e fnzcr sail' da mediocridade
- e. para cum ulo. 24 nno reccbernm nada,
n niio 8er 0 certiHc.ado ou at esLado de participac;no que, como todos sabem, e dndo
peln comissoo orgallizadora, e nno pelos jurados. Ao acresoontar !fue em cerca de nm
miIhnr de participac;oes 'das outras modaIidades, das que nellhuma dthida macula , apreciadas pOl' Juris severos, apenas duas foram
privadas de qual!fller galardiio e corridas
a certificado de pnrticipac;no, eu julgo ocioeo
formulnr qualquer comenturio adicionnl sobN!
esre ponto. 0 leitor estu completamente ~
clarecido.
Orn c csta ele, ada perccntngcm dc colecc;Oes - s em real c.apacidade, sem verdadeira carego ria intel'lIacional. cheias de reticencias e d'e Iimitac;oes de toda a ordem,'
e que, noo obstante as medidas rep etidamente ellsaiadas InO sentido de impedir 0 se u
indesejuyel aeesso, continua a passear a sua
inrerioridae, com 0 maior impudor. nas mais
important.ea manHest8l;oes fiIatcIicas, dignas
de maior respcito - que tem lcwt do os ilustres autores a que atrus mc refiro, a falnr
em desnivel acentuado das temuticas em relac;no as outras colecc;1ies, da crise que a Temuticaestu a passu r, da dificiI situac;no em
qllie a Temutic.a s e encontra - tudo posto lila
GENERALIDADE, tudo vis t 0 em VALOR
ABSOLUTO. Scm uma palavra 011 dado concr>eto de explicaC;iio. sem uma oportunidade
de ,esclarecimento e rcdenc;iio. E a1 e que
estu 0 meu profundo desacordo. POl' nito
correspond'er inteiramente It verdade e scr
uma flagrante injustic;a culpar a TOTALIDADE, minimizando e !II IT 0 pondo em relevo
o notuve1 esforc;o dos praticantes verdadeiramcnt.e consciemtcs da importllncia do seu
papel, a sua intervenc;uo valiosa e decisiva
110 prooesso de desen\'oll imento da espec:ialidade - tao digna como outra qualquere .nao denunciando, sem papas Jla ltnl?"a,
aqueles que, tentando tocar urn rabeciio maoessiveI, continuam a enxamear os grandee
certames, com as suas colectilneas de meia
tijela. Algumas de fazer eor,a r.
o meu ponto de vista, portanto, e de
que nuo eXlste ((ualquer dcsnivel ab8oZuto,
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por ter tido seu primeiro assento na vetusta Conimbriga.
Decerto ap6s urn periodo durante 0
qual Coimbra teria tido simultfmeamente
este nome e 0 de Eminio, aquele top6nimo prevaleceu, ao mesmo tempo que
desaparecia da vetusta cidade que anteriormente 0 osten tara, e que, entao
definitivamente abandonada, se tornara
campo de silenciosas ruin as.
Coimbra ja assim se chamava, pois,
nos primeiros anos do seculo VIII, quando
a invasao arabe, espraiando-se pela Peninsula, deu lugar a iniciar-se aquele fluxo
e rel1uxo de alternadas posses, no ondear
das avanc;aci!ls cristas que mal ultra passavam 0 Mondego e nas avanc;adas muc;ulmanas que iam morrer na orIa duriense. Nesse vai-vem dominador, Coimbra foi muC;ulmana de 713 a 878, crista
des de entao ate 987, e novamente muc;ulmana a partir deste ano, quando submetida ao gladio do celebre Almanc;or.
Eis, porem, que os territ6rios de Castela, Leao e Galiza - abrangendo a ocidental regiao onde no alvorecer do seculo XII haveria de constituir-se, iniciando
impericivel vida. 0 glorioso Portugal - ficaram desde 1038 sob 0 cetro dum poderoso monarca, Fernando Magno, a cujo
mando, an os depois, as armas cristas entraram vitoriosas nos castel os e povoac;oes da regiao subduriense e se avizinharam do Mondego, estabelecendo as preliminares condic;oes da futura conquista
de Coimbra. cuja definitiva posse crist!i,
desde 1064, esta sendo celebrada com merecido realce ao passar 0 seu Nono Centenario
Vale a pena recordar 0 que entao se
passou. No comec;o do inverno daquele
memoravel ano, Fernando Magno, que deiXiara a sua capital acompanhado da rainha
e de seus filhos, e viera pela Galiza para
invocar em Compostela 0 amparo do ap6stolo Santiago na empresa de expugnar
Coimbra, que se the antolhava trabalhosa,
avizinhava-se da cobiC;ada cidade, tendo-se
progressivamente agregado a sua comitiva
os bispos de Compostela, Lugo, Mondonhedo e Viseu, ao mesmo tempo que
por toda a parte acorriam com suas tropas, em reforC;o da hoste regia, os nobres
regionais. Nos fins de Janeiro, como e
crivel, 0 tropel militar atroava 0 arrabalde conimbricense, assentando ai arraiais,
uma vez que fora verificada a imp os sib ilidade de tomar de ass alto a cidade. Es-

tabelecido entao urn persistente e apertado cerco, cortado de lutas, s6 ao fim de
seis meses os defensores foram forc;ados it
capitulac;ao, aceitando as pesadas condic;oes
que the foram impostas, e abrindo as
portas da cidade - aos vencedores em 24 de
Julho de 1064.
.
Desde entao, a Cruz nao mais deixou
de iluminar Coimbra com a suavidade do
seu brilho espirituaL A sombra dela resistiu a cidade aos assaltos muc;ulmanos
de 1116 e 1117; sob a sua egide, de Coimbra partiu, a conquista do alargamento
territorial da Nac;ao, 0 Rei fundador da
independencia portuguesa, Afonso Henriques, cujos restos mortais perduram, ha
oito seculos, na igreja de Santa Cruz, que
ele fizera erguer nessa cidade que em 1064
o seu trisavD tornara, para todo 0 sempre,
crista .

Damilio P,res.

o desenho dos selos e da autoria do
pintoI' Candido Costa Pinto, tern as dimensoes de 38,4 )<. 27,7 mm, compreendendo a
serrilha, com 0 denteado 12.
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Casa da Moeda.

o

plano de emissaol e

0

seguinte:

1$00 tiragem de 9.000.000
»
» 1.500.000
2$50
»
»
500.000
5$00

Foi em 27 de Abril de 1965
de circulac;ao da nova emissao.

0

1.. dia

CASA FILATELICA

J. ELL
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;;OS
RUI

da Prltl, 184-2. O -Elq. - Tllef. 323580

LISBOA-2
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quista e da forma!;ao de urn novo Portugal na Africa do Norte ou Marrocos
Portugues, 0 continuador de uma Familia
que D. Afonso, seu Pai, construiu tao
forte na ordem moral e espiritual que
tern atravessado os seculos.
D. Fernando I nascido nao longe de
Bragan!;a - na altaneira Torre de Menagem do Castelo de Chaves - merece bern
esta consagra!;ao pois foi urn Varao ilustre
pelo sangue e pelos seus feitos e nobre
pelas suas virtudes.
Poderia dizer ao morrer, como Santo
Agostinho, <mao considerai a vida que
eu deixei mas sim a que principio e a
sua biografia cabe nesta sintese singela e
construtiva: Trabalhando desde a mocidade, cuidadosamente se inteirava dos neg6cioa mais arduos e a rectidao presidia
aos seus ditames».
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Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Casa da Moeda.
o plano de emissab. e 0 seguinte:

de qualiiLade - que as boas temalicas 11iio
fazem 0 papel de escolns primUrias ao pc
das uniYersidades classicas, .aerofilatelicas, elc.
- mas, apenas, d'evido a uma serie de dificuldad,cs praticas, urn insofismavel desnivel
relativo, de quantidarle. Eu diria ale, mais

1$00 tiragem de 9.000.000
10$00
,.
,. 1.000.000

o 1.0 dia de circula!;ao da nova emissao foi a 15 de Mar!;o de 1965.

IX Centenario da Tomlda Oeflnltlva
lOS Mouros da Cldade de Colmbra

11

moral de por cobro. A .mnha csperan~ no
sentido de que as coisas se modlfiquem, que
se passe a fazer uma selecc;iio rigorosa, e'Stimulando e .apoiando os qu e se apresemtem
com competcncia 'C senribiIidade - para aproyeitar a totalidad,e dos seus recursos - e eIi-

,

A,lt6"io Luis Gomlls
Presldente do Con&elho Admlnlstratlvo da
Funda~iio da Casa de Br.gan~a

Os selos, cujo desenho sao da autoria
do pintor Joao Abel Manta, tern as dimensoes de 24,5 X 28,6 mm, compreendendo
a serrilha, com 0 denteado 13,5.

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

CASA DAS
CORTI<;AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS
M.mbl' of Portuau... RET A I L E R S
Dh.mblr af Dammirci

4 - B - Rue da Elcola PolltAcnlca - 8 * 10
Tel,fonl 3258 58
Tlllllr.mll: ISOLANTES
L.I SBON-PORTUGA L..

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AMERICAN EXPREIIDREDIT DIIRDI HONDURED HERE

(Reprodu~iio

autorizada pelos

c.

T. T.)

Ha 2.000 anos, quando 0 dominio romano se radicava por to do 0 ocidente
da Hispania, Coimbra existia ja, porem
como povoa!;ao de diminuto relevo e com
o nome de Eminio.
EntaDI,' e ainda nos primeiros dos subsequentes seculos, 0 mais importante aglomerado urbano da regiao era a cidade
cujas vetustas ruinas perduram na freguesia de Condeixa-a-Velha; esta c que
se denominava Coimbra, Conimbriga no
latim dos dominadores. Em que tempo
este top6nimo emigrou para a cidade do
Mondegd, e se substituiu a Eminio, constitui problema cuja solu!;ao ainda nao
logrou com pIe to acordo dos investigadores ;
todavia, unfmime e a opiniao de que 0
facto resultou do decaimento de Conimbrig a, subsequente a sua devasta!;ao material e humana pelos Suevos no ana 468,
e ao progresso politico e eclesiastico de
Erninio, cidade onde nos seculos VI e VII
da nossa era os Visigodos cunharam moeda,
e para a qual se transferiu a sede episcopal da diocese; cham ada conimbricense

•
Fotografia artistica , fJuatro se/os flulgares, dos quais
um usado. Resultado: diploma!
claramente, apenas uma lamentuyel FALTA
DE SELECQ!O. Ofensiva para 0 brio da
especiaIidade, provocadora, dada a sua import!\ncia e as suas profundas repercussoes,
de jUlzos pouco lisonjeiros e plename:nte
justificadGs - niio tenhamos pejo em 0 reconherer! - e que ,6 pr-eciso eyitar que se rcpita, que Be repita ate limites imprevistos,
a que todos - coleccionadores, comlSSurios e
organizadol"le5 - t'emos 0 indeclimihel dever

minando impicdosamente os aventureir06 das
lecnicas marotas e do mau gosto, r·eside ua
aplic.ac;iio, a partir de 1 ,de Janeiro de 1966,
fmalment·e!, do ArlO 13. que limita 0 acesso
a Internacional de colecc;oes que ju teuham
obtido pelo menos uma medalha de bronze
em Int·ernaciooal anterior, ou uma medalha
de prata em Naciollal (0 que, te6ricamente,
c equivalent e).
Uma modaIidade filaWica nunca pode dler
0
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conoonada, lila medida em que eln (! sempre
vftima de algo. Neste caso, e pelo que maiB
ama VJeZ tiv-e oportunidnde de constntar 1110
certaDJie ·em eplgrafe, posso nfirmar sem qunlquer risco que ·eln (! vitima de:

1.· - Falta tdle consciiincia, e irrespoosnbilidade, d'e muitos praticantes. Os 75 %
que lIlada estavam a fazer em Viena - salvo
desacflllditar a Tematicn de forma mnis all
menos flagrante - situavem-se num dos tres
gru~s seguinres:
0) Oe que infrigiam deliberndnmentc 0
Regulamento, -porque ele e um cllOrrilJIO de
a811eir,as compiludus por uns se.nllOres qlle
nOO lIub,em nuda dilto. Estes deviam rcti-

rar-ee voluntariamente da competic;ao, uma
V'CZ que a legislac;ao n no lhes serve - seria
om acto de inteligencia - ou, 1110 caso de
insistirem, pura e simplismente baillidos.
o da1tonismo nuo tem cura.
b) Os que postergava m inadvertidamente
o Regulamento, por milDOS esclarecid05. Aeste6 e necessaria dar a conhecer urn certo
nUmero de regrazinhas bBsicas (regulamento)
e a forma de as por em prutica (conselhos
dQ8 t(!cnioos de renome mu;ndial) - e, s6 de(loi. de terem acertmlo 0 PlI.'NIO, lhea abrir
as portas de Inte1"naciooal. Que IlIUO (!, que
qm: lIlio deve 66r, uma par6dia.
c) Os qlIC, absolutamente dentro do Regulamento, e da evoluc;ao de COlQCeitos que
lie tern v.erificado para progresso da modalidade, sinda nio tinham as SU88 colecc;oes com
~rdadeira cl885e internacio:nal - pela simples
razio de que e necessario ••• dar tempo ao
tempo. Estes, embora acarinhados, devem 6er
mentalizados na ideia exactn de que mais
vale t rabalhar a e6rio e, IIlO momento oportuuo, entrar entao com 0 pe direito e :liazer
uma figura condigna.

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-Telef. 834108

LISBOA

(PORTUGAL)

2.· - Falfa de energia, e d.o cumprim~nto
dos ·seus de ver-es, de certos comwudos. Apesar de, com larga antecedtlncia, a comissao
organizadora solicitar toda a sua atenc;uo lila
verifica"ao minuciosa d·e se as colecc;iies que
se pretendiam inscrever tinhalDl ou lilac: COllldi"oos para 6er e..'l:postas em InternaciOlllal, muitos nuo levaram em conta as recomendac;oes que
insi.stentemenle the foram dirigidas lIlesse ,SeI!Itido (a qlU/Zidade deve primar scbre u quantidade, eta.) e dcixaram seguir todas as banalidades alarm antes que Ihes foram sl1bmetidas. 0 mal vern de longe; UDS sao profissionais vacilantes, que tem medo de perder
o client,e, efecnvo ou em potencial, outros
SaO amadores timoratos, receosos de resvalar
110 plano inclinado das i!Ilimizades.
Uma lustima. Porque, d·e todos os interveniel!ltes,
sao precisamente os comissari05 que estiio
mais bern colocados para, com a devida a11tecipa"ao, com ;Jobreza e experiencin, verifical"Cm ee as pnrticipac;iies estiio ou lIno
ajustadas as circllustuncias. Em melbor posi"no de dectuar umn triagem rigorosa. Que
pode trnnsf{)rmar por completo 0 ambiente
actual. Como se iml'0e. Deve haver um
l1em6dio, ,n o rcceituurlO de que a Filatelia
dispiie, para acabar definitivamente com este
mal dos comissurios negligemtes.
3.· - Falta de criterio de alguns organizador.cs lno rateio d05 quadros.
Querro
rderir-me, como 6 6bvio, iI. disparidadc na
concessao de quadros entre classes - invariil.,'Clme nte observnda - enos constante.s contra-sensos, pOl' vezes corn foros de anedotn,
verificados na atribuirtiio de qundros dentro
da m.esma classe. Em Vienn, tendo 88 rnilllha6
participart0es aerofilnt6Iica e temutica ambas medalhas de prata '110 seu ccurriculum »,
foram-me concedidios 4 e 2 qILBdr05, respectivamente. PorqutH I!: e....idente que era precisamente a segunda que tinha urna esfomeada necessidade de espnrto para dar uma
ideia do seu desenvolvimento, para dar cantil
do que vale. Mas, nao inter·e68a. 0 que
6 incontro,'Crso e que se a comissao organizadora tivesse ulilizndo uma escala - 0 tal
cbareme» de que falam a prop6sito de tudo
e de nada - nmbas as minhas colecc;iies deviam ter tido id8ntico numero de quadr06.
Dois ou quatro - mas eX8ctamente 0 mesmo
numero. Julgo que este exemplo, claro e
s6brio, demonstra ter havido mais uma vez
JlI8uif.estJa e pernici06a falta de uniformidade
no rateio dos quadros. Que a presenc;a da6
tematica~, pelo menus das boas colecrt5es
temuticas, foi estr.angulada.
Ora nenhuma
modalidade fiIatHica pode ter belcza e fulgor
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selos portugueses
Emlsslo comamorativa do V Cantenarlo da Cldada da Braginoa

(Reprgdu~lio

autorlzada pelos C. T. T.)

Bragan~a parece ter tido primitivamente 0 nome de Celiobriga e depois
Brigantia.
No tempo dos romanos foi povoa~ao
de certa importfmcia, importiincia essa que
se manteve durante 0 dominio dos godos.
Destruida pelos arabes foi reconstruida
em tempos de D. Afonso Henriques e
D. Sancho aumentou-lhe muito a popula~ao e deu-lhe foral em 1187.
Ate ao reinado de D. Fernando esteve
sempre na Coroa mas este Rei doou-a,
juntamente com a Vila de Outeiro, a
Joao Afonso Pimentel, como dote de sua
cunhada Joana Teles de Mene5es.
Por morte de D. Fernando e tendo
Joaa Afonso Pimentel tornado 0 partido
de Castela foram-Ihe confiscados os ben5.
Mais tarde foi Senhor de Bragan~a
D. Fernando, filho do Infante D. JoAo e
de D. Leonor Coutinho, Senhor do Couto
de l-oeOInil.
Sucedeu-lhe seu filho D. Duarte morto
sem descendentes.
Bragan~a foi entao doada com 0 titulo
de Ducado a D. Afonso - filho natural de
D. JoAo I - nos fins de 1442 pelo Regente
o Infante D. Pedro, seu irmAo.

o Segundo Duque - D. Fernando I, fiIho segundo - herdou 0 titulo e a Ca5a
de Bragan~a em 1461, do pai por ja ter
morrido sem descend~ncia 0 seu irmAo
mais velho.
Em 1463 0 Duque de Bragan~a acompanhou 0 Rei a Africa, com 750 lan~as
e 2.000 infantes e de tal maneira se houveram que EI-Rei « ..• considemndo nos
os muitos servi~os, e obras de grandes
mel'ecimentos que a nos, e a et Rey
D. Duarte nosso pad1'e, e a nossos Reynos
tem feito Dom Fernando Segundo Duque
de Braganea, meu muito amado, e prezado
primo, e querendo-the gatardoar como a
n6s cabe, e pOl' noUo eUe Requerer a
nos praz daqui POI' diante a sua ViUa de
Bragan~a se chamar Cidade ... e POl' certiddo deUo mandamos fazer duas cartas
si'1ladas POl' nos, e asseUadas do nosso
sello de chumho, hua que tenha 0 dito
duque, e outra que tenha a dita cidade
de Braga'nea, dada em a nossa cidade de
Cepta onde d fectura desta esta nOB so
aRayat. vinte de Fevereiro P .o datca~ova a
fez anna do nascimento de nOS80 Sor Jesu
Xpo. de mit quatrocent08 ssesenta e quatroll.
Bragan~a celebrou pois com orgulbo
no ano de 1964, cinco Seculos da sua
vida como Cidade e homenageou 0 Duque
D. Fernando seu her6i famoso erigindo-lhe uma estatua a entrada do Castelo.
Ser Cidade numa epoca em que tao
poucas havia na terra portuguesa e
nenhuma em Tras - os - Montes, era _ com
efeito uma honra excelsa e uma distin~1io
sem par.
Cum pre-nos no Senhor Duque D. Fernando 1 - Regente e Condestavel do Reino,
Fronteiro-Mor, Governador de Ceuta, Marques de Arraiolos por merc~ de seu Avo
o Condestavel Nun'Alvares Pereira, Marqu~s de Vila Vi~osa, Conselheiro de Estado - distinguir e respeitar 0 hom em prudente e calmo, mas corajoso e decidido,
o Conselheiro avisado e inflexivel na sustenta~ao dos seus pareceres, 0 generoi3o
e auster~ organizador das suas tropas
cujo encargo de sustenta~ao custeava do
seu bolso, 0 esfor~ado, ardente e tenaz
combatente de muitas batalhas da con-
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Estamos em boa companhia. 0 que e
profundo em significado, e perdunlvel em
consequencias.

Vundro estntistieo

ilia

Braunstein (Belgica) - Classe de
Honra;
Henry M. Goodkind (E. U. A.) - Ouro;
Jean Gravelat (Fran!;a) - Ouro e Prata,
com premio especial e felicita!;oes
do Juri;
Sebastiiio Amaral (Brasil) com premio especial;

Vermeil,

Louis Staub (E. U. A.) - Prata;
Henry C. Dupont
prateado;

(Fran!;a) -

Bronze

James Wotherspoon (Grii-Bretanha)Bronze prateado;
J. M. Borras Feliu (Espanha) - Bronze.

USE E D1VULGUE 0 2MBLEMA
DO C. F. P.

*

CADA 1 2 $ 0 0
Pedidos a Secretaria

Preparemo-nos atempadamente, e prosseguindo urn caminho id6neo e digno ja
I a r gam e n t e experimentado, para a
"AEROPEX,. (Nova Iorque, 10 a 12 de

(*) - 2 das medalhas de bronze prateado !oram
con!erldas pelo conjunto de 3 partlclpa~1ies, ao abrlgo
do disposto no arl. 5. 0 do Regulamento Geral.

Junho de 1966) - Exposi!;iio Internacional
exc1usivamente aerofilatelica, patrocinada
pela F.r. S. A., que ali tera 0 seu
6." Congresso.
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sem espa~o adequado, distribuido com objecthidade 'e isen~iio. Nem por artes de yarinha mugica •••
Dentro da classc, a dislribuil.iio dos quadraB foi completamente deslituida. de sentido. Ae disponibilidades - que ju nuo eram
equitalivas, como disse - niio foi dado 0
melhor uso. A minha colec~iio, que "inha
da .PHILATEC-64» galardoada com medalha
de prata com felicita~oes do Juri, foi metida
em dois irris6rios metros quadrados en(luanto a participa~oes scm carta de apresenta~iio - e cuja debiIidade nuo alcall1~o u
mais do ([ue urn papel para pOl' na parede
- foi c oncedido um copioso numero de quadros. Urn panorama desolador: tomando cspa~o vital, c entenas de quadros repletos do
(lue 'eu chamo cheqlles ,~em C'obertur{l, que
podiam tel' sido melhor aproyeilados. Uma
vcrdadeira usurpa"iio. Scm falar cm cerlo
malabarismos, como 0 do cidadiio austriaco
que insereveu, ·em tr~s £rac,<oes, a sua rolec,<iio
«Filauelia e Musica» oblendo assim, com a
complacencia fmtrioticn dos orga'lizadores, a
bagatela d'e 8 quadros... Eu podia apresentar mais exemplos concretos da falta de
criterio uniforme, do absurdo, ([ue rodeoll
o rateio dos quadros d·este cerlame. Tant05
(lUI.'. IS melhor ntio nos perdermos.
Creia
tel' ficado bern expHcito, que este importanie mctor, em tantos oasos tr.a lado de forma
o· mais discorde POSSI vel do caructer de sericdade e sentidio do dever que 0 devem dominar, contribui de rnaneira vultosa, consid'eruvd, para ' 0 cnon sense» e paradoxo
da T,emutica actual em InternaciOll1al. Niio
sc atribuam culpas 110 pralicantes, niio se
exijllm tamadas de posigiio aos comissuriosapenas; as comissoes organizadoras tamb~m
tem a sua qnota parle de responsabilidade
uo problema. Nno sei 0 que vai aconteccr
amanhii. 0 que t.em acontecido, porem, autoriza-me a d·esejar que os organizndores
passem a ratear os quadros com a maior
hOllestidade, seguindo rigidae Lnflexlvelmente
uma escala. Scm cnp rich os nem atropelos.
Se tudo 0 que se £izer ao nivel mundial
para moralizar cada urn dos tres pontos
esscnciais focados for realmente cumpridocom todos 05 int.ervenientes e interessados
animados Ii luz do 1f;ntendimento e ade.suoe 0 Art." 13." posto rem execu,<uo com dignidade 'e vertioalidade, ·eu tenho a cerreza que
a partir desse momento d,eixaru de haver razoes para falar em clesniveis. Por isso Co;'lservo a mllis fagueira csperan~a de que uma
classe Temutica depurada do frivolo, com
colec~oes adultas desenvoh idas num espago
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razouv.el, 'em breve yirri II merecer todo 0
respeito e tod:a a admira,<iio dos mais compatentes filatelistas e interessar efecuvamente 0 grande publico. Poderemos, entiio,
fe!\Dejar () fim de um sonbo mau, de urn
longo pesadelo I Taly.ez seja jri na pr6xima,
na. cSIPEX.» (Washington, Maio de 1966).
Para os leitol'cs mnis dados ao estudo
desles problemas, parece-me chegada a altura
de ,enumerar os principais defeitos obseryados nas participagoes consideradas fracas
ou muito intis n a .\VIPA-65.. Devo aoontuar (lue muilas ddas enfermavam simultilneamcnte de m:ais de um dies seguin tee ·erros
de concepgiio:
0) Colec"oes gerais, cuja extensiio (numero d'e selos jn existentes, acrescido da avalancha die no yidad,es desse tema) impossibilita
rompletamente a sua espccializaftuo (pegas £ilatelicas), nlio tem qualquer hip6tese de
exito. P,erlocneem ao passado. ~ a pro/unclidacle (quaIidade), e niio 0 comprimenta
(quantidade), que du nas vistas eleva n
uma classifica,<uo confortu,·e1.
b) Colec,<oes, nomeadamente de temas populares, scm uma ideia condutor,a origi'nal
nuo conseguem chamar a aten~ao e sair da
obscuridade. Os cDesportos. por disciplinas,
n «Flora. pOl' famitias, dc. ·estiio completamente fora da ordem do dia. Suo prlmiti"as, urn primeiro passo bacida. A origilli!lli~
dade conta cada vez mais. 0 dobro do que
no passado, posso assegurar. Uma de zen a
de participa,<oes de «Cosmos . , todas monotnn ame n t,e copiadas a papel quimico pelo
Lollini, niio lograram cair 1110 agrado e nua
obtiv:eram quaisquer recompensas de vulto.
Nesses moldes nunca sairuo da rampa de
lan~me n t() .••
c) Colec,<oes com exce.ssi"a legenda,<iio,
ou, pelo contrario, com completa aus6ncia
de anotaft0es; selos novos misturados com
usados, sem qualquer r aziio plausivel, etc.
Numa palavra: falta de equilibrio, quando
em Temuuca tudo, sob qualquer prisma, deve
ser potencialmente equilibrado. Estri 1110 Begulamento que tais pruticas nao sao recomendnVICis. T'e m-se dito e repeudo que ':nuo
suo d'esejuveis.
Infelizmente estes coneitos
pal"ecem 'IIUo. .ser ./linda ooillbecidos dum grande
numero de coleccionadores.
d) Colec~oes com desenhos, fotografias,
recodes, etc. - elementos ,nuo £ilati!licosabsolutamiente desneeessurios.
Niio vale a
pena perder tempo com comentnrios acerca
de questoes de lana caprina como esta. Tal
praga ·era regulamentarmente indesejuYd; mas
como alguns abel1<lerragen9 do mau gosto in-
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sistiram (e de que 'D18,neira I) vai ser purn
e simplesmente PROIBIDA.
Pronto,. 01:<1bOU-8e.

Para mal dos nossol! pecados 0 catillogo
da cWIPA-65 _, na sec'tao temiitica, publicou
-em vez de grandes peft8s dns grandes co1ec't0es, como 0 fez para as outras cla,sses.uma -mao-cheia de fotografias de participa'tOea crivadas de defeitos. Como 0 leit~r
p'odiera 'V'erificar pelas duas amostras !{ue
ilWitram oeste artigo. Urn tra'to de umao
paM a asneira. Justamente lIlum momento
decisi.vo, 'em que ae pugna pela eficiencia 'c
pelo progresso.
Esbe facto, tao inesp erado como caricatnral - que lIlao deve tornar a acontecerfoi largamente criticado no COl6quio Temutioo que teve lugar, com 0 tlJjlIior sucesso c
repercWl5ao, 1110 Palacio PaIffy, pelas 14 horas do din 7. Pnrece-me obriga'tao salientar - III consagrar-lhe uma paIavra de tne-

«SIPEX-66»
EXPO!I~AO FILATELICA

INTERNACIONAL
patroclnadl pall F. I. P.
WA8HINBTON, 21-30 DE MAIO DE 1988
no HOTEL SHOREHAM
Ja foi distribuido

0
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recido aplauso - -esta oportuna mesa redondo,
em boa hora organizada, que, quanto a mim
-'e pela avalin'tao dos resultados obtidosfoi 0 momento mais alto da Temiiticn ,no
quadro desta c\VIPA-65". Em primeiro lugar, porque foi a primeira vez que a Comissao Tematica da F. I. P. (antiga CornLs,sao F. I. P. das Colec'toes TemtHicas, com
nova ,estrutura ,e refor'tada com eIemejntos
oriundos da F. I. P. C. 0., 'extinta) - com
a Direc~ao, Comite Consultivo e Conselho
Int,ernaclOlIlal presllntes quase lIla sua t,otalidade - !eve oportunidade de explanar e debaber, perante e com intima colabora'tao
dumaudit6rio d'e cerea de duzentos coleccionadol'\es dns mnis divcraas procedcncias ali
reunidos (numero ineditol), problemas cujo
inberessee relevilncia lIlao sofrem cont'esta'ilio: balan'to geral da situa'tiio da Temutica actual, t6picos do R e g u 1 ill m e n to
I n tel' no, jii aprovado pela Direc'tiio da
F. I. P. em 24 de Janlliro p. p. em
Genebra, altera'toes -n inlroduzir 1II0 Regulamento Intel'lIlaciollal. Escusado serii dizer,
meus bons ,amigos, que eu nao perdi pitada,
e que. co1hi preciosos ensinamlll!1tos que irao
aperfui.'toar a millha aetividade.
Em segundo lugar, porque nos foi proporcio:uada
uma si!rie de palestras de .aHo 6ignificado
formativo, aoompanhadas da projec'tao de
diapositivos.
Quero salientar a proferidn
pda polaca Mademoiselle Maria Groer que,
num eslilo illconfundh'el dlll!1ll1!1lciando ii distilncia uma vasta experiencia, IIlOS demonstrou como dum fragmento ou parcela dum
rema corriqueiro -no seu caso, cFauna » i! possiVlCl, com uma concep,.ao :nova, com
urn plano de talento, com uma ideia condutora absolutamente original, fazeralgo de
!:§Cnial. Espectacular. Que se clfra, preto
no branco, em diversns ·medalhas de vermeil jii obtidas em Intel'\nacioiJlaI e na aur601a de prestigio que rodeia 0 seu noma
Tel' ideia8, a coisa parece fiicil; ter umQ
ideia c que e muito mai.s di,ficil... Eu
guardo desta brilhantissima li'tao uma luminosa reoorda'tiio.
.
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tamos no final e; porem; urn louvor, no
seu significado rna is efectivo, aos que
contribuiram para 0 impressionante sucesso, aos que colaboraram no belo esforgo geral.
A nossa selecgao de «primeiros voos,
e voos especiais, da Pol6nia: pombo-correio, balao, aviao, planador e dirigive!» -..,. explanada em 4 quadros, espa!,!o
aceitavel - foi distinguida com medalha de
prata (a quarta que obtem em Internacional).
Os factos de ter a sua frente
apenas 13 medalhas - estando na li!,!a as
melhores colec!,!oes mundiais - e bater com
clareza 0 seu competidor «directo» - 0
conhecido coleccionador polaco Boleslaw
Kaczmarek, que apresentou, tambem, uma
colec!,!ao de estudo do seu pais (bronze
prateado) - leva-nos a crer, com toda a
satisfagao, que cum primos da melhor maneira. Nao precis amos de quaisquer etiquetas publicitarias. Se falamos na nossa
actuagao e porque nao queremos deixar de apregoar, mais uma vez, tornando-a conhecida e acessivel ao maior
nfunero possivel de adeptos, a afirmagao
vivente de que, em Aerofilatelia, as colec!,!oes de estudo - resultado de longas
e constantes reflexoes e de pesquizas
sistematicas e permanentes, por vezes recompensadas com descobertas excitantes

e sensacionais - t~m sempre uma palavra
a dizer, podem alcan!,!ar justa aureola, ser
apreciadas da melhor forma.
Para terminar, dois aspectos que se
nos afiguram dignos de considera!,!ao e
profundamente construtivos:
- A Presid~ncia da F. I. S. A. tern
11 membros, dos quais 7 expuseram neste
certame. Todos medalhados - incluindo as
duas de ouro. Isto prova que a nossa
dinamica Federa!,!ao Internacional e dirigida por urn escol, por uma elite de
praticantes de estirpe. Capaz de erguer
urna obra superior e levar a modalidade
as maiores realizagoes. 0 surto de progresso verificado esta bern patente.
- A «sec!,!ao aerpfilatelica" do nosso
Clube - representante de Portugal .'1a
F. 1. S. A. - alem de reunir a quase totalidade dos aerofilatelistas portugueses,
conta entre os seus associados com figuras
do maior destaque que, vivendo para alem
das nossas fronteiras, nos dao a honra
de estar ao nosso lado - com compreensao
e respeito pela nossa tarefa de encaminhar
a Aerofilatelia nacional para uma posi!,!ao
de vanguarda. As classificagoes em Viena
de alguns desses colaboradores - preciosas fontes de ensinamentos e de informa!,!oes - dao bem a medida da asser!,!ao.
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grande Vlencedor da compcti,.ao foi 0
frances Fran'tois Lasny - ullica medalha de
Duro na 'nossa classc. Muito justa. A .sua
participac;iio era, Bem hesita'tiio,a melhor.
Oito memoriiveis quadros com selos (e que
lidosl) Ie ~as (e que pe'ta'.!l) dos primeiros
Jogos Olimplcos, formando urn conjuuto fulguranre, expressivo e impressiouante que,
alias, jii vinha preoedido de gr.ande fama e
identico galardao miiximo ,na cPHILATEC-64». ACre5C1ento que Lasny c urn profundo
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dando lugar a urn despique ardorosobrilhantemente esmaltada com a presen!;a
das melhores colec!;oes do Mundo.
c) Comparencia efectiva dum nl1mero
muito consideravel de aerofilatelistasgente de toda a parte - que movimentou
e deu 0 mais alto interesse as divers as
manifesta!;oes da especialidade integradas
no esquema da «WIPA-65»:
- 5.~ Congresso da F. 1. S. A.
- «Dia da Aerofilatelia»
- Prova com baloes livres, com transporte de correio especial, de caracter
altruista
- Outras reuniOes, de indole tecnica
ou social, que permitiram concretizar rela!;oes e fomentar 0 intercambio de ideias.

Classe de Honra
Tres participa!;oes fulgurantes, de aerofilatelistas de grande capacidade e constante prestigio,' prot6tipos das colec!;oe'i
«monstros sagrados», como se costuma
dizer, e dignas de men!;ao especial:
Com. G. CoLombo (ltdLia) - Selec!;ao
duma colec!;ao especializada de primeiros
voos, selos e documentos (1908-1940), particularmente forte em pe!;as de Italia.
Eng. I Bra'unstein (BeLgica) - Colec!;ao
de estudo dos selos consulares da Russia (1922), compreendendo diversas chapas
com pI etas ou reconstituidas, e todas as
variedades e erros conhecidos desta emissao.
Cyrin H. C. Harmer (Grli.-Bretanha)Selec!;ao da Terra Nova, com as tentativas

transatlanticas de 1919, desenhos, ensaios
e provas dos primeiros selos, e os «De
Pinedo» e «Columbia» em quadras novas.

Classe de Competlolo
Dois excelentes pavilhoes do Messepalast albergavam as 69 participa!;oes, de
19 paises, que compareceram nesta Classe,
e entre as quais se notavam as luzidas
embaixadas da Alemanha (13) e E. U. A.
(12). Bitola senslvelmente alta, esplendida. Uma das facetas mais interessantes
que se observa no mundo aerofilatelico
e a crescente quaUdade das colec!;oes e,
sobretudo, a inteligencia dos praticantes.
A tecnica, dentro de principios definidos,
vai evoluindo e, com ela, os coleccionadores progridem continua e incessantemente. Quem deseja seguir a via facil
do comodismo nao vern para a Aerofilatelia. Que nao prescinde daquele esfor!;o
persistente de devotado labor a que os
verdadeiros filatelistas estudiosos estao
habituados. Nao ha aUerna,tiva. Saliente-se, na verdade - 0 que nao escapou
ao observador atento, e ao publi-co an6nimo - que a grande maioria das participa!;oes da nossa Classe primavam pela
curiosidade e interesse do conteudo e
pela expressao .que os proprietarios lhe
dao.
Os gran des triunfadores - galardoados
com medalhas de ouro - foram 0 norte-americano H enry M. Goodkind e alemao Dr. Ernst Raab. Ambos apresentaram
«selec!;oes de pioneiros de todo 0 Mundo»,
de vigor e riqueza deslumbrantes. E 0
mais curioso - e prova a versatilidade e
a diversidade de campos em que e possivel aplicar a nossa actividade, no vasto
e apaixonante dominio da Aerofilatelia
- e que os dais concorrentes, admiravelmente dotados, exibiram conjuntos onde
fulgiam as maiores raridades - verdadeiros arietes - completamente diferentes.
Nao havia uma duplicata, a minima repeti!;ao.
Esta sumula nao nos permite infelizmente outras referencias individuais, muito
merecidas, a expositores de grande merito cujas participa!;oes notaveis, alidantes, revelando urn inequivoco poder realizador - genuinas e academicas - trouxeram urn contributo valioso para 0 exito
rotundo da especialidade na «WIPA-65,..
o quadro-sintese ilustrativa que apresen-

f

c()nhiecedor da mat6da - factor primordialc:rercendo pOl' isso as fu nC;oes de director
do Agrupamento TemUtico cDesportos.. da
Associac;iio Franccsa de Filntelia Temutica.
Um l'esponsuve1.
Pal'ece-me indispensuvel fri5ar bern que
cstn participac;iio triunfadora em Internacional e dte Ills.unto, portamto uma simpIes j U5taposic;iio de material, alinhado por ordCDl
eronol6gica dns emissocs (ou dos Jogos, que
e a mcSlIIJa). Scm qualquer estrutur,ac;iio,
evidentemente. E 5ublinhar bem porque ainda
hti pouco um critico improviSlldo local preIJendia que em Exposic;oes Temuticas (com
maiusculas) s6 fosscm admitidas coIecc;oe:l
~em6t.ica3 fJro-priamente dita. (com e.struturaC;iio) - I C desclassificar ciu limite .. as outra-s
(.!lie)! Ora 0 titulo do estatuto elll vigor
desde 1 de Janeiro de 1961 IS bern clnro
(Regulame.nto das Colecc;oes de Assunto e
de Terna) e os primeiros artigos defilllcm
cxpHcitamente as tres form8s como c posSlV'llI -claborar colec"oes a partir do motivo
do .selo. Tres categorias todas elas perfeitame nte legitirnas, todas elas postas no maior
p6 . de igualdade.
No campo das medalhas d'e vermeil enc()ntram..se 4 "habitues» - Dr. A. Triska
e B. Giinthcl' (amhos da Alemanha), Dr. H.
Portmann (Suic;a) e L. Aingedor6 (Sllc~n) 
e 3 reccm-promovid05 - F. Baeker (Alemnnha), O. Cronsjo (Succia) e B. Kuschmann
(Luxemburgo). Participac;ocs m aito boas, a
que rendoas minhas homenagens. Com presenc;a, com chama, com calc - ou seja, ju
com uma larga tradic;iio -em InternacionaL
Tinham raziio os antigos: 0 Diabo sabe muilo
porquc c velho •••
Quanto a reprcsenlac;iiO portllguesa, mccessariamente pouco numerosa - por falla de
infra-estrutura -esteve dentro do seu :nor-

SELOS
r

Grande variedade de selos nacionais e
estrangeiros. Pella as nossos caderQos e
escolha. Pre!;ario gratis de
pacotes e material filalelico

RAMALHO

GUERRA

Rua d. AS5unllio, 7-4.- (elevador)
Teler. 367841 -

LISBOA-Portugal
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mal, Bem grandes rasg06 mas com urn comp()rtamento honrOl1o, podendo dizer-ee que
cumpriu 0 seu dever, a sua mWiio.
A minha colecc;iio de cTelecomunicac;oes.,
incriVlelmente es~a,·ti'hada, como 0 leitor
ju aabe, consegulU a sua terceira prata em
Internacional. Apenas com oito medalhas II
sua frente. F,iel a si pr6pria, mas &em possibilidades de promor;iio naquelas condic;oes
desvantajosas. E como dos 34 galardoados
com medalha de prata apenas 6 tlnhamos
os irns6rios 2 qua(J.ros (os restantes estavam
favorecidos com 3 a 10 quadrosl), eu creio
firmemente que ,e stou no bom cammho e em
breve 0 v-ermeiI vir a recompensar 0 m'eu
trabalho de mais de uma d6cada. De estudo
e pesquizas, tenazes e sem desfaleoime:ntos.
A colecr;iio de cBarcos. de D. Maria da
Conoeir;iio Hernandez obteve nova medalba
de bronze. Congratulo-me por ter tido 0
prazer de ver incluldas na sua participa"iio,
contra as ideias frelJ,uentemelIlte defendidas
par esta 'expositora, dIvers as pe98s filatmc813:
err05 de Portugal, canto onginal dum selo
do ffitramar, nao ae.ntcad05 de Espanha,
prov:as de Franc;a e ~ises de expreesiio
rranceSll. Na minha oplniiio, foram prec$6ame.nt,e essas pec;as filat6licas que a saivarllm
dum possivel naufragio...
Mae I[)iio me
armco III formular outros coment&riOl!, por
mais ino:Fensivos e des.pretensiosos que 6ejam. Uma voz e~ptica Interior ta lhe devia
tel' ciciado que alguma(e) eoisa(s) de fundame,ntnl deye estar mal pora, 'Iliio obstlUllte ae
suas llumerosas saidas a16m-fronteiras (1960-1965), TIunca passar do bronze, e niio alcan9Br a IiIlmejada promoc;iio. A colecciOlnadora pufer,e por~m ouvir 06 seua tarifedrios, que, de certo por ,n unca terem visto
uma Inrel'nacional, viio proclamando com, 0
maior dos ll-vontades que no mar da fila~clia toemutica tem uroa frota a na'VCgar em
marc alta (Sic). 0 SjOnho e gratuito: E :niiG
paga imposto de consumo.
Como ultima nota, duas linhae sobre 0
Juri 1Jemalico. Para esta oUssiio superior fol'am destinados 0 Prof. Dr. A. Joerger (Alenba), ex-Pr,esidente da F. I. P. C. O. e
actual Conselheiro da Comissiio Tematica da
F. I. P., e Mademoiselle Maria Groer (Po16nia), Vioe-Pr:esidente da Direcc;iio da meema
Comissiio. Niio deve ter lido trabalho dificiL
Ao om e ao cabo tratava-ee apenas de
apl'eciar com rigor os 25 % que estavam
em competic;iio cerrada, e arbitrar a lata
de pigm:eus dos rest antes 75 0/0, Eles IWIbem
-Iembora pOl' CD alguI18 pell8em que lUiiodistinguir 0 trigo do jow, a co!Wlci&ncia da
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federa~ao Portuguesa de filatelia
PeIa primeira vez e concedido aos filate1istas temuticos a possibilidade de se profutiIidade, os conhecimentos das habiIidndes
de deito duvidoso. Ell nito ouvi qunisquer
I'emoques ii slIa ac,.ito IIns homs frenCti cns
que se sucedem ii saida do ~pnlmln rcs • .
Bom sinal.
Finnlmente, parn os que gostalll da lil1guagem illcontro,'ersn dos iIIumeros - COIl1O
ell - fica 0 qU:ldro ![u·e eompilei basendo em
dados ofieiais. ~u u~a "I'isito de eonjwlto
e, 0 que e mUlto lInporlante, revela de
forma ,expressh·.a quais os poises temnticamente 1I1ais evoluidos. Para 05 'Iunis devcmas volver os olhos e apurar as Dln-iclos.
Para aocrtar 0 r el6gio e dar ii le1l1ulic n
portugu·e.sa a ex press ito e 0 lugar que todos
1168 dre.sejam05.
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nunciarem sobre 0 1I0VO projecto de regn(amento das colcc,.oes lemutJcas daborado pela
Federa,.iio Internacional de Filatelia.
A. oportunidade que agorn se oferece
aos fdatelislns teru a mnior relevuncin no
cnmpo da filnldin inlernncionnl, pois que ns
sugestoes ((Ile apresentnrmos seriio convffii,enl'cmente esludadas, nnalisndas e finalmenlc
adoptadas peln F. I. P .. S1! forelll considerndns
uleis.
Escllsado sent acenlllnr que e indispemSib cl a eolabora,.iio de todos os filntelistas
temlilieos portuglleses, e '( ue aguardamos as
s~as sugestoes nle fim de Setembro pr6"lIno, data em ,(ue se organizaru sob n cgidc
da Federn,.iio Porlugllesa de Filatclia ullla
l'C uniiio para discutir as viirias proposlas
nprcscntadns entretnnto pelos filal elistas.
Toda a ooCl'l'IC6pO'ndcncia sobrcesl-e a~s unlo
de, eru ser dirigida ou direclame.nle pnr,1 a
Federn~iio Portuguesa de FiJatelin ou pnra
o deIegado dn Comissiio Temutica, Dr. Romano Caldeira Cumara - Pracela Dr. Olivdrn Salazar, 5-2. o -Drt. - Ca:\.ias.

5

I

1

: !:Ii

1I il l i

! ; I 12
..7..1·34'1 '63'riB' ';4'

aa Alemanha) - que funcionou na maxuna
independencia (excepto para as medalhas
de ouro, claro, em que e obrigat6ria a
unanimidade de todos os jurados). Nestas condi~5es favofliveis, a Aerofilatelia
prontificou-se, transbordante de classe e
seguran~a, na toada que the e habitual

COMllSlo TEMATICA

Projecto do Regulamento Internaclonal
d81 Colacv681 da A88unto, de
Flnalldade de Emlilio
8 de Tama
Arl. 1.° - As colcc,>ocs elaboradns a
partir do moti vo do selo e dns pc,.ns filatclieas 'lue. clas eontem, devem, parn screm
admilidas ~Ias exposi,.ocs internacionais pntrocinndas peln F. I. P. e ·nas exposi,.oes
pntroeinadas pcllls federn,.oes naci~nais filiad,ns nn F. I. P., perte.neer a umn dns tres
cnlcgorias seguintes:
- eolect;iio ternulica definida segundo 0
artigo 2.
- I:olec,.uo de finalidade de emissuo definidn segundo 0 arligo 3.
- colec,.iio de nssunto definida segundo 0
nrtigo 4.
;

0 ;

0

~ 31 ;
··················;5················· 1~67r · ~· · 1

amplamente compreendido, e cQm grande
merecimento, pel 0 s organizadores da
«WIPA-65». Eles nao ignoraram os ex emplos dos wtimos cinco anos - em que os
aerofilatelistas boicotaram as Exposic;5es
sem garantias, fie i s as directivas da
F. I. S, A., deixando 0 sector de Correio

Federaolo Internaclonal de FUatelia

0

4
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Art. 2.. - A eulecfiio teallitien e uma colec,.iio cstabeleeida a pnrlir de urn plano
d'elerminado e seguindo um temn inspirado
pelos assuntos que iluslram 05 selos ou pela
sua finalidade de emissiio. A colecc;iio temu-

o grand~

a61'0filatelista norte-americano Henry ,I-f. Goodkilld, 110SS0
consocio e amigo, recebendo a sua Illcdalha de Ouro

Aereo as moscas, e acorrendo com entusiasmo apenas as Internacionais exclusivamente aerofilatelicas patrocinadas p310
nosso organismo maximo - e deram satisfa~ao
as nossas reivindica~5es basicas,
legitimas: igualdade de tratamento em
rela~ao
ao padrao valida referenciador,
nosso irmao mais velho, 0 Classico.
Assim, em Viena, a Classe aerofilatelica
foi colocada sob a egide da F. I. S. A .,
e jutgada por um Juri de especiatistaspersonalidades escolhidas da lista de jurados da nos s a Federa~ao (Eng.· Ilia
Braunstein, da Belgica, e Horst Aisslingzr,

°

fjtt~rido

cada vez que e chamada a colaborar, a
servir excelentemente a politica de presUgio e de grandeza desta imponente Exposi~ao.
A sua ac~ao proncua e intervenc;ao honrosa, que todos, sem excep!;ao,
consideraram de saldo francamente positivo, pode resumir-se, esquematicamente,
assim:
a) Participa~ao de peso, de real valia,
sumptuosa, na Cia sse de Honra - tomada
bem a serio e em tudo digna da categoria
dos protagonistas.
b) Participa~ao copiosa, mas escolhida
e homogenea, na Classe de Competi~ao-

20
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tiea desenvolve urn tem.a, apresenta urna tese,
ilustra urna ideia eondutora pelos selos e
outras p1!~ filat6licas. E' aeornt>anhada necessliriarnente de textos expliOdtlvOS.
Toda a eolec'tiio temutiea deve obrigatbriamente ser aeompanhada dum memorial ou
resume ao tema e de um plano detalhndo
(muximo duas folhas de album) com a indica"iio do numero de folhas por eada subdi,isiio.
Art. 3.
A colecfiia rle finalirLClde de
emissiio 6 uma colee'tiio baseada na fin alidade de emissiio dos aelos e das pertas filaMlieas que a eompi5em. Consiste numa simples justaposiQiio de aelos e pec;.as filat6licas
tendo ([ualquer relaQiio ~atre elas pela finaIidade da sua emissiio.
E' consider ada como uma colccrtiio deste
tipo:
a) uma eolecQiio limitad,a a urna uniea
e mesma finaIidade de eml5SUO;
b) uma colecc;iio cujas pec;as estiio elassifieadas por paises ou pela ordem
cronol6gica das ernissi5es.
Art. 4.
A colecfiio de ass unto 6 uma
eoleertiio tendo por base de classifieac;iio 0
assunto ilustrando 0 selo.
COI!lsist,e numa
simples justapo.o;irtiio de selos e pec;.as fiJa!.cIieas tendo qualquer relartiio entre eles pel0
assuuto que ai se eneontra represcnt.ado.
E' eonsiderada uma eoleec;ao de assunto:
a) uma eolecc;iio cujns p~rtas estiio c1assifieadas por paises ou por ordem
crono16gica das ernissoCoS;
b) uma coleertiio limitada a um unieo e
mesmo as~unto, eoleec;iio que pela s ua
aprescntac;iio se assemelha Ii da eolecrtiio geral.
Para a cole~iio de .a9sunto nno 6 ,a bsolutame.nte 'lleoossurro a16m dos titulos, anotac;i5es:
Art. 5. 0 - 0 selo deve constituir 0 elemento principal e domi'llnnte de toda a eoteec;iio. Por eonsequcncia os desenhos de iluminuras, os elementos niio filatclieos tais
como fotografias, imagens, r ecortes de jor.nais
e r-evistas, etc., niio siio admitidos em nenhuma coleer;iio.
Toda"ia os desenhos e eartas geogruficas
reduzidas a lim minimo ,estritarnente !I1ece surio siio admitidas logo qu e elas tragam lima
explicnc;iio indisp'ensuvel e um suplemellllo de
informa"iio indiseutivel ao dCSelllvohimento
do terna.
Os selos devem ser autcntieos
Art. 6.
e ·em perfeitoestado. As pec;.as filatelicas de,em ecr autcnlicas.
Art. 7.
E' desejuvel que os selos usa0

A£ROfILAT£LIA
GRANDE EXIro DA ESPECIALIDADE
NA

« WIP A
(VIENA, 4

II.

- 65 »

13 DE JUNHO )

o nivel de acentuada craveira com
que se exibiram os aerofilatelistas nesta
«WIPA-65», a maior e melbor Exposi!;ao
Filatelica Internacional ate ao presente
realizada, justifica plenamente 0 titulo
desta reportagem. Pois foi isso. Demon3tra!;ao espectacular de vitalidade, de significativa capacidade, de inolvidavel uni.:
dade colectiva. Uma pincelada berrante,
de evidente categoria e autenticidade, de
ar senhoril. Que valorizou, de forma que
nao pode ser omitida nem ofusc ada, 0
importante e notavel certame.
Avulta assim a manifesta utilidade dum
perfeito entendimento Comissao Org3.1izadora-F. I. P.-F. I. S. A. - repetidas vezes tentado pela nossa Federa!;ao Internacional, no melhor dos prop6sitos, mas
s6 agora conseguido, pela primeira vez,
nesta Exposi!;ao Internacional generic a que desta feita, e permanentemente, se
o mecanismo ora utilizado com provetto
for as segura do no futuro, demonstrou ser

Pelo
()Ultltiio F. LEMOS It& 8IL"EIB&

(Membro da Presldencla da F. I. S. A.)

instrumento do maior significado para intima colabota!;ao das formas expressivas
da chamada «filatelia tradicionab - Classico e Aerofilatelia - da qual resulta, no
fim de contas, 0 sucesso duma Exposi!;ao do nosso tempo: afluencia seleccionada, padrao na generalidade elevadissimo.
Afinal, aprendemos na me sma escolaambas as modalidades, fundamentadas e
regidas por conceitos determinados, sao
francamente hostis a qualquer concessao
ao facil e ao mediocre - e muitos classicos
eminentes sao tambem aerofilatelistas distintos.
Temos; pois, aspira!;oes comuns. Pelo
que e possivel e prove ito so estabelecer
pIanos de colabora!;ao estavel. 0 facto foi
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dos 1Jenham obIireraC;i5es legiveis e nUidae
maculando 0 menos IP osslveI 0 IISSUlIlto que
ilustra os selos.
E' reeomenduvel :niio misturar os eel06
novas 'e as selos usados.
0 desenvolvimento do pl8lllo
Art. 8.
c 0 conhecimento do tema devern apareoer
claramente em toda on oolecc;iio tematica.
Em toda a coleec;iio tematica 6 reenmenduvoel reduzir os textos a um mi:nimo
necessurio.
Art. 9.
As colecc;i5es ternatieas, as colcc"i5es de finalidade de emissiio e as collecrtoes de IIS6tinto siio julgadas por urn juri
(Continua na Ide. 19)
0

0

-

-

SELOS

DE PORTUGAL, UL.
TRAMAR E KSTRAN·
GRIRO. CLASSICOS,
SERIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
Consu/fa a cas a

H. SANTOS VIEIAS
R. 1.° de Dezembro 45-3,° LISBOA

Telefone

35852

Domingo. do Sacramento
(Mercado Filatelico
de lisboa)
Rua do. Crucifixo, 26
Telefone 324891

LISBOA 2 -

•

Portugal

SELOS NACIONAIS
E
ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E
MATERIAL FILATELICO

•

LiBta de ofertas em

dl.tribul~lo
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CASA A. MOLDER
Rna 1.0 de Dezembro, 101'3.0

-

Telef. 3~1514 - LIS BOA - 2

TUDO PARA FILATELIA

."

SELOS DE PORTUGAL E ULTRA MAR
A NOSSA GRANDB BSPBCIALIDADB

SELOS DE 1000 0

MUNDO PARA 10005 OS lEMAS

Bxpolli9iiO permanente de selos em 15 vitrinas,
no atrio do r6s-do-chiio e no 3.0 andar (elevador)

BXBCU9Ao RApIDA DB PBDIDOS POR CORRBSPOND:BNCIA

COMPRA -

VENDA

CONSERVAS UNITAS,

L.DA

PABRICANTBS B BXPORTADORBS
DB CONSBRVAS DB PBIXB

RUA DO SALITRB, 82-C-rjc. - TBLBPS.: 734235/36

MATOSINHOS
Telef.

6~3

1 - Apresentac;iio:
Impl"cesiio geral da colec'tiio • • • •
2 - Tema Finalidade de
Emissiio - A6sunto:
a) Conhecim'ento e deBenvolvimento da colec'tno • • • • . .
b) Extensiio da coleeC;iio • • • • . .
c) Originalidade do
tema • • • • . . "
3 - Elementos Filat6licos:
a) Conhecimentos filat6Iic05 . • • • . . . .
b j Pe'tas filat6licas . ,
cj Estado e raridade
dos selos e das pe~ filat61icas
•••..

EM·

SBTUBAL

OLHAo

Telefs. ::126::17 -::I ~o 64

Telef.191

20

20

25

15
10

50

10
10
10

30

100 100
Art. 11.· - As recompensas medalhas ou
cq uh'alentes a pre'\1C!r parll estas colec'tOes deVlem ser identicas na formla e 1I1~ seu tamanho
as pr,evistas para a outras classeo.
Artigo 12.· - Estiio premt8s lIS recompenpensas seguintes:
Minima pontua'tiio a obter em exposi't0es:
Inlernaclonal

SEDE EM LISBOA:

FABRICAS

comp08to eJo:clU!livamente de especinlietns destns colecc;Oes.
o numero de membros deste juri deve
ser para pma ,exposic;ii'll uacional pelo menos
tres, e para uma exposic;iio internacioil1al
pelo menos de cinco, cuja maioria deve pertenoer a IUlciomalidades que nii·o as do pais
organizador.
Art. 10.· - Para eolar as eolccc;oes tematieas, as colecc;5es de finaIidade de emis6iio
e as colecC;0e8 de assunto, 0 juri .i.nspirnr-6l"-1i
no.s crit6rios seguintes:

Ouro • • •
Ouro Prata
V:ermeille •
Prata • • .
BrOinze Pram •
Bronze
••
Diploma ou diploma
de participa"ao .

0-

95%

Naclonlll

Novo,

19

•• 10.

Angola
Tendo como motivos cinco barragens,
quatro pontes e uma refinaria de petroleo da Provincia de Angola, 0 Ministerio
do Ultramar mandou emitir e por em circula!:ao, naquela Provincia, 17.500.000 selos
de franquia postal, destinados ao correio
aereo, com as dimensoes de 28,1 mm X
X 40 mm, distribufdos pelas seguintes taxas:
1$50 - Refinaria de Petroleo - 5 milhOes;
.
2$50 - Barragem de Cambambe - 7 mi\hoes;
3$00 - Barragem Salazar - 1 milhao;
4$00 - Barragem Capitao Teo f i 1 0
Duarte - 1 milhao;
4$50 - Barragem Craveiro Lopes 1 milhiio;
5$00 - Barragem do Quango' - 500 mil;
6$00 - Ponte sobre 0 Quanza - 500 mil;
7$00 - Ponte Capitao Teofilo Duarte
- 500 mil;
8$50 - Ponte Doutor Oliveira Salazar
- 500 mil;
12$50 - Ponte Capitao Silva Carvalho500 mil.
Dos referidos selos, que foram confeccionados pela Cas a da Moeda'; a B cores, 0 desenho do selo de 1$50 foi executado por Ibolya Salkovits e os de 3$00,
4$50, 5$00 e 8$50, por Cunha Rocha.
o primeiro dia de emissao foi em
17 de Julho de 1965, havendo urn carimbo
usado nos C. T. T. de Luanda.

90%

90

85

85
75
70
60

80
70
60
50

50

40

Art. 13.· - Nao suo admilidlls as ExpoSIC;oes Internacionais patrocinad8s pela F. I. P.
senao colec't0es que tenham oblido pelo IDmos
uma medalha de bronze numa exposic;iio int.ernacional anterior patrocinada pela F. I. P.
ou pe10 menOB uma medalha de prata ou

equh·alente numa exposiC;iio naciollal patrocinada peln FederaC;iio Nacio!lal.
Para as colec'toes que niio tcnham sido
e>'llostas em exposic;oes patrocinadas peia federac;iio nacional ou em exposifjoes internadonais patrocinadas pela F. I. P. 0 comi.ssario-geral e 0 representanle de federafjuo nacional Tlil sua qllalidade de membro do Conselho Internacional da comissiio tematiea da
F. I. P. siio unicos quaIificados para jlligar
j ulgar se CSS8S colec'i0es sao dignas de participar numa ·exposifjiio inlernacional patracinada pel8 F. I. P ..
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Pagina de

tiea desenvolve urn tem.a, apresenta urna tese,
ilustra urna ideia eondutora pelos selos e
outras p1!~ filat6licas. E' aeornt>anhada necessliriarnente de textos expliOdtlvOS.
Toda a eolec'tiio temutiea deve obrigatbriamente ser aeompanhada dum memorial ou
resume ao tema e de um plano detalhndo
(muximo duas folhas de album) com a indica"iio do numero de folhas por eada subdi,isiio.
Art. 3.
A colecfiia rle finalirLClde de
emissiio 6 uma colee'tiio baseada na fin alidade de emissiio dos aelos e das pertas filaMlieas que a eompi5em. Consiste numa simples justaposiQiio de aelos e pec;.as filat6licas
tendo ([ualquer relaQiio ~atre elas pela finaIidade da sua emissiio.
E' consider ada como uma colccrtiio deste
tipo:
a) uma eolecQiio limitad,a a urna uniea
e mesma finaIidade de eml5SUO;
b) uma colecc;iio cujas pec;as estiio elassifieadas por paises ou pela ordem
cronol6gica das ernissi5es.
Art. 4.
A colecfiio de ass unto 6 uma
eoleertiio tendo por base de classifieac;iio 0
assunto ilustrando 0 selo.
COI!lsist,e numa
simples justapo.o;irtiio de selos e pec;.as fiJa!.cIieas tendo qualquer relartiio entre eles pel0
assuuto que ai se eneontra represcnt.ado.
E' eonsiderada uma eoleec;ao de assunto:
a) uma eolecc;iio cujns p~rtas estiio c1assifieadas por paises ou por ordem
crono16gica das ernissoCoS;
b) uma coleertiio limitada a um unieo e
mesmo as~unto, eoleec;iio que pela s ua
aprescntac;iio se assemelha Ii da eolecrtiio geral.
Para a cole~iio de .a9sunto nno 6 ,a bsolutame.nte 'lleoossurro a16m dos titulos, anotac;i5es:
Art. 5. 0 - 0 selo deve constituir 0 elemento principal e domi'llnnte de toda a eoteec;iio. Por eonsequcncia os desenhos de iluminuras, os elementos niio filatclieos tais
como fotografias, imagens, r ecortes de jor.nais
e r-evistas, etc., niio siio admitidos em nenhuma coleer;iio.
Toda"ia os desenhos e eartas geogruficas
reduzidas a lim minimo ,estritarnente !I1ece surio siio admitidas logo qu e elas tragam lima
explicnc;iio indisp'ensuvel e um suplemellllo de
informa"iio indiseutivel ao dCSelllvohimento
do terna.
Os selos devem ser autcntieos
Art. 6.
e ·em perfeitoestado. As pec;.as filatelicas de,em ecr autcnlicas.
Art. 7.
E' desejuvel que os selos usa0

A£ROfILAT£LIA
GRANDE EXIro DA ESPECIALIDADE
NA

« WIP A
(VIENA, 4

II.

- 65 »

13 DE JUNHO )

o nivel de acentuada craveira com
que se exibiram os aerofilatelistas nesta
«WIPA-65», a maior e melbor Exposi!;ao
Filatelica Internacional ate ao presente
realizada, justifica plenamente 0 titulo
desta reportagem. Pois foi isso. Demon3tra!;ao espectacular de vitalidade, de significativa capacidade, de inolvidavel uni.:
dade colectiva. Uma pincelada berrante,
de evidente categoria e autenticidade, de
ar senhoril. Que valorizou, de forma que
nao pode ser omitida nem ofusc ada, 0
importante e notavel certame.
Avulta assim a manifesta utilidade dum
perfeito entendimento Comissao Org3.1izadora-F. I. P.-F. I. S. A. - repetidas vezes tentado pela nossa Federa!;ao Internacional, no melhor dos prop6sitos, mas
s6 agora conseguido, pela primeira vez,
nesta Exposi!;ao Internacional generic a que desta feita, e permanentemente, se
o mecanismo ora utilizado com provetto
for as segura do no futuro, demonstrou ser

Pelo
()Ultltiio F. LEMOS It& 8IL"EIB&

(Membro da Presldencla da F. I. S. A.)

instrumento do maior significado para intima colabota!;ao das formas expressivas
da chamada «filatelia tradicionab - Classico e Aerofilatelia - da qual resulta, no
fim de contas, 0 sucesso duma Exposi!;ao do nosso tempo: afluencia seleccionada, padrao na generalidade elevadissimo.
Afinal, aprendemos na me sma escolaambas as modalidades, fundamentadas e
regidas por conceitos determinados, sao
francamente hostis a qualquer concessao
ao facil e ao mediocre - e muitos classicos
eminentes sao tambem aerofilatelistas distintos.
Temos; pois, aspira!;oes comuns. Pelo
que e possivel e prove ito so estabelecer
pIanos de colabora!;ao estavel. 0 facto foi

17,
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-

0

-

0

0

-

-

dos 1Jenham obIireraC;i5es legiveis e nUidae
maculando 0 menos IP osslveI 0 IISSUlIlto que
ilustra os selos.
E' reeomenduvel :niio misturar os eel06
novas 'e as selos usados.
0 desenvolvimento do pl8lllo
Art. 8.
c 0 conhecimento do tema devern apareoer
claramente em toda on oolecc;iio tematica.
Em toda a coleec;iio tematica 6 reenmenduvoel reduzir os textos a um mi:nimo
necessurio.
Art. 9.
As colecc;i5es ternatieas, as colcc"i5es de finalidade de emissiio e as collecrtoes de IIS6tinto siio julgadas por urn juri
(Continua na Ide. 19)
0

0

-

-

SELOS

DE PORTUGAL, UL.
TRAMAR E KSTRAN·
GRIRO. CLASSICOS,
SERIES, ETC.

para COMPRA OU VENDA
Consu/fa a cas a

H. SANTOS VIEIAS
R. 1.° de Dezembro 45-3,° LISBOA

Telefone

35852

Domingo. do Sacramento
(Mercado Filatelico
de lisboa)
Rua do. Crucifixo, 26
Telefone 324891
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federa~ao Portuguesa de filatelia
PeIa primeira vez e concedido aos filate1istas temuticos a possibilidade de se profutiIidade, os conhecimentos das habiIidndes
de deito duvidoso. Ell nito ouvi qunisquer
I'emoques ii slIa ac,.ito IIns homs frenCti cns
que se sucedem ii saida do ~pnlmln rcs • .
Bom sinal.
Finnlmente, parn os que gostalll da lil1guagem illcontro,'ersn dos iIIumeros - COIl1O
ell - fica 0 qU:ldro ![u·e eompilei basendo em
dados ofieiais. ~u u~a "I'isito de eonjwlto
e, 0 que e mUlto lInporlante, revela de
forma ,expressh·.a quais os poises temnticamente 1I1ais evoluidos. Para 05 'Iunis devcmas volver os olhos e apurar as Dln-iclos.
Para aocrtar 0 r el6gio e dar ii le1l1ulic n
portugu·e.sa a ex press ito e 0 lugar que todos
1168 dre.sejam05.

PArSES

e'
:
.... :1 . ~,~
!a.!ol~ld: i~

l: i...

:

Alc1l1anha
Austria
Bclgica
Cheeoslovuquin
Dinamarcn
E. U. A.
Finl!lndia
Fran9R
Grii-Bretanha
Grecia
Holanda
Hungria
161'ael
Itulia
JugoslUvia

c
~

.

1::,

3

3

I

2

1

Lu~embJ\rgo

Noruega
Pol6nia
PORTUGAL
RomtJnia
RUssia
Sudiio
Succia
SuiC;a
Turquia

I

8

I

nunciarem sobre 0 1I0VO projecto de regn(amento das colcc,.oes lemutJcas daborado pela
Federa,.iio Internacional de Filatelia.
A. oportunidade que agorn se oferece
aos fdatelislns teru a mnior relevuncin no
cnmpo da filnldin inlernncionnl, pois que ns
sugestoes ((Ile apresentnrmos seriio convffii,enl'cmente esludadas, nnalisndas e finalmenlc
adoptadas peln F. I. P .. S1! forelll considerndns
uleis.
Escllsado sent acenlllnr que e indispemSib cl a eolabora,.iio de todos os filntelistas
temlilieos portuglleses, e '( ue aguardamos as
s~as sugestoes nle fim de Setembro pr6"lIno, data em ,(ue se organizaru sob n cgidc
da Federn,.iio Porlugllesa de Filatclia ullla
l'C uniiio para discutir as viirias proposlas
nprcscntadns entretnnto pelos filal elistas.
Toda a ooCl'l'IC6pO'ndcncia sobrcesl-e a~s unlo
de, eru ser dirigida ou direclame.nle pnr,1 a
Federn~iio Portuguesa de FiJatelin ou pnra
o deIegado dn Comissiio Temutica, Dr. Romano Caldeira Cumara - Pracela Dr. Olivdrn Salazar, 5-2. o -Drt. - Ca:\.ias.

5

I

1

: !:Ii

1I il l i

! ; I 12
..7..1·34'1 '63'riB' ';4'

aa Alemanha) - que funcionou na maxuna
independencia (excepto para as medalhas
de ouro, claro, em que e obrigat6ria a
unanimidade de todos os jurados). Nestas condi~5es favofliveis, a Aerofilatelia
prontificou-se, transbordante de classe e
seguran~a, na toada que the e habitual

COMllSlo TEMATICA

Projecto do Regulamento Internaclonal
d81 Colacv681 da A88unto, de
Flnalldade de Emlilio
8 de Tama
Arl. 1.° - As colcc,>ocs elaboradns a
partir do moti vo do selo e dns pc,.ns filatclieas 'lue. clas eontem, devem, parn screm
admilidas ~Ias exposi,.ocs internacionais pntrocinndas peln F. I. P. e ·nas exposi,.oes
pntroeinadas pcllls federn,.oes naci~nais filiad,ns nn F. I. P., perte.neer a umn dns tres
cnlcgorias seguintes:
- eolect;iio ternulica definida segundo 0
artigo 2.
- I:olec,.uo de finalidade de emissuo definidn segundo 0 arligo 3.
- colec,.iio de nssunto definida segundo 0
nrtigo 4.
;

0 ;

0

~ 31 ;
··················;5················· 1~67r · ~· · 1

amplamente compreendido, e cQm grande
merecimento, pel 0 s organizadores da
«WIPA-65». Eles nao ignoraram os ex emplos dos wtimos cinco anos - em que os
aerofilatelistas boicotaram as Exposic;5es
sem garantias, fie i s as directivas da
F. I. S, A., deixando 0 sector de Correio

Federaolo Internaclonal de FUatelia

0

4

21
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Art. 2.. - A eulecfiio teallitien e uma colec,.iio cstabeleeida a pnrlir de urn plano
d'elerminado e seguindo um temn inspirado
pelos assuntos que iluslram 05 selos ou pela
sua finalidade de emissiio. A colecc;iio temu-

o grand~

a61'0filatelista norte-americano Henry ,I-f. Goodkilld, 110SS0
consocio e amigo, recebendo a sua Illcdalha de Ouro

Aereo as moscas, e acorrendo com entusiasmo apenas as Internacionais exclusivamente aerofilatelicas patrocinadas p310
nosso organismo maximo - e deram satisfa~ao
as nossas reivindica~5es basicas,
legitimas: igualdade de tratamento em
rela~ao
ao padrao valida referenciador,
nosso irmao mais velho, 0 Classico.
Assim, em Viena, a Classe aerofilatelica
foi colocada sob a egide da F. I. S. A .,
e jutgada por um Juri de especiatistaspersonalidades escolhidas da lista de jurados da nos s a Federa~ao (Eng.· Ilia
Braunstein, da Belgica, e Horst Aisslingzr,

°

fjtt~rido

cada vez que e chamada a colaborar, a
servir excelentemente a politica de presUgio e de grandeza desta imponente Exposi~ao.
A sua ac~ao proncua e intervenc;ao honrosa, que todos, sem excep!;ao,
consideraram de saldo francamente positivo, pode resumir-se, esquematicamente,
assim:
a) Participa~ao de peso, de real valia,
sumptuosa, na Cia sse de Honra - tomada
bem a serio e em tudo digna da categoria
dos protagonistas.
b) Participa~ao copiosa, mas escolhida
e homogenea, na Classe de Competi~ao-

22
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dando lugar a urn despique ardorosobrilhantemente esmaltada com a presen!;a
das melhores colec!;oes do Mundo.
c) Comparencia efectiva dum nl1mero
muito consideravel de aerofilatelistasgente de toda a parte - que movimentou
e deu 0 mais alto interesse as divers as
manifesta!;oes da especialidade integradas
no esquema da «WIPA-65»:
- 5.~ Congresso da F. 1. S. A.
- «Dia da Aerofilatelia»
- Prova com baloes livres, com transporte de correio especial, de caracter
altruista
- Outras reuniOes, de indole tecnica
ou social, que permitiram concretizar rela!;oes e fomentar 0 intercambio de ideias.

Classe de Honra
Tres participa!;oes fulgurantes, de aerofilatelistas de grande capacidade e constante prestigio,' prot6tipos das colec!;oe'i
«monstros sagrados», como se costuma
dizer, e dignas de men!;ao especial:
Com. G. CoLombo (ltdLia) - Selec!;ao
duma colec!;ao especializada de primeiros
voos, selos e documentos (1908-1940), particularmente forte em pe!;as de Italia.
Eng. I Bra'unstein (BeLgica) - Colec!;ao
de estudo dos selos consulares da Russia (1922), compreendendo diversas chapas
com pI etas ou reconstituidas, e todas as
variedades e erros conhecidos desta emissao.
Cyrin H. C. Harmer (Grli.-Bretanha)Selec!;ao da Terra Nova, com as tentativas

transatlanticas de 1919, desenhos, ensaios
e provas dos primeiros selos, e os «De
Pinedo» e «Columbia» em quadras novas.

Classe de Competlolo
Dois excelentes pavilhoes do Messepalast albergavam as 69 participa!;oes, de
19 paises, que compareceram nesta Classe,
e entre as quais se notavam as luzidas
embaixadas da Alemanha (13) e E. U. A.
(12). Bitola senslvelmente alta, esplendida. Uma das facetas mais interessantes
que se observa no mundo aerofilatelico
e a crescente quaUdade das colec!;oes e,
sobretudo, a inteligencia dos praticantes.
A tecnica, dentro de principios definidos,
vai evoluindo e, com ela, os coleccionadores progridem continua e incessantemente. Quem deseja seguir a via facil
do comodismo nao vern para a Aerofilatelia. Que nao prescinde daquele esfor!;o
persistente de devotado labor a que os
verdadeiros filatelistas estudiosos estao
habituados. Nao ha aUerna,tiva. Saliente-se, na verdade - 0 que nao escapou
ao observador atento, e ao publi-co an6nimo - que a grande maioria das participa!;oes da nossa Classe primavam pela
curiosidade e interesse do conteudo e
pela expressao .que os proprietarios lhe
dao.
Os gran des triunfadores - galardoados
com medalhas de ouro - foram 0 norte-americano H enry M. Goodkind e alemao Dr. Ernst Raab. Ambos apresentaram
«selec!;oes de pioneiros de todo 0 Mundo»,
de vigor e riqueza deslumbrantes. E 0
mais curioso - e prova a versatilidade e
a diversidade de campos em que e possivel aplicar a nossa actividade, no vasto
e apaixonante dominio da Aerofilatelia
- e que os dais concorrentes, admiravelmente dotados, exibiram conjuntos onde
fulgiam as maiores raridades - verdadeiros arietes - completamente diferentes.
Nao havia uma duplicata, a minima repeti!;ao.
Esta sumula nao nos permite infelizmente outras referencias individuais, muito
merecidas, a expositores de grande merito cujas participa!;oes notaveis, alidantes, revelando urn inequivoco poder realizador - genuinas e academicas - trouxeram urn contributo valioso para 0 exito
rotundo da especialidade na «WIPA-65,..
o quadro-sintese ilustrativa que apresen-

f

c()nhiecedor da mat6da - factor primordialc:rercendo pOl' isso as fu nC;oes de director
do Agrupamento TemUtico cDesportos.. da
Associac;iio Franccsa de Filntelia Temutica.
Um l'esponsuve1.
Pal'ece-me indispensuvel fri5ar bern que
cstn participac;iio triunfadora em Internacional e dte Ills.unto, portamto uma simpIes j U5taposic;iio de material, alinhado por ordCDl
eronol6gica dns emissocs (ou dos Jogos, que
e a mcSlIIJa). Scm qualquer estrutur,ac;iio,
evidentemente. E 5ublinhar bem porque ainda
hti pouco um critico improviSlldo local preIJendia que em Exposic;oes Temuticas (com
maiusculas) s6 fosscm admitidas coIecc;oe:l
~em6t.ica3 fJro-priamente dita. (com e.struturaC;iio) - I C desclassificar ciu limite .. as outra-s
(.!lie)! Ora 0 titulo do estatuto elll vigor
desde 1 de Janeiro de 1961 IS bern clnro
(Regulame.nto das Colecc;oes de Assunto e
de Terna) e os primeiros artigos defilllcm
cxpHcitamente as tres form8s como c posSlV'llI -claborar colec"oes a partir do motivo
do .selo. Tres categorias todas elas perfeitame nte legitirnas, todas elas postas no maior
p6 . de igualdade.
No campo das medalhas d'e vermeil enc()ntram..se 4 "habitues» - Dr. A. Triska
e B. Giinthcl' (amhos da Alemanha), Dr. H.
Portmann (Suic;a) e L. Aingedor6 (Sllc~n) 
e 3 reccm-promovid05 - F. Baeker (Alemnnha), O. Cronsjo (Succia) e B. Kuschmann
(Luxemburgo). Participac;ocs m aito boas, a
que rendoas minhas homenagens. Com presenc;a, com chama, com calc - ou seja, ju
com uma larga tradic;iio -em InternacionaL
Tinham raziio os antigos: 0 Diabo sabe muilo
porquc c velho •••
Quanto a reprcsenlac;iiO portllguesa, mccessariamente pouco numerosa - por falla de
infra-estrutura -esteve dentro do seu :nor-

SELOS
r

Grande variedade de selos nacionais e
estrangeiros. Pella as nossos caderQos e
escolha. Pre!;ario gratis de
pacotes e material filalelico

RAMALHO

GUERRA

Rua d. AS5unllio, 7-4.- (elevador)
Teler. 367841 -
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mal, Bem grandes rasg06 mas com urn comp()rtamento honrOl1o, podendo dizer-ee que
cumpriu 0 seu dever, a sua mWiio.
A minha colecc;iio de cTelecomunicac;oes.,
incriVlelmente es~a,·ti'hada, como 0 leitor
ju aabe, consegulU a sua terceira prata em
Internacional. Apenas com oito medalhas II
sua frente. F,iel a si pr6pria, mas &em possibilidades de promor;iio naquelas condic;oes
desvantajosas. E como dos 34 galardoados
com medalha de prata apenas 6 tlnhamos
os irns6rios 2 qua(J.ros (os restantes estavam
favorecidos com 3 a 10 quadrosl), eu creio
firmemente que ,e stou no bom cammho e em
breve 0 v-ermeiI vir a recompensar 0 m'eu
trabalho de mais de uma d6cada. De estudo
e pesquizas, tenazes e sem desfaleoime:ntos.
A colecr;iio de cBarcos. de D. Maria da
Conoeir;iio Hernandez obteve nova medalba
de bronze. Congratulo-me por ter tido 0
prazer de ver incluldas na sua participa"iio,
contra as ideias frelJ,uentemelIlte defendidas
par esta 'expositora, dIvers as pe98s filatmc813:
err05 de Portugal, canto onginal dum selo
do ffitramar, nao ae.ntcad05 de Espanha,
prov:as de Franc;a e ~ises de expreesiio
rranceSll. Na minha oplniiio, foram prec$6ame.nt,e essas pec;as filat6licas que a saivarllm
dum possivel naufragio...
Mae I[)iio me
armco III formular outros coment&riOl!, por
mais ino:Fensivos e des.pretensiosos que 6ejam. Uma voz e~ptica Interior ta lhe devia
tel' ciciado que alguma(e) eoisa(s) de fundame,ntnl deye estar mal pora, 'Iliio obstlUllte ae
suas llumerosas saidas a16m-fronteiras (1960-1965), TIunca passar do bronze, e niio alcan9Br a IiIlmejada promoc;iio. A colecciOlnadora pufer,e por~m ouvir 06 seua tarifedrios, que, de certo por ,n unca terem visto
uma Inrel'nacional, viio proclamando com, 0
maior dos ll-vontades que no mar da fila~clia toemutica tem uroa frota a na'VCgar em
marc alta (Sic). 0 SjOnho e gratuito: E :niiG
paga imposto de consumo.
Como ultima nota, duas linhae sobre 0
Juri 1Jemalico. Para esta oUssiio superior fol'am destinados 0 Prof. Dr. A. Joerger (Alenba), ex-Pr,esidente da F. I. P. C. O. e
actual Conselheiro da Comissiio Tematica da
F. I. P., e Mademoiselle Maria Groer (Po16nia), Vioe-Pr:esidente da Direcc;iio da meema
Comissiio. Niio deve ter lido trabalho dificiL
Ao om e ao cabo tratava-ee apenas de
apl'eciar com rigor os 25 % que estavam
em competic;iio cerrada, e arbitrar a lata
de pigm:eus dos rest antes 75 0/0, Eles IWIbem
-Iembora pOl' CD alguI18 pell8em que lUiiodistinguir 0 trigo do jow, a co!Wlci&ncia da
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sistiram (e de que 'D18,neira I) vai ser purn
e simplesmente PROIBIDA.
Pronto,. 01:<1bOU-8e.

Para mal dos nossol! pecados 0 catillogo
da cWIPA-65 _, na sec'tao temiitica, publicou
-em vez de grandes peft8s dns grandes co1ec't0es, como 0 fez para as outras cla,sses.uma -mao-cheia de fotografias de participa'tOea crivadas de defeitos. Como 0 leit~r
p'odiera 'V'erificar pelas duas amostras !{ue
ilWitram oeste artigo. Urn tra'to de umao
paM a asneira. Justamente lIlum momento
decisi.vo, 'em que ae pugna pela eficiencia 'c
pelo progresso.
Esbe facto, tao inesp erado como caricatnral - que lIlao deve tornar a acontecerfoi largamente criticado no COl6quio Temutioo que teve lugar, com 0 tlJjlIior sucesso c
repercWl5ao, 1110 Palacio PaIffy, pelas 14 horas do din 7. Pnrece-me obriga'tao salientar - III consagrar-lhe uma paIavra de tne-

«SIPEX-66»
EXPO!I~AO FILATELICA

INTERNACIONAL
patroclnadl pall F. I. P.
WA8HINBTON, 21-30 DE MAIO DE 1988
no HOTEL SHOREHAM
Ja foi distribuido
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recido aplauso - -esta oportuna mesa redondo,
em boa hora organizada, que, quanto a mim
-'e pela avalin'tao dos resultados obtidosfoi 0 momento mais alto da Temiiticn ,no
quadro desta c\VIPA-65". Em primeiro lugar, porque foi a primeira vez que a Comissao Tematica da F. I. P. (antiga CornLs,sao F. I. P. das Colec'toes TemtHicas, com
nova ,estrutura ,e refor'tada com eIemejntos
oriundos da F. I. P. C. 0., 'extinta) - com
a Direc~ao, Comite Consultivo e Conselho
Int,ernaclOlIlal presllntes quase lIla sua t,otalidade - !eve oportunidade de explanar e debaber, perante e com intima colabora'tao
dumaudit6rio d'e cerea de duzentos coleccionadol'\es dns mnis divcraas procedcncias ali
reunidos (numero ineditol), problemas cujo
inberessee relevilncia lIlao sofrem cont'esta'ilio: balan'to geral da situa'tiio da Temutica actual, t6picos do R e g u 1 ill m e n to
I n tel' no, jii aprovado pela Direc'tiio da
F. I. P. em 24 de Janlliro p. p. em
Genebra, altera'toes -n inlroduzir 1II0 Regulamento Intel'lIlaciollal. Escusado serii dizer,
meus bons ,amigos, que eu nao perdi pitada,
e que. co1hi preciosos ensinamlll!1tos que irao
aperfui.'toar a millha aetividade.
Em segundo lugar, porque nos foi proporcio:uada
uma si!rie de palestras de .aHo 6ignificado
formativo, aoompanhadas da projec'tao de
diapositivos.
Quero salientar a proferidn
pda polaca Mademoiselle Maria Groer que,
num eslilo illconfundh'el dlll!1ll1!1lciando ii distilncia uma vasta experiencia, IIlOS demonstrou como dum fragmento ou parcela dum
rema corriqueiro -no seu caso, cFauna » i! possiVlCl, com uma concep,.ao :nova, com
urn plano de talento, com uma ideia condutora absolutamente original, fazeralgo de
!:§Cnial. Espectacular. Que se clfra, preto
no branco, em diversns ·medalhas de vermeil jii obtidas em Intel'\nacioiJlaI e na aur601a de prestigio que rodeia 0 seu noma
Tel' ideia8, a coisa parece fiicil; ter umQ
ideia c que e muito mai.s di,ficil... Eu
guardo desta brilhantissima li'tao uma luminosa reoorda'tiio.
.
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tamos no final e; porem; urn louvor, no
seu significado rna is efectivo, aos que
contribuiram para 0 impressionante sucesso, aos que colaboraram no belo esforgo geral.
A nossa selecgao de «primeiros voos,
e voos especiais, da Pol6nia: pombo-correio, balao, aviao, planador e dirigive!» -..,. explanada em 4 quadros, espa!,!o
aceitavel - foi distinguida com medalha de
prata (a quarta que obtem em Internacional).
Os factos de ter a sua frente
apenas 13 medalhas - estando na li!,!a as
melhores colec!,!oes mundiais - e bater com
clareza 0 seu competidor «directo» - 0
conhecido coleccionador polaco Boleslaw
Kaczmarek, que apresentou, tambem, uma
colec!,!ao de estudo do seu pais (bronze
prateado) - leva-nos a crer, com toda a
satisfagao, que cum primos da melhor maneira. Nao precis amos de quaisquer etiquetas publicitarias. Se falamos na nossa
actuagao e porque nao queremos deixar de apregoar, mais uma vez, tornando-a conhecida e acessivel ao maior
nfunero possivel de adeptos, a afirmagao
vivente de que, em Aerofilatelia, as colec!,!oes de estudo - resultado de longas
e constantes reflexoes e de pesquizas
sistematicas e permanentes, por vezes recompensadas com descobertas excitantes

e sensacionais - t~m sempre uma palavra
a dizer, podem alcan!,!ar justa aureola, ser
apreciadas da melhor forma.
Para terminar, dois aspectos que se
nos afiguram dignos de considera!,!ao e
profundamente construtivos:
- A Presid~ncia da F. I. S. A. tern
11 membros, dos quais 7 expuseram neste
certame. Todos medalhados - incluindo as
duas de ouro. Isto prova que a nossa
dinamica Federa!,!ao Internacional e dirigida por urn escol, por uma elite de
praticantes de estirpe. Capaz de erguer
urna obra superior e levar a modalidade
as maiores realizagoes. 0 surto de progresso verificado esta bern patente.
- A «sec!,!ao aerpfilatelica" do nosso
Clube - representante de Portugal .'1a
F. 1. S. A. - alem de reunir a quase totalidade dos aerofilatelistas portugueses,
conta entre os seus associados com figuras
do maior destaque que, vivendo para alem
das nossas fronteiras, nos dao a honra
de estar ao nosso lado - com compreensao
e respeito pela nossa tarefa de encaminhar
a Aerofilatelia nacional para uma posi!,!ao
de vanguarda. As classificagoes em Viena
de alguns desses colaboradores - preciosas fontes de ensinamentos e de informa!,!oes - dao bem a medida da asser!,!ao.
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grande Vlencedor da compcti,.ao foi 0
frances Fran'tois Lasny - ullica medalha de
Duro na 'nossa classc. Muito justa. A .sua
participac;iio era, Bem hesita'tiio,a melhor.
Oito memoriiveis quadros com selos (e que
lidosl) Ie ~as (e que pe'ta'.!l) dos primeiros
Jogos Olimplcos, formando urn conjuuto fulguranre, expressivo e impressiouante que,
alias, jii vinha preoedido de gr.ande fama e
identico galardao miiximo ,na cPHILATEC-64». ACre5C1ento que Lasny c urn profundo
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(R.produ~ao

aulorlzoda pelos C. T. T.)

Dado 0 desenvolvimento progressivo
do serviGo telegrafico na Europa, tomou
a FranGa em 1865 a iniciativa de convidar
os paises europeus para uma reuniao em
Paris, com 0 objectiv~ de se adoptar uniformidade de actua<;ao nas rela<;oes telegraficas internacionais.
Do Congresso entao realizado saiu a
Conven<;ao de Paris de 17 de Maio de
1865, assinada por 20 paises europeus, entre
os quais Portugal, pela qual se criou a
Uniao Telegrafica Internacional. A essa
Oonven<;ao estavam anexos urn quadro de
taxas terminais e de trans ito a aplicar
pelos varios Estados contratantes, e urn
Regulamento estabelecendo as mod alidades de execu<;ao do servi<;o telegrafico internacional.
A ConvenGao de Paris foi revista em
Viena (1868), criando-se entao urn Bureau
permanente da Uniao, com sede em Berne,
onde se manteve ate 1948.
Novas revisoes se efectuaram em Roma
(1872) e Sao Petersburgo (1875) .
Posteriormente, 0 Regulamento foi revisto em varias Conferencias, uma das
quais em Berlim (1885) onde, pela primeira
vez, se the incorporaram disposiGoes relativas ao servi!;o telef6nico, e uma outra
em Lisboa (1908).
Entretanto, em 1906, em Berlim, 27
Estados maritimos assinaram a primeira
ConvenGilo Internacional Radiotelegrafica,
destinada a fixar os principios de utiliza<;ao da radiotelegrafia, a qual foi revista
em Londres (1912) e Washington (1927) .
A Conferencia de Lisboa (1908) teve, alem

de outros as pectos, a particularidade de,
por iniciativa do seu Presidente, 0 Directcr-Geral dos Correios e Telegrafos de
Portugal, C'onselheiro Alfredo Pereira, resolver erigir em Berne urn monumento
comemorativo do cinqu entenario da Unia .
Em 1932, em Madrid, fundiram-se as
duas ConvenGoes numa s6 - a Conven<;ao
Internacional das Telecomunica<;oes - e a
Uniao ,passou a adoptar a designa<;ao actual
da Uniao Internacional das TelecomunicaGoes (U. I. T.).
S6 depois da s egunda guerra mundial
se reuniu nova Conferencia de Plenipotenciarios, a de Atlantic City (1947), que modificou radicalmente a estrutura da U. I. T.
de modo a adapta-Ia as necessidades impo~tas pelo enorme des envolvimento da
tecnica e das condic;oes de exploraGao.
A U. I. T. transformou-se entao numa
agencia especializada das NaGoes Unidas,
para as telecomunicac;oes. Foi criado urn
Conselho -de AdministraGao de 18 membros,
que' as Conferencias pos teriores de Buenos Aires (1952) e Genebra (1959) eleva ram
para 25. Mudou-se a sua sede de Berne
para Genebra. Alem dos organismos permanentes que ja exis tiam (as Comissoe3
Consultivas) para 0 es tudo dos problemas
tecnicos relacionados eom a telegrafia, .a
telefonia, e as radio comunicac;oes , criou-se
urn departamento de onze membros permanentes eleitos, encarregado da inscri!;ao
met6dica das consignac;6es de frequencias
as esta<;oes radioele ctri cas. Alem disso,
criou-se 0 lugar de Secretario-Geral nao
s6 para dirigir 0 Secretariado como para
assegurar a unjdade de ac!;ao dos varios
organismos permanentes da Uniao.
A U. I. U. tern tido aCGao relevante
no desenvolvimento e coordenaGao das
telecomunicac;oes internacionais, merce da
cooperaGao que, ate aqui, se verificou, no
seu seio, entre os paises qU:e a constituem.
Essa aCGao tern sido a tradu!;ao pratica dos
altos objectiv~s fixados a Uniao, como
figuram na ConvenGao:
- manter e alargar a cooperaGao internacional para aperfeiGoamento e emprego racional das telecomunicac;oes de
qualquer especie ;
- favorecer 0 desenvolvimento dos
meioll tecnicos e a sua mais eficaz exploraGao para aumentar 0 rendimento dos
servic;os de telecomunicaGoes, intensificar
o seu emprego e generalizar, 0 mais possivel, a sua utilizac;ao pelo publico;
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pelo menos. oportunidade e coragem (para
reconhecer determinadas realidadcs, lIlada
simpulicas por \'e~cs , e pr-eci.iO uma bon d06C
de Animo), III ,-iio de certo modo ao ellcontro
do que muita gente pensa e niio tem -ell~
sejo ' ou processo de exprimir publicamente.
It~m contrApartida dcvem
provocar c6cegas
quixott'scas ",1. roda dos que. atribuindo n

!Ie

9

das temutic.as perante as outras modalidades.
Uma capitulac;iio !lem condic;oes. 0 Waterloo da Temutic.a... Estou perfeitament.e de
aeordo com aquela afirmaC;iio, e aeho que
cia deve ser tomada fundnmentalmemte em
conta, mas d,csde que Diio seja p06ta - como
t'em sido - -em VALOR ABSOLUTO. Troeada par milidos.

,

Beta iluminatura, a difJersas conlS, e seis selos banais
Hesultado: diploma!

si

p~6prios \'irtudcs mugicas que estiio l?uge
de pOSsuir, tal\"ez gostassern que eu nes.se
dizer com voz de arroz-dol'e-coll1~cnneln que
ooleC!;ocs de trazer por casn podem, com a
maior das sem-cerim6nias, cOlltinunc a ser
admitidae lIa dura. cad a "cz mais iirdua,
oompeti~iio internRcionnl.
V UrlQS aulores tcm salientado, s~lItMicn
mente. que e sernpre not6ria a ililferioridade

Das 167 participnlioes tematioascxpostal;
cm Viena, 42 boas colecc;oes - n que corre6ponder4m 1 lIl'edalha de ouro, 7 de venneil
e 34 de pratn - ou sejn 25 %, ombreavam
em perfeita igualdnde, sem desdouro, com
as participnc;Ocs de outros camp06 galardoadas
com nltas recompensas. Infelizmemte, 'a s reEtnntcs 125 (75 %) - IJuasc todns incipientes,
lIlon6tonas, scm origmnlidnde e sern ex-
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Estamos em boa companhia. 0 que e
profundo em significado, e perdunlvel em
consequencias.

Vundro estntistieo

ilia

Braunstein (Belgica) - Classe de
Honra;
Henry M. Goodkind (E. U. A.) - Ouro;
Jean Gravelat (Fran!;a) - Ouro e Prata,
com premio especial e felicita!;oes
do Juri;
Sebastiiio Amaral (Brasil) com premio especial;

Vermeil,

Louis Staub (E. U. A.) - Prata;
Henry C. Dupont
prateado;

(Fran!;a) -

Bronze

James Wotherspoon (Grii-Bretanha)Bronze prateado;
J. M. Borras Feliu (Espanha) - Bronze.

USE E D1VULGUE 0 2MBLEMA
DO C. F. P.

*

CADA 1 2 $ 0 0
Pedidos a Secretaria

Preparemo-nos atempadamente, e prosseguindo urn caminho id6neo e digno ja
I a r gam e n t e experimentado, para a
"AEROPEX,. (Nova Iorque, 10 a 12 de

(*) - 2 das medalhas de bronze prateado !oram
con!erldas pelo conjunto de 3 partlclpa~1ies, ao abrlgo
do disposto no arl. 5. 0 do Regulamento Geral.

Junho de 1966) - Exposi!;iio Internacional
exc1usivamente aerofilatelica, patrocinada
pela F.r. S. A., que ali tera 0 seu
6." Congresso.
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sem espa~o adequado, distribuido com objecthidade 'e isen~iio. Nem por artes de yarinha mugica •••
Dentro da classc, a dislribuil.iio dos quadraB foi completamente deslituida. de sentido. Ae disponibilidades - que ju nuo eram
equitalivas, como disse - niio foi dado 0
melhor uso. A minha colec~iio, que "inha
da .PHILATEC-64» galardoada com medalha
de prata com felicita~oes do Juri, foi metida
em dois irris6rios metros quadrados en(luanto a participa~oes scm carta de apresenta~iio - e cuja debiIidade nuo alcall1~o u
mais do ([ue urn papel para pOl' na parede
- foi c oncedido um copioso numero de quadros. Urn panorama desolador: tomando cspa~o vital, c entenas de quadros repletos do
(lue 'eu chamo cheqlles ,~em C'obertur{l, que
podiam tel' sido melhor aproyeilados. Uma
vcrdadeira usurpa"iio. Scm falar cm cerlo
malabarismos, como 0 do cidadiio austriaco
que insereveu, ·em tr~s £rac,<oes, a sua rolec,<iio
«Filauelia e Musica» oblendo assim, com a
complacencia fmtrioticn dos orga'lizadores, a
bagatela d'e 8 quadros... Eu podia apresentar mais exemplos concretos da falta de
criterio uniforme, do absurdo, ([ue rodeoll
o rateio dos quadros d·este cerlame. Tant05
(lUI.'. IS melhor ntio nos perdermos.
Creia
tel' ficado bern expHcito, que este importanie mctor, em tantos oasos tr.a lado de forma
o· mais discorde POSSI vel do caructer de sericdade e sentidio do dever que 0 devem dominar, contribui de rnaneira vultosa, consid'eruvd, para ' 0 cnon sense» e paradoxo
da T,emutica actual em InternaciOll1al. Niio
sc atribuam culpas 110 pralicantes, niio se
exijllm tamadas de posigiio aos comissuriosapenas; as comissoes organizadoras tamb~m
tem a sua qnota parle de responsabilidade
uo problema. Nno sei 0 que vai aconteccr
amanhii. 0 que t.em acontecido, porem, autoriza-me a d·esejar que os organizndores
passem a ratear os quadros com a maior
hOllestidade, seguindo rigidae Lnflexlvelmente
uma escala. Scm cnp rich os nem atropelos.
Se tudo 0 que se £izer ao nivel mundial
para moralizar cada urn dos tres pontos
esscnciais focados for realmente cumpridocom todos 05 int.ervenientes e interessados
animados Ii luz do 1f;ntendimento e ade.suoe 0 Art." 13." posto rem execu,<uo com dignidade 'e vertioalidade, ·eu tenho a cerreza que
a partir desse momento d,eixaru de haver razoes para falar em clesniveis. Por isso Co;'lservo a mllis fagueira csperan~a de que uma
classe Temutica depurada do frivolo, com
colec~oes adultas desenvoh idas num espago
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razouv.el, 'em breve yirri II merecer todo 0
respeito e tod:a a admira,<iio dos mais compatentes filatelistas e interessar efecuvamente 0 grande publico. Poderemos, entiio,
fe!\Dejar () fim de um sonbo mau, de urn
longo pesadelo I Taly.ez seja jri na pr6xima,
na. cSIPEX.» (Washington, Maio de 1966).
Para os leitol'cs mnis dados ao estudo
desles problemas, parece-me chegada a altura
de ,enumerar os principais defeitos obseryados nas participagoes consideradas fracas
ou muito intis n a .\VIPA-65.. Devo aoontuar (lue muilas ddas enfermavam simultilneamcnte de m:ais de um dies seguin tee ·erros
de concepgiio:
0) Colec"oes gerais, cuja extensiio (numero d'e selos jn existentes, acrescido da avalancha die no yidad,es desse tema) impossibilita
rompletamente a sua espccializaftuo (pegas £ilatelicas), nlio tem qualquer hip6tese de
exito. P,erlocneem ao passado. ~ a pro/unclidacle (quaIidade), e niio 0 comprimenta
(quantidade), que du nas vistas eleva n
uma classifica,<uo confortu,·e1.
b) Colec,<oes, nomeadamente de temas populares, scm uma ideia condutor,a origi'nal
nuo conseguem chamar a aten~ao e sair da
obscuridade. Os cDesportos. por disciplinas,
n «Flora. pOl' famitias, dc. ·estiio completamente fora da ordem do dia. Suo prlmiti"as, urn primeiro passo bacida. A origilli!lli~
dade conta cada vez mais. 0 dobro do que
no passado, posso assegurar. Uma de zen a
de participa,<oes de «Cosmos . , todas monotnn ame n t,e copiadas a papel quimico pelo
Lollini, niio lograram cair 1110 agrado e nua
obtiv:eram quaisquer recompensas de vulto.
Nesses moldes nunca sairuo da rampa de
lan~me n t() .••
c) Colec,<oes com exce.ssi"a legenda,<iio,
ou, pelo contrario, com completa aus6ncia
de anotaft0es; selos novos misturados com
usados, sem qualquer r aziio plausivel, etc.
Numa palavra: falta de equilibrio, quando
em Temuuca tudo, sob qualquer prisma, deve
ser potencialmente equilibrado. Estri 1110 Begulamento que tais pruticas nao sao recomendnVICis. T'e m-se dito e repeudo que ':nuo
suo d'esejuveis.
Infelizmente estes coneitos
pal"ecem 'IIUo. .ser ./linda ooillbecidos dum grande
numero de coleccionadores.
d) Colec~oes com desenhos, fotografias,
recodes, etc. - elementos ,nuo £ilati!licosabsolutamiente desneeessurios.
Niio vale a
pena perder tempo com comentnrios acerca
de questoes de lana caprina como esta. Tal
praga ·era regulamentarmente indesejuYd; mas
como alguns abel1<lerragen9 do mau gosto in-
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conoonada, lila medida em que eln (! sempre
vftima de algo. Neste caso, e pelo que maiB
ama VJeZ tiv-e oportunidnde de constntar 1110
certaDJie ·em eplgrafe, posso nfirmar sem qunlquer risco que ·eln (! vitima de:

1.· - Falta tdle consciiincia, e irrespoosnbilidade, d'e muitos praticantes. Os 75 %
que lIlada estavam a fazer em Viena - salvo
desacflllditar a Tematicn de forma mnis all
menos flagrante - situavem-se num dos tres
gru~s seguinres:
0) Oe que infrigiam deliberndnmentc 0
Regulamento, -porque ele e um cllOrrilJIO de
a811eir,as compiludus por uns se.nllOres qlle
nOO lIub,em nuda dilto. Estes deviam rcti-

rar-ee voluntariamente da competic;ao, uma
V'CZ que a legislac;ao n no lhes serve - seria
om acto de inteligencia - ou, 1110 caso de
insistirem, pura e simplismente baillidos.
o da1tonismo nuo tem cura.
b) Os que postergava m inadvertidamente
o Regulamento, por milDOS esclarecid05. Aeste6 e necessaria dar a conhecer urn certo
nUmero de regrazinhas bBsicas (regulamento)
e a forma de as por em prutica (conselhos
dQ8 t(!cnioos de renome mu;ndial) - e, s6 de(loi. de terem acertmlo 0 PlI.'NIO, lhea abrir
as portas de Inte1"naciooal. Que IlIUO (!, que
qm: lIlio deve 66r, uma par6dia.
c) Os qlIC, absolutamente dentro do Regulamento, e da evoluc;ao de COlQCeitos que
lie tern v.erificado para progresso da modalidade, sinda nio tinham as SU88 colecc;oes com
~rdadeira cl885e internacio:nal - pela simples
razio de que e necessario ••• dar tempo ao
tempo. Estes, embora acarinhados, devem 6er
mentalizados na ideia exactn de que mais
vale t rabalhar a e6rio e, IIlO momento oportuuo, entrar entao com 0 pe direito e :liazer
uma figura condigna.

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-Telef. 834108

LISBOA

(PORTUGAL)

2.· - Falfa de energia, e d.o cumprim~nto
dos ·seus de ver-es, de certos comwudos. Apesar de, com larga antecedtlncia, a comissao
organizadora solicitar toda a sua atenc;uo lila
verifica"ao minuciosa d·e se as colecc;iies que
se pretendiam inscrever tinhalDl ou lilac: COllldi"oos para 6er e..'l:postas em InternaciOlllal, muitos nuo levaram em conta as recomendac;oes que
insi.stentemenle the foram dirigidas lIlesse ,SeI!Itido (a qlU/Zidade deve primar scbre u quantidade, eta.) e dcixaram seguir todas as banalidades alarm antes que Ihes foram sl1bmetidas. 0 mal vern de longe; UDS sao profissionais vacilantes, que tem medo de perder
o client,e, efecnvo ou em potencial, outros
SaO amadores timoratos, receosos de resvalar
110 plano inclinado das i!Ilimizades.
Uma lustima. Porque, d·e todos os interveniel!ltes,
sao precisamente os comissari05 que estiio
mais bern colocados para, com a devida a11tecipa"ao, com ;Jobreza e experiencin, verifical"Cm ee as pnrticipac;iies estiio ou lIno
ajustadas as circllustuncias. Em melbor posi"no de dectuar umn triagem rigorosa. Que
pode trnnsf{)rmar por completo 0 ambiente
actual. Como se iml'0e. Deve haver um
l1em6dio, ,n o rcceituurlO de que a Filatelia
dispiie, para acabar definitivamente com este
mal dos comissurios negligemtes.
3.· - Falta de criterio de alguns organizador.cs lno rateio d05 quadros.
Querro
rderir-me, como 6 6bvio, iI. disparidadc na
concessao de quadros entre classes - invariil.,'Clme nte observnda - enos constante.s contra-sensos, pOl' vezes corn foros de anedotn,
verificados na atribuirtiio de qundros dentro
da m.esma classe. Em Vienn, tendo 88 rnilllha6
participart0es aerofilnt6Iica e temutica ambas medalhas de prata '110 seu ccurriculum »,
foram-me concedidios 4 e 2 qILBdr05, respectivamente. PorqutH I!: e....idente que era precisamente a segunda que tinha urna esfomeada necessidade de espnrto para dar uma
ideia do seu desenvolvimento, para dar cantil
do que vale. Mas, nao inter·e68a. 0 que
6 incontro,'Crso e que se a comissao organizadora tivesse ulilizndo uma escala - 0 tal
cbareme» de que falam a prop6sito de tudo
e de nada - nmbas as minhas colecc;iies deviam ter tido id8ntico numero de quadr06.
Dois ou quatro - mas eX8ctamente 0 mesmo
numero. Julgo que este exemplo, claro e
s6brio, demonstra ter havido mais uma vez
JlI8uif.estJa e pernici06a falta de uniformidade
no rateio dos quadros. Que a presenc;a da6
tematica~, pelo menus das boas colecrt5es
temuticas, foi estr.angulada.
Ora nenhuma
modalidade fiIatHica pode ter belcza e fulgor
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selos portugueses
Emlsslo comamorativa do V Cantenarlo da Cldada da Braginoa

(Reprgdu~lio

autorlzada pelos C. T. T.)

Bragan~a parece ter tido primitivamente 0 nome de Celiobriga e depois
Brigantia.
No tempo dos romanos foi povoa~ao
de certa importfmcia, importiincia essa que
se manteve durante 0 dominio dos godos.
Destruida pelos arabes foi reconstruida
em tempos de D. Afonso Henriques e
D. Sancho aumentou-lhe muito a popula~ao e deu-lhe foral em 1187.
Ate ao reinado de D. Fernando esteve
sempre na Coroa mas este Rei doou-a,
juntamente com a Vila de Outeiro, a
Joao Afonso Pimentel, como dote de sua
cunhada Joana Teles de Mene5es.
Por morte de D. Fernando e tendo
Joaa Afonso Pimentel tornado 0 partido
de Castela foram-Ihe confiscados os ben5.
Mais tarde foi Senhor de Bragan~a
D. Fernando, filho do Infante D. JoAo e
de D. Leonor Coutinho, Senhor do Couto
de l-oeOInil.
Sucedeu-lhe seu filho D. Duarte morto
sem descendentes.
Bragan~a foi entao doada com 0 titulo
de Ducado a D. Afonso - filho natural de
D. JoAo I - nos fins de 1442 pelo Regente
o Infante D. Pedro, seu irmAo.

o Segundo Duque - D. Fernando I, fiIho segundo - herdou 0 titulo e a Ca5a
de Bragan~a em 1461, do pai por ja ter
morrido sem descend~ncia 0 seu irmAo
mais velho.
Em 1463 0 Duque de Bragan~a acompanhou 0 Rei a Africa, com 750 lan~as
e 2.000 infantes e de tal maneira se houveram que EI-Rei « ..• considemndo nos
os muitos servi~os, e obras de grandes
mel'ecimentos que a nos, e a et Rey
D. Duarte nosso pad1'e, e a nossos Reynos
tem feito Dom Fernando Segundo Duque
de Braganea, meu muito amado, e prezado
primo, e querendo-the gatardoar como a
n6s cabe, e pOl' noUo eUe Requerer a
nos praz daqui POI' diante a sua ViUa de
Bragan~a se chamar Cidade ... e POl' certiddo deUo mandamos fazer duas cartas
si'1ladas POl' nos, e asseUadas do nosso
sello de chumho, hua que tenha 0 dito
duque, e outra que tenha a dita cidade
de Braga'nea, dada em a nossa cidade de
Cepta onde d fectura desta esta nOB so
aRayat. vinte de Fevereiro P .o datca~ova a
fez anna do nascimento de nOS80 Sor Jesu
Xpo. de mit quatrocent08 ssesenta e quatroll.
Bragan~a celebrou pois com orgulbo
no ano de 1964, cinco Seculos da sua
vida como Cidade e homenageou 0 Duque
D. Fernando seu her6i famoso erigindo-lhe uma estatua a entrada do Castelo.
Ser Cidade numa epoca em que tao
poucas havia na terra portuguesa e
nenhuma em Tras - os - Montes, era _ com
efeito uma honra excelsa e uma distin~1io
sem par.
Cum pre-nos no Senhor Duque D. Fernando 1 - Regente e Condestavel do Reino,
Fronteiro-Mor, Governador de Ceuta, Marques de Arraiolos por merc~ de seu Avo
o Condestavel Nun'Alvares Pereira, Marqu~s de Vila Vi~osa, Conselheiro de Estado - distinguir e respeitar 0 hom em prudente e calmo, mas corajoso e decidido,
o Conselheiro avisado e inflexivel na sustenta~ao dos seus pareceres, 0 generoi3o
e auster~ organizador das suas tropas
cujo encargo de sustenta~ao custeava do
seu bolso, 0 esfor~ado, ardente e tenaz
combatente de muitas batalhas da con-
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quista e da forma!;ao de urn novo Portugal na Africa do Norte ou Marrocos
Portugues, 0 continuador de uma Familia
que D. Afonso, seu Pai, construiu tao
forte na ordem moral e espiritual que
tern atravessado os seculos.
D. Fernando I nascido nao longe de
Bragan!;a - na altaneira Torre de Menagem do Castelo de Chaves - merece bern
esta consagra!;ao pois foi urn Varao ilustre
pelo sangue e pelos seus feitos e nobre
pelas suas virtudes.
Poderia dizer ao morrer, como Santo
Agostinho, <mao considerai a vida que
eu deixei mas sim a que principio e a
sua biografia cabe nesta sintese singela e
construtiva: Trabalhando desde a mocidade, cuidadosamente se inteirava dos neg6cioa mais arduos e a rectidao presidia
aos seus ditames».
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Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Casa da Moeda.
o plano de emissab. e 0 seguinte:

de qualiiLade - que as boas temalicas 11iio
fazem 0 papel de escolns primUrias ao pc
das uniYersidades classicas, .aerofilatelicas, elc.
- mas, apenas, d'evido a uma serie de dificuldad,cs praticas, urn insofismavel desnivel
relativo, de quantidarle. Eu diria ale, mais

1$00 tiragem de 9.000.000
10$00
,.
,. 1.000.000

o 1.0 dia de circula!;ao da nova emissao foi a 15 de Mar!;o de 1965.

IX Centenario da Tomlda Oeflnltlva
lOS Mouros da Cldade de Colmbra
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moral de por cobro. A .mnha csperan~ no
sentido de que as coisas se modlfiquem, que
se passe a fazer uma selecc;iio rigorosa, e'Stimulando e .apoiando os qu e se apresemtem
com competcncia 'C senribiIidade - para aproyeitar a totalidad,e dos seus recursos - e eIi-

,

A,lt6"io Luis Gomlls
Presldente do Con&elho Admlnlstratlvo da
Funda~iio da Casa de Br.gan~a

Os selos, cujo desenho sao da autoria
do pintor Joao Abel Manta, tern as dimensoes de 24,5 X 28,6 mm, compreendendo
a serrilha, com 0 denteado 13,5.

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

CASA DAS
CORTI<;AS
(Cork House)

METROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS
M.mbl' of Portuau... RET A I L E R S
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4 - B - Rue da Elcola PolltAcnlca - 8 * 10
Tel,fonl 3258 58
Tlllllr.mll: ISOLANTES
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WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AMERICAN EXPREIIDREDIT DIIRDI HONDURED HERE

(Reprodu~iio

autorizada pelos

c.

T. T.)

Ha 2.000 anos, quando 0 dominio romano se radicava por to do 0 ocidente
da Hispania, Coimbra existia ja, porem
como povoa!;ao de diminuto relevo e com
o nome de Eminio.
EntaDI,' e ainda nos primeiros dos subsequentes seculos, 0 mais importante aglomerado urbano da regiao era a cidade
cujas vetustas ruinas perduram na freguesia de Condeixa-a-Velha; esta c que
se denominava Coimbra, Conimbriga no
latim dos dominadores. Em que tempo
este top6nimo emigrou para a cidade do
Mondegd, e se substituiu a Eminio, constitui problema cuja solu!;ao ainda nao
logrou com pIe to acordo dos investigadores ;
todavia, unfmime e a opiniao de que 0
facto resultou do decaimento de Conimbrig a, subsequente a sua devasta!;ao material e humana pelos Suevos no ana 468,
e ao progresso politico e eclesiastico de
Erninio, cidade onde nos seculos VI e VII
da nossa era os Visigodos cunharam moeda,
e para a qual se transferiu a sede episcopal da diocese; cham ada conimbricense

•
Fotografia artistica , fJuatro se/os flulgares, dos quais
um usado. Resultado: diploma!
claramente, apenas uma lamentuyel FALTA
DE SELECQ!O. Ofensiva para 0 brio da
especiaIidade, provocadora, dada a sua import!\ncia e as suas profundas repercussoes,
de jUlzos pouco lisonjeiros e plename:nte
justificadGs - niio tenhamos pejo em 0 reconherer! - e que ,6 pr-eciso eyitar que se rcpita, que Be repita ate limites imprevistos,
a que todos - coleccionadores, comlSSurios e
organizadol"le5 - t'emos 0 indeclimihel dever

minando impicdosamente os aventureir06 das
lecnicas marotas e do mau gosto, r·eside ua
aplic.ac;iio, a partir de 1 ,de Janeiro de 1966,
fmalment·e!, do ArlO 13. que limita 0 acesso
a Internacional de colecc;oes que ju teuham
obtido pelo menos uma medalha de bronze
em Int·ernaciooal anterior, ou uma medalha
de prata em Naciollal (0 que, te6ricamente,
c equivalent e).
Uma modaIidade filaWica nunca pode dler
0
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"
SABIA QUE

•• •

no mundo inteiro
mall de 400 agGnelal d, turlsrilo

WAGONS-LITS / / COOK

I

organizaflio, mundia! de viagens,
altm de possuir
carruagens- camas,
carruagens-res taurantes
e carruagens-pu!mans
emitem aos mesmos prefOs das
Companhias T ransportadoras,
hilhetes de caminho de ferro,
de avilio, de barco,
em todas as classes.

J:ORNECEM TOOOS OS SERVIC;:OS TURfsTICOS:
viagens cd jorjait."
(tudo inc!uido)
individuais e em grupos,
itinerdrios para viagens de
automove!,
peregrinafoes, cruzeiros,
hotlis, haga/5ens,
seguros, cdmbios, congressos
e se encarregam igua!mente
da sua viagem de negocios.

WAGONS-LITS / / COOK
am Portugal:
Ulbal, Parta, Calmbrl, Elplnha, Funchll,
Luandl e Laurenoa Mlrquel

preesao, salvo raras except;oes capazes de,
com tempo, trabalho .e probidad,e, virem a
estar a altura da sitlllu;iio - de que 86 pOI:
muita ironia se podia falar e m nivel, impressionaram d.esfavoravelmente e traduzir,am-se em 63 bronzese 38 diplomas premios 6ubalterllos e poueo signific.atiV06
que 0 Juri respeetivo resolveu atribuir com
a maior heneyolcncin. num n yaga et;peranr;a
de as ,estimular e fnzcr sail' da mediocridade
- e. para cum ulo. 24 nno reccbernm nada,
n niio 8er 0 certiHc.ado ou at esLado de participac;no que, como todos sabem, e dndo
peln comissoo orgallizadora, e nno pelos jurados. Ao acresoontar !fue em cerca de nm
miIhnr de participac;oes 'das outras modaIidades, das que nellhuma dthida macula , apreciadas pOl' Juris severos, apenas duas foram
privadas de qual!fller galardiio e corridas
a certificado de pnrticipac;no, eu julgo ocioeo
formulnr qualquer comenturio adicionnl sobN!
esre ponto. 0 leitor estu completamente ~
clarecido.
Orn c csta ele, ada perccntngcm dc colecc;Oes - s em real c.apacidade, sem verdadeira carego ria intel'lIacional. cheias de reticencias e d'e Iimitac;oes de toda a ordem,'
e que, noo obstante as medidas rep etidamente ellsaiadas InO sentido de impedir 0 se u
indesejuyel aeesso, continua a passear a sua
inrerioridae, com 0 maior impudor. nas mais
important.ea manHest8l;oes fiIatcIicas, dignas
de maior respcito - que tem lcwt do os ilustres autores a que atrus mc refiro, a falnr
em desnivel acentuado das temuticas em relac;no as outras colecc;1ies, da crise que a Temuticaestu a passu r, da dificiI situac;no em
qllie a Temutic.a s e encontra - tudo posto lila
GENERALIDADE, tudo vis t 0 em VALOR
ABSOLUTO. Scm uma palavra 011 dado concr>eto de explicaC;iio. sem uma oportunidade
de ,esclarecimento e rcdenc;iio. E a1 e que
estu 0 meu profundo desacordo. POl' nito
correspond'er inteiramente It verdade e scr
uma flagrante injustic;a culpar a TOTALIDADE, minimizando e !II IT 0 pondo em relevo
o notuve1 esforc;o dos praticantes verdadeiramcnt.e consciemtcs da importllncia do seu
papel, a sua intervenc;uo valiosa e decisiva
110 prooesso de desen\'oll imento da espec:ialidade - tao digna como outra qualquere .nao denunciando, sem papas Jla ltnl?"a,
aqueles que, tentando tocar urn rabeciio maoessiveI, continuam a enxamear os grandee
certames, com as suas colectilneas de meia
tijela. Algumas de fazer eor,a r.
o meu ponto de vista, portanto, e de
que nuo eXlste ((ualquer dcsnivel ab8oZuto,
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por ter tido seu primeiro assento na vetusta Conimbriga.
Decerto ap6s urn periodo durante 0
qual Coimbra teria tido simultfmeamente
este nome e 0 de Eminio, aquele top6nimo prevaleceu, ao mesmo tempo que
desaparecia da vetusta cidade que anteriormente 0 osten tara, e que, entao
definitivamente abandonada, se tornara
campo de silenciosas ruin as.
Coimbra ja assim se chamava, pois,
nos primeiros anos do seculo VIII, quando
a invasao arabe, espraiando-se pela Peninsula, deu lugar a iniciar-se aquele fluxo
e rel1uxo de alternadas posses, no ondear
das avanc;aci!ls cristas que mal ultra passavam 0 Mondego e nas avanc;adas muc;ulmanas que iam morrer na orIa duriense. Nesse vai-vem dominador, Coimbra foi muC;ulmana de 713 a 878, crista
des de entao ate 987, e novamente muc;ulmana a partir deste ano, quando submetida ao gladio do celebre Almanc;or.
Eis, porem, que os territ6rios de Castela, Leao e Galiza - abrangendo a ocidental regiao onde no alvorecer do seculo XII haveria de constituir-se, iniciando
impericivel vida. 0 glorioso Portugal - ficaram desde 1038 sob 0 cetro dum poderoso monarca, Fernando Magno, a cujo
mando, an os depois, as armas cristas entraram vitoriosas nos castel os e povoac;oes da regiao subduriense e se avizinharam do Mondego, estabelecendo as preliminares condic;oes da futura conquista
de Coimbra. cuja definitiva posse crist!i,
desde 1064, esta sendo celebrada com merecido realce ao passar 0 seu Nono Centenario
Vale a pena recordar 0 que entao se
passou. No comec;o do inverno daquele
memoravel ano, Fernando Magno, que deiXiara a sua capital acompanhado da rainha
e de seus filhos, e viera pela Galiza para
invocar em Compostela 0 amparo do ap6stolo Santiago na empresa de expugnar
Coimbra, que se the antolhava trabalhosa,
avizinhava-se da cobiC;ada cidade, tendo-se
progressivamente agregado a sua comitiva
os bispos de Compostela, Lugo, Mondonhedo e Viseu, ao mesmo tempo que
por toda a parte acorriam com suas tropas, em reforC;o da hoste regia, os nobres
regionais. Nos fins de Janeiro, como e
crivel, 0 tropel militar atroava 0 arrabalde conimbricense, assentando ai arraiais,
uma vez que fora verificada a imp os sib ilidade de tomar de ass alto a cidade. Es-

tabelecido entao urn persistente e apertado cerco, cortado de lutas, s6 ao fim de
seis meses os defensores foram forc;ados it
capitulac;ao, aceitando as pesadas condic;oes
que the foram impostas, e abrindo as
portas da cidade - aos vencedores em 24 de
Julho de 1064.
.
Desde entao, a Cruz nao mais deixou
de iluminar Coimbra com a suavidade do
seu brilho espirituaL A sombra dela resistiu a cidade aos assaltos muc;ulmanos
de 1116 e 1117; sob a sua egide, de Coimbra partiu, a conquista do alargamento
territorial da Nac;ao, 0 Rei fundador da
independencia portuguesa, Afonso Henriques, cujos restos mortais perduram, ha
oito seculos, na igreja de Santa Cruz, que
ele fizera erguer nessa cidade que em 1064
o seu trisavD tornara, para todo 0 sempre,
crista .

Damilio P,res.

o desenho dos selos e da autoria do
pintoI' Candido Costa Pinto, tern as dimensoes de 38,4 )<. 27,7 mm, compreendendo a
serrilha, com 0 denteado 12.
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Casa da Moeda.

o

plano de emissaol e

0

seguinte:

1$00 tiragem de 9.000.000
»
» 1.500.000
2$50
»
»
500.000
5$00

Foi em 27 de Abril de 1965
de circulac;ao da nova emissao.

0

1.. dia

CASA FILATELICA

J. ELL
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;;OS
RUI

da Prltl, 184-2. O -Elq. - Tllef. 323580

LISBOA-2

•
8

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
- Harmonizar os esforc;os das nac;oes
para consecu!;ao destes fins comuns.

o

L

E

c c 5

Texto da Direcr;do dos Servir;os RudioeLectricos.

E

TEMATICAS

s

o desenho dos selos e da autoria do
pintor Alberto Cardoso, tern as dimensoes
de 30 30 mm, compreendendo a serrilha,
com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de impressao foram executados, em off-set, pela Casa da Moeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem de 9.000.000
3$50
"
»2.500.000
6$50
»
500.000

Foi em 17 de Maio de 1965
de circulac;ao da nova emissao.

" WIPA-65 "
Impress6es

de

0

1.. dia

Emlsslo comemoratlva «Calouste
Gulbenkian ,.

urn co"leccionador

Selll qualquer fuu,.iio oficial nesta espeerialidade, alheado dos meios onde se criam,
em autcntica festa de dellrio v-erhal ou em
folhas impr.essas de duvidosa reputn,.iio., doutriuas sem conteudo. ou aplica,.iio, pelo simples prazer de inventar charadas ou de espantar 0 inl(l..ig-e:na, Qcupado pela tare£a aboor~nLe e fundamenlial de preparar co.lec,.i>e6
que d"fereltllm todas as garantias de acudir
.onde a sua pl"esen9n signifique prestigio
para a Filatelia Nacional, eu prefena guardar um prudente silcncio sobre a carencia
de interesse, a falta - eu queriaevitar a
pala"ra, mas nao ha outro remcdio, para
!!Jer sinoero- de eategoria duma parte substancial da classe tematica na cWIPA-65~,
considerado por quantos seguem a par e
passG estas grandiosas manife3ta,.oes 0. maior
e melhor certame filatclieo intel"nnciOlllal de
todos os tempos.
Diga-se. para la, que nuo cstamos em
presen,.a dum fen6meno in 6lito "istD que
em todas as Exposi,.oes Filatelicas Internacionais genericas - e me5l1lD em Nacio.naisque me foi dado. Dbservar (e ju foram baatantes), !lDrei ~n v ariRvelmente uma 'llitida im'-

PelG
flapltiiG F . . . I:H08 DA 1!I ... WIll.RA

possibilid.ade de cDnfronto emtre a nHli ar;a
dll8 participa,.oes das modalidndes tradicio.nais,
em grande estilo e mantendo a pureza da
sua defini'iiio original, e a m,a;or;.a das participa,<Ocs temlitilllls, com uma .actua,.uo verdadeiramente desastrada. que em certos rnomentos tllm atingldo 0. pUnico.
Era ulDa atitude legitima e c6moda, mnB
nao IlQntribuia para ·e sclareeer cow !l1Cinhum iL.
E cOmo 0. lei tor ·estu habitu.ndo a enoontrar
nesta revista n nDtici.a mais importn:nte e
o oomenturio. mais lldequadD. no. prDp6sito
cOl1Btante de correspo~der ao seu interes<.e
e lIla Hnha d'e conduta que c timbre do.
nosso Clube. e pOi: ter sido 0. unico temutiCD portugucs pr.esente em Viena - VDU DCUpar-me do assullto.
JUlgD que as m;nhas considera,<oes - e 0 leitDr jli deve
rer notado que, contra 0 meu costume, eu
empregD a primeira pessoa do. singular 11 0
desbobinar d·esta reportagem - devem ter ,

(R8produ~io autorlzada p~los C. T. T.)

Calouste Sarkis Gulbenkian, nascido
em Scutari, Istambul, e subdito britimico
por nacionaliza!;ao, faleceu em Lisboa, com
86 anos de idade, no dia 20 de Julho de
1955, ap6s treze anos de residencia permanente no nosso Pais.
Era uma personalidade verdadeiramente
superior, dotada de faculdades , natura is e
.adquiridas, absolutamente invulgares, em
que se destacavam a inteligencia criadora
e 0 poder de ac!;ao. Enquanto a saude
o permitiu, trabalhou incansavelmente, dirigindo de uma maneira efectiva a complexa administra<;ao da sua fortuna e dos
seu.> neg6dos. Desde muito novo interessado nos problemas do getroleo, e una-
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nimemente considerado urn dos pioneiros
desta industria.
Apesar de ser urn homem rico, fazia
uma vida relativamente modesta. lnimigo
declarado ' de todas as formas de ostenta!;ao, amava passar despercebido, ser uma
pessoa an6nima na multidao das gentes.
Os humildes, os simples, os pobres, tiveram sempre 0 seu acolhirnento. Sabia dar,
porque dava, como manda 0 Evangelho,
com boas palavras e boas maneiras.
o seu amor apaixonado pelas belas
artes levou-o a adquirir urn conjunto de
obras de escultura, de pintura, de mobiliario, de tape!;aria, de ceramica, de argentaria e de numismatica que, na .'lua
generalidade, sao autenticas obras primas.
Dotado de uma admiravel sensibilidade arUstica, sabia coleccionar como ninguem. As
suas colec!;oes, adquiridas nos mais diversos lugares do Mundo, estao hoje, sem
qualquer excep!;ao, reunidas em Portugal.
Calouste Gulbenkian detestava a ociosidade, que con5iderav!l imoral e anti-social. Para ele, a legitimidade da riqueza adquirida assentava, exclusivamente,
por urn lado, no esfor!;o e no sacrificio
que representa conquista-Ia e, por outro,
no born usa que 0 possuidor dela faz
em vida ou do destino que lhe da por
morte." Estes dois conceitos - obriga!;ao
mo.ral e social de trabalbaT e obriga!;ao de
bern aplicar 0 produto disponivel do trabalho - sao 05 postulados que explicam,
da prime ira a Ultima pagina, as disposi!;oes de seu testamento.
Na epoca perturb ada que atraves5amos,
em que os conceitos de valor sao tao
relativ~s, e os valores sociais e politicos
consagrados sao, em regra, tao transit6rios,
constitui justo motivo de orgulho nadona!
verificar que urn Homem com a experiencia, a cuItura e a natural preven!;ao
de Calouste Gulbenkian - tenha escolhido
o nosso Pais para nele criar a Funda!;ao
que tern 0 seu nome e a qual legou a
maior parte da sua fortuna.
Embora portuguesa pela sede e pelas
leis sob que se organizou e a que esta
sujeita, a Funda!;ao Calouste Gulbenkian
nao tern confinado a sua ac!;ao a Portugal, antes a tern alargado ja a outros
territorios, como, alias, esta previsto na
Clausula 10.U do Testamento do Fundador.
Constituida urn ana ap6s 0 falecimento de
Calouste Gulbenkian, vern a Funda!;ao a
desenvolver uma vasta e valiosa obra nos
campos da caridade, da arte, da educacao
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A Assembleia Garal do Clube Filatelico de Portugal ,

Uma viagem turi.tica
e um carim!'o comemoratiyo
Com a experiencia dos anos anteriores, foi urn verdadeiro exito a visita do
«Empress of Britain,., para 0 que contribuiu sem duvida a amenidade do clima,
verdadeiramente edenico, destas ilhas onde
nao existem nem os calores do continente
africa no (e ate da Europa), nem os frios
rigorosos do velho continente, - pelo que
era de esperar que novas visitas fossem
incluidas nos itinerarios turisticos de outras organiza!;oes.
Com efeito, raras serao as regioes do
globo onde se possam tomar banhos de
mar durante todo 0 ano, a uma temperatura ideal, como na beleza calma das
nossas aguas.
Cabo Verde e, pOis, a esta!;ao turistica indicada para auropeus que queiram
fugir aos rigores do inverno, e africanistas
que precisam de desintoxicar 0 figado, e
e da clencia, de acordo com os seus fins
estatutarios.
Se alguns hom ens tern, ou pela grandeza das suas faculdades criadoras, ou
pela rara nobreza do seu caracter, ou pelo
seu patriotismo, ou pelo seu espirito de
sacrificio, ou pela sua devo!;ao a causa
do Bern e do progresso da Humanidade,
o poder de vencer a morte, bern pode
dizer-se que Calouste Gulbenkian foi urn
deles.

Dr. jod de As,redo Perdiglio.
Presldente da

Funda~ao

Caloust. Gulbenldan

Os selos sao da autoria do pintor Candido Costa Pinto, tern as dimensoes de
34,5 X 25,4 mm, compreendendo a serrilha,
com 0 denteado 13,5.
Os trabalhos de impressao foram executados, em oft-set, pela Cas a da Moeda.
o plano de emissao e 0 seguinte:
1$00 tiragem de 9.000.000
8$00
» 1.000.000

,.

o 1.0 dia de circula!;ao da nova emissao foi a 20 de Julho de 1965.

NOVOS CORPOS GERENTES PARA 1965
CONSELHO FISCAL

Sob a pres;dint:;a do ilustre advogado
Sr. Dr. Fernando Baptista da Silva,
rlUn;u-se a Assemble;a Geral do Club,
Filatilieo de Portugal, que, por unan;m;dade, aprovou 0 Rllat6r;o , as eontas da
D;r,eflio de I964, e 0 pareeer do ,espee/ivo Conselho Fiscal .
P,oeedeu-se depo;s a eleifiio dos eorpos
g,,,ntes para I96J, a qual dIU 0 s'gu;nt,
r.sultado:

Por
.10.4.0 I.OPES .. iI~IOR

acalmar os nervos das canseiras e labores vividos nas plagas africanas.
Assim, no dia 21 de Fevereiro de 1962,
o paquete «Empress of Britain», da Canadian Pacific, de Londres, ancorou no
Porto Grande de S. Vicente de Cabo
Verde., e 0 Mindelo acolheu, com a conhecida hospitalidade cabo-verdiana, os
600 turistas que desembarcaram.
Visitaram a cidade e arredores, a
Baia das Gatas, magnifica piscina natural;.
apreciaram a musica regional atraves dos
alto- falante!i colocados em varios pontos
da cidade, e adquiriram lembran!;as das
ilhas. Levaram todos a s melhores impressoes , e sinceros desejos de tornar a
visitar-nos .
Os servi!;os dos C. T . T., que ja tinham usado urn carimbo especial para
comemorar a primeira visit a turistica,
tam b ern desta vez quiseram assinalar 0
facto, pondo em uso uma marca especial para as correspondencias apresentadas ness e dia, a qual tinha os seguintes
dizeres: VIAGEM TUruSTICA DO «EMPRESS O~' BRITAIN,. A CABO VERDE
- 21-2- 92 - C. T . T. ~ S . VICENTE. Foram obliterados com est e carimbo cerca
de 2 000 bilhetes postais e 2 500 cartas.
o primeiro c ar i m b 0 comemorativo
usado em S. Vicente teve a devida r~
ferencia neste Boletim. Achamos int~
res sante registar aqui, tambem desta vez.
alguns apontamentos sobre esta ilha cabo-verdi ana.
S. Vicente e a ilha mais importante
do Arquipelago, sob 0 ponto de vista
comercial e turistico, devido a privilegiada situac;ao da magnifica e ampla bafa
do Porto Grande, escala quase que obrigat 6ria, p~r estar a meio caminho das
rotas que cruzam 0 Atlantico.
A beira do porto, fica a cidade do
Mindelo, que e hoje 0 maior centro populacional do arquipelago de Cabo Verde.

os

•

E/ectiflo

p,.,sidente - Dr. Fernando Baptista da

2.-

-

DIREC<;(AO

ASSEMBLEIA GERAL
Silva;
Vice-p,.esidente - Dr. Ant6nio de Almeida
Figueiredo; .
I.O Sec,.etd,.io - Rolando Alvaro de Mena
;
Sec,.etdrio - donw
Ant6nio Brochado Sampaio Rodrigues.

- Dr. Agosti;ho Joaquim Pires;

Dr. Jose Ferreira Gomes da
Costa;
»
- Dr. Jorfe de Melo Vieira
Substituto - Joao Luis de Medeiros;
»
- Ernesto Patricio Franco.
»

II

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho
Coronel Francisco Roma Machado Cardoso
Salgado
Cap. Francisco Lemos da Silveira
Dr. Joaquim Manuel Belia Pires
Dr. Romano Caldeira C~mara
Eng.o Emilio Cesar Monteiro de Almeida
Eng.o Fernando da Costa Valdez

Saud.mol, multo elullv.mente, 01 novol corpol directlvol do nOllo Clube.

--------------------------------------------------8ELOS DE PORTUGAL, UL TRAMAR E ESTRANGEIAO

Sergio W. de Sousa Simoes
TELEFONE 22657

CALDAS DA RAINHA

albuns
catdlogos
enarn,;,.as
class;f;eador.s
folhas
lupas
p;nfas
sobrlScritos
Uras pldsUeas

8ervi90 especial de novas emissoes de
todo 0 mundo por pais8s ou temas

e ainda

UMA ORGAMIZA<:io MODE10,
NO CAMPO FllAT&lICO,

ao sen inteiro dispor!

6
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lim de lucro, sob a mesma forma,
ou com ligdras dHerlmQllS.

III EmissOes ind.esejavei&: aquelas cuios ;;elos miio corl'lC5pondam visivehnente a iIleceesidade de pagamento dum porte de
correio:
1.

0

-

Seriu comemorativas llIuilo longas;

2.

0

-

Valores muito altos;

3. 0

-

+•• -

Blocos-folhetos s obreludo de grandes dimensoes;
Tiragens
baixaa.

intJencionaimcnlc

III

u ito

A Comissiio da F. I. P. contra as emis80es perniciosas cditara regularm cnl c lima
Lista das emissoes nocivas ([UC nuo poderuo
Boer eribidas em exposil$oes filatelicas. Pede
as Admillistral$oes Posta is II ue evi tem as
emissiies abu sivas e ind e96javeis.

As emissiJes do Panama
Foi publicado 118 Oazeta O/idal de l)anama um coot rato do gOVJenno duquela .repUblica, firmado pelo ministro Ar06Cmeona
a uma firma filat elica americana d,e Nova
York, estipulando que 0 gover-no p3l1lamiano
emitirli s6ries comemorativas de 5 a 8 Volllures, cada uma com blocos-folhetos, dedicadaa n mCIIl6ria do Presidente Keon:nedy,
8a estrelas do cinema, aexposil$iio de Nova
York, aos astronauta!, e tc. Os 2 valol'e6
mais baixos de cada elSrie (1J2 e 1 C) teriiOl
uma e missiio de 300.000 exemp1nreos: 06 outrOll coll5tituiriio 14.000 st5ries dentendns e
6.000 niio denreadas e 10.000 bloc06 demteadG8 e muo denteados. Exceptuadas 100 slSries destinadas cUD consumo interalo» e
500 destinadas a Uniiio Postal Universal, 0
resto da emitisiio sera velldido II firma ametricana com um desconto de 25 % sobre 0
valor facini dos sci os. Esta custeara as despe68s de impressiio.
A F. I. P. consider a estas emissoes como
uma dronta aos coleccionadores e protesta
en~rgicamente cDntra tais manejos, ao mesmo
tcmpo que informa os coleCClOuauorer; que
tanto esLas, como as futuras emiesi'ies do Panama niio poderiio ser apresentadas em e1posiftOes fi:at€Iicas enqulLnto 0 gover.oo do
Panama niio der garanti88 de que tais facto&
Dio voltariio a repetir-se.

E8TABELEOIMENT08

RODRIGUES
&

RODRIGUES
S. A. R. L.

SECr;DES

All=AIATARIA
SAPATARIA
lANIt=rCIOS
ALGODO~S

I=IOS D~ LA PARA TRICOTAR

Confacvio Industrial com a marca

~D/
Bata. da barracha com aa marc •• alclu.lv••

S. JOHN
A R P A 0
BACALHAU
I=ABOR
Descontos eos sociol do Clube I=iletelico
de Portugel: 15 0/0 em te%en\
des, contec~oes e obre teite, e 10 0/0
em todo 0 cel~edo

58 t Rna Nova do Carvalhot 76
Rna Nova de S. Panlo t 55

TeJefs. 3611 70/8/9

LISBOA

Possui. 0 Liceu de Gil Eanes, com uma
f.requencia de 700 alunos, a Escola Comercia I e Industrial do Mindelo, a Biblioteca Municipal, duas esta!;oes emissoras, com bons programas diarios, 0 jornai Notfcias de Cabo Verde, que conta
mais de trinta an os de actividade, etc.
o desenvolvimento cultural nesta provincia tem-se acentuado bastante, e a
l1teratura cabo-verdiana marca ja urn lugar de destaque na literatura con temporimea, enriquecendo as letras nacionais
com 0 colorido dos seus modismos. AtrayeS das antologias re centemente publicadas (A n tologia de Fi c~ do Caboverdiana e
A'ntologia de Poesia) pode ter-se urna
amostra da actividade cultural neste arquipelago, clos seus costumes e tradi!;Oes, etc.
Como os caboverdianos tern bossa natural para os clesportos, existem em S. Vicente varios clubes desportivos, com sec!;oes de futebol, tenis, basquet e, volei,
golfo, criquete, et c., havendo jogadores
de criquete e de golfo de categoria internacional. Tambem ha poucos anos come!;OU a funcionar urn clube de actividades
submarinas, sob cuja orienta!;ao ja foi
organizado urn torneio internacional de
pesca submarina, no qual os caboverdianos conquistaram os primeiros lugares.
Todos os desportistas ficaram bern impressionados com a pesca, e encantados
com as possibilidades da expansao desta
rnodalidade em Cabo Verde.
o Mindelo tern r ecantos de verdadeira
beleza. Do Miradouro Craveiro Lopes,
disfruta-se uma b elissima vista de toda
a cidade e sua baia de aguas ca1mas.
Na Bais. das Gatas, a Camara Municipal ja construiu urna pousada, pois este
local con vida a excursoes e fins de semana, pelo clima amenD e tranquilidade
das suas aguas.
Desde 1955, a ilha tern liga!;oes aereas, tree vezes por semana, em apenas
50 minutos, nos avioes da T. A. C. V.,
com 0 aeroporto da ilba do Sal, que
esta em contaeto com 0 resto do mundo,
atraves das companhias aereas internationais que nele fazem eseala permanentemente.
E bOje sobejamente eonbecida a: bospitalidade eaboverdiana, por quantos nos
v1sitam ou permanecem algum tempo nestas ilhas atHinticas. A popula!;ao do Mindelo tern demonstrado mais frequentemente est a «morabeza" (como se diz no
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tern 0 espirito da aventura e emigra
para paises estrangeiros, onde dignifica
o nome de Portugal, que venera como
born filho.
A ilha tern, em suma, muito boas
condi!;oes para explorar essa fonte de
riqueza que e 0 turismo, e 'parece que
come!;aram a alargar-se as perspectivas
do seu desenvolvimento, porque estao previstas mais escalas, pelo Porto Grande,
de barcos transportando turistas.

FABRICA DE TAPE~ARIAS
DE

Manuel Pereira
Fa ntes
81LVALDE - ESPINHO
PORTUGAL

P.

o.

Telefoue 920444

B. 36

'CARPETES

I

e

ALCA TIFAS
(moquete)

F. Castel-Branco &Filho
LIMITADA

lpartado n.o 44

Talafona 22020

VIANA DO GASTELO
Grande sortido de slS,ries tematicas de todo
o Mundo. Selos chl.ssico8 de Portugal
e Ultramar
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LISTA DE S6CIOS
DO

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
LlSlA DEL SOCI- MIBlIEoERLISlE - MEMBERS LlSlj- LISlE DE MEMBRES

ALTERA~DES - REINBRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL

{761 - Angelica Marin Morai6 Pertligno Run da Mouraria 49 A - t::vorn (P) Po. &s. Fr. T. C. N. U. 60. 1.
4762 - Rui Artur Ribeiro - Rua Luis de CamOcs, lote, 12-3.·-Dt.· A1g ~s - Lisboa
- (M) Po. Fr. In. Es. It. T. C. V.
N. 60. Temutica de lrajes regionais. 90. 92.
H63 - Eng.· Casimiro Martill6 Neves CabaftO
- Viyenda Lily, 1.· - Botien (Loures) - (P) Po. Fr. Es. In. T . C.
N. U. 60. 72.
{764 - Alberto Ideins - Junta do Credito PUblico - Ministtlrio das Fina,nc>as Lisboa - (A), Po. Fr. In. T. C. V.
N. 60. Temutica de I'lUna. 90. T orrens. A. V.
4768 - Ant61!io Jose d·e Figueiredo -: Rua d;1
Figuelra da Foz, 126-3.· - Collnbra (M~ Po. Compreende Es. In. AI. T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 10. 19. 21~
Noruega. IslAndia. 90. 93. 94.
{771 - ·Eng.· Murio Bettencourt - CaSlI de
S. Francisco - R. Joiio Anlonio Pereira - S. Pedro do &storil - (M) Po.
Fr. In. T. C. V. N. U. 60. Te mUtica
de F·a una. 90.
{772 - Jost: Luis de Oliveira Hodrigll csR. Fernando PeSSO<I, 8-1.· -EsI(. - Lis-

4775 4778 H 79 4783 -

H84 -

01785 -

4791 -

ANGOL.4

4782 -

o
CLUBE FILATELICO DE PoRTUBAl
deseja a tojos os seus s6eios e amigos
Bo ... Natal I F.li• .A"O Napa
F.li... Pa....,.. y p,.';sporo .AHo N ....o
Joy.us Noil d Bo ..", A ..",.
Morry C,.ist",as a .. d a Happ~ Not" Y.ar
F,.oll. Wnll ..acht"",,"d alllll Gut .... N ...... j .. II,.
Buo" Nat ..l • • F.liu .A,,"O Nuo".

boa - (P) Po. &5. T. N. U. 60. 1.
Est.dos \rabes. 94.
Eng.· Jose \'{nhll - Cam po Grande,
230-2.·-Ksl(. - Lisboa - (P) IiI". In. Too
C. V. N. U. 60. 1. 2 5. 90. 93. 94~
Ant6nio Joetl Silva de Malos - AY. cIa
Igreja, 49-1" c.-f<:sq. - Lisboa - (P) Po.
T. C. N. U. T emUtica de A,·es. 94.
Dr. LUIS Cae tano Jesus Pacheco de
Figueiredo - Bra~an 'i a - Po. In. T. C.
N. 60. 1. 2. VattcmlO. 92. 94.
Jose Ramires de Vasconcelos Freitall
- Rua Cimdido d06 !leis. 21-1." - Figueira da . Foz - (M) Po'. Fr. Es. In..
r. c. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.
Cole tte Hence Blache DelimbeupR. Damiiio de G6is, 39-1.·-Dt.· - AIgt<s - Lisboa 3 - (M) Po. Fe. In. Al
It. Es. T, C. N . U. 60. Classicos e
tcmuticos. 90. 94.
Amade u Mendes Barbosa - Av. Almiranle Heis, 103-c \. - Lisboa - (P)
Po. :Fr. T. U. 60. 1. 2. 10. 21. Temllo
Europa. 90. 901.
AbHio Barbosa Leiio da Sih'a - RWI
da Miragaia, 53-4.· - Porto - (P) Too
C. V. N. U. 60. 1. 2.

Armando Santos - Ru n Ten en te V1118dim, 13 - Luanda - (Comerli,lnte fiInteJico) Po. Fr. In. Es. T. C. v.
N. U. 90.
CABO VERD E

{767 -

Dr. Jose do Rosurio Cohen - Praia (M) Po.. Fr. In. Es. T. N. 60. 1. 2..
3. 90. 94.

M0 9AMBIQU E
H69 - Alfredo Pinheiro Rocha - Namancha
- Dietrito d.. Lourenr;o Marqu8 - (P)
Po. Fr. E8. In.. T. C. N. U. 60. :L
2. 3. 90. 93. 94.
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o Congr~o de Viena de 15 d~ ~ull1ho
passado resoh e ll conceder 0 patrocl1llo da
F. I. P. a6 'cxposi'i0cs internaciomlis de \Vashington (Maio de 1966) e de Amstcrdam
(Maio doc 196'1). Para 1968 estiio Jlre,istoas
el:posir;oes em Praga c Teln vivc, 11S6lm como
no Mexico.
o Congresso F. I. P. voHaru a rc unir-6e
em Munique em fins de Se.tembro ~e . 1966,
devendo fa zer-6e uma reullliio de dlrlgemtes
duranl'C a e xposi,.iio filaleli cn inlemacionnl
de Washington.
Resch-eu confinr n claS6e de Liler{ltura
nas exposi'ioes iilatclica6, ao j ulgamento da
As>ocinr;iio InternadOillal de Jorll{llislns Filatclicos que trabalharu sob a Cgide da F. I. P.
Foi admitido na F. I. P. 0 Philatelic
CongriCs5 {If GIlCal Britllin.
o Congl"csso r esoh eu cOlls iderar:
Emis.toes nociv(ls:
1.

0

-

As emissoi!6 ou SCl05 vendidos cm
bloeo em frae'i80 importantoe a pnr-

glorioso . . , Porque 0 'Eng. Mauricio Vieira
de Brito levou a maior parte da noite a
falar, entusiasticamente, da «3." Exposi!;i:lo
Filatelica do Cuanza-Sul», das suas belas
medalhas de outros magnificos premios
especiais: entre eles 0 Grande Premio
Mario Cunha, do sobrescrito comemorativo, dos diplomas, etc., tudo mandado executar POI" ele, e nas melhores casas de
Lisboa, claro.
Mas 0 grande homem do capital e da
agricultura, da industria e do proprietaria do, do desporto e da vida social portuguesa, que e Mauricio Vieira de Brito,
nao ficou POI" ali. Com aquela amizade e
aqu ela g en erosidade qu e sao seu timbre,
con vidou-nos, em termos muito honros os,
a irmos a ssis tir a inaugura!;i:lo da «3." Exposi!;ao Filatelica do Cuanza-Sul» .
H onra que, nao obstante a nossa vida
de advogado bastante afadigado, procuraremos aceitar, e ni:lo apenas para vermos
e admirarmos mais uma excelente exposiC;ao filateli ca, mas, principalmente, para,
em nome dos filatelistas da Metr6pole,
irmos abra!;ar os queridos filatelistas angolanos!
v. C.

ticulare6 (file Ihes podem depois fixa.r 0 pre90;
2." - As que nno estivcrem a venda livre n05 corrcios dos pai·ses emissores e 6ejllm vendidas em cOlldi'ioee
especiais de distribui,.iio ;
3.· - As que for elll \'endidas com sobretaxn superior a 50 % sobre 0
valor fac ial.
Exceptua...se 0 caso
de a 'cmissiio ser feita ap6s Ulll
um sinistro. ou cnlamidade nacional silbiu , , ~ se dCtitinar a preSQU
socorro imediuto ~105 sinistrados; Be
for destin ada a finllnciar uma 'Cxposi"iio filatclic~l lIacional ou wternaciunal.
Neste caso, a totalidadoe da 60bretllx·a niio dC\'e cxcedel' 2 fr.ancos ouro ;
4." - SCries, Belos ou blocos regularm cnte
e mitidos que foram denteados O'n
sobre earregados por pnrticul li rcs ou
nssocia"iies scm {un'iiies postaL" COlli
o fim de os fazer pareccr Ulna
emiasiiocspcdal ;
5.· - Reilllpressiio de cmissiies rcgulal'e8
nno vendidas pelos correi06.

/I EmiJ.;0e3 lIbusiV(/s :
1." -

Emias0e6 que illclllcm sel05. series
ou blocos dcnteados e 'ORO drolt"'1dos, igulilmellte sem indicac>no de
tiragcm:

2." -

Emicsores U vC:Jda em conjunto
(1 bloco
X scrieo, ou 1 selo raros
X selos comuns, etc):

+

+

3." - EmiS60es que aparecem com scriee
de vurilill COl"CS do mesmo lipo. ou
bloC06 de cores diferentes:
4." - HcimprOCSoSOes !lllmaemissiio 011 IlalgUllS !los seils valores feit'ls com

A

FILATELICA

SELOS PARA COLECyOES
Calt;ada do Carmo, 25-S/L.E

LIS B OA - Telefone 35207
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Sinaliza~ao

4777 - Antonio Manud T{)nu' - C. P. 79Vila Cabral - (M) Po. In. C N. U.
60. 1. 2. 93. 94.

de transito

4774 - Linaria Pio XII d-c Geraldo Linw Bariio de Aratanha, 1206 - C. P06tal 723 - Fort.al-cza, Ceara - In. Es.
T. C. V. N. U. 60.
4776 - Dl!{)m-cde Baccei Rua Carlos de
Campos, 255 - Bairro Pay - S. Paulo
-T. N. 60. 1.
4786 - Christiano Pinto <la Sih a Neto Caixa Postal 2586 - Curitiba (Parana)
- Po. Compreende In. Es. AI. PI. T.
N. U. 60. 30. 31.
4787 - Luis Antonio IlliproJltoe - Rua Joiio
Regis, 47 - Paranagua (Para-na) - 60.
Thmuticos de Historia, Desporto6,
Olimpiadas, Fauna. 6. 90.
4788 - \Vanderley de Mil'anda - Hua Salinas, 1893 - Bairro doe Santla Tereaa Belo Horizon!oe (Minas Ger<lis) - (P)
Po. In. T. N. U. 60. 1. 6. do SuI,
Gentral e Norte. 17. 19.

..

Para cruzamenfos simples ou complexos,
garagens, pargues de estactonamento, auto-estradas, c6ntros urbanos de gua/guer
flo/ume, etc.

•
Bstudos, projectoa, or9amentos,

I fabrico, iDstala90es, CODserva-

ARGENTINA

910, etc.

4:'66 - Prof. Horace Hoque Nunez - Casil1a
Corr{'o 72 - Cordoba - Po. Fr. J<~.
In. It. 60. 5. Cnlollias. 78. Oceania. 90. 91. 92.
4789 - Joii~ Bento Guerreiro - Cnl:e JOSl' Felix Uriburu, 952 - San Martin (BII ,nos Aires) - Po. Es. T. 60. 1. 2.
12. 15.

AUTOM.A.TICA BLBCTRICA PORTUGUBSA
A. R. L.

SEDE, FABRICA E SERVIC;OS COMERCIAIS

Aparlado 1060

Avenida Infante D. Henrique, 333 - CABO RUIVO
Telef. 387071 (8 IInhas) - Telegr. Stronger-Llsboa
ADMINISTRA<;':AO

Avenida Sid6nio Pais, /B-I.o-Dto.
Teler. 67146 - LISBOA-1
A8S0CIADA AO GRUPO DE COMPANHIAS PLESSEY

(

Inglaterra

8

I
.VA VITOR CORDON, 1oC - A -

lISBOA

TEL. 323091

33

EST,,/DOS m·;/DOS IJ A AMF.:RWA
4780 -

Henn

M. Goo Iki lld - 1111. Park
l\\-cII~e. New York. N. Y. 100211 (A)
Mrolilatdia.

BRASIL

Por actual;iio de veiculos ou tempo fixo Progressivos - Comando Ii distAncia _ Centeais de transito - Ciecuitos de TV - Computadores electr6nicos - Sistemas de portagem, etc.

s.
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F11AN{:A
4790 - Gabriel Bouchevras - Vi600nU\t 63
- Chab~loche ~ Fr. Es T. FDC, T.
C. V. 68. Postais. 90.

ING LATEIlIlA
4770 - Arthur Jagger - 10. Hawkewood AlenUl' - Hants - In. T. 60. 1. 111. c
e},-18. 28. 92.

I'OUJNI A
4781 - Dojlitko Janusz - P. O. Box 148 Kolobr~g - In. Fr. AI. T. N. Tema. tiros de desportos, fauna e flora. 90.
91 65.

REPOBLICA CENTRO APHICANA

,

4773 -

Pierre DubOIS - Haut Cnmis611riat nu
Plan. B. P. 732 - B."1ngui - Fr.
111. 60. Paises da J\frica ao SuI do
Sahara. 90.

ROMF.:NIA
4765 - lng. Titus Orndellnu - Cas uta Postala 3705 - Burarest 22 - T. N. U.
60.
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2 CR6NICAS do

ANUNCIOS ECONOMICOS
Vendo selos us ados (1886 a 1959) da
India Portuguesa.
Tenho para entrega
imediata 10 (dez) mil selos. Pre!;o de
ocasHio. Theotonio Menezes - Caixa Postal 315 - Santos - SP. Brasil, America do

Sut.
Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
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 venda selos aos melhores
pre!;05. M. do Nascimento - Apartado 112
- FARO.
Compro, troco e venda 3elos novos e
usados. Preciso correspondentes Ultramar
Portugues. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 43-2-Dt. - LISBOA-4.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secretaria, ao n.O 22.
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
Vendo selos de Portugal e Ultramar,
com desconto de 50 % 20 %, e estrangeiros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo~ambique, 56-3. o -Esq. - Lisboa - Telefone 842083.

+

DESEO canje sellos nuevos en series
completas. Doy igual condiciones Brasil.
Cat. Yvert. ENNIO SANTOS, Caixa P05*al n." 2124 - Belo Horizonte - Minas BRASIL.
Willi Kern - Caixa Postal 9. - Porto
Alegre - Brasil.
Troca selos brasileiros
por portugueses, com principiantes.

1)itirio

Compro variedades e erros de Portugal
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. Joao XXI, 68-5. o-Esq. - Lisboa - Telefone 778838.
ERRO NO SELO DE 1$00 DA EMISSAO BNU - Principais caracteristicas: desloca~ao para cima do azul escuro, fazendo
desaparecer completamente a legenda superior com as palavras "Principe, Angola,
Mo~am.. e surgindo em baixo e por sobre
a palavra «Portugal» uma larga barra
amarela. Mais notavelmente aparece urna
grande meia lua ao alto do circulo central do selo. Ultimos exemplares dis poniveis. Pre!;o a pedido. SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Selos e Material Filatelico - CALDAS DA RAINHA.
Dou selos nacionais e estrangeiros, em
troca de selos do Continente e Ultramar,
em especial Cabo Verde e Timor. - Maria
Olivia Didelet Dinis Sampaio Madeira de
Almeida, Rua Maestro Antonio Taborda,
n.· 37-2.°, Lisboa-3.
Para ter 0 seu catalogo YVERT 1966
em dia, assine, por nosso intermedio, 0
suplemento que e publica do mensalmente
(11 nWneros), os quais the serao remetidos
directamente pelos editores. Esc. 82$50.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - Sel)s
Material Filatelico - CALDAS DA RAINHA.
Desire commemoratifs neufs du Portagal, Allemagne, Amerique Nord et Sud.
Uses de Espagne, France, Italie, GrandeBretagne, Irlande et Japon. Donne Bresil
meme conditions. Base Yvert. C~ntre
60-80 dif. de quelque pays je donne Ie
meme du Bresil. - Clovis Vieira-Rua Lins
de Vasconcelos, 124, casa 6 - Rio de Janeiro, ZC 16.
Para receber com regularidade as series dos paises ou temas de seu interesse,
inscreva-se no nosso «SERVI<;O ESPECIAL DE NOVAS EMISSOES». A pedidJ
enviamJs as variedades que forem aparecendo dentro de cada emissao, para os
coleccionadores mais avan~ados ou que se
queiram especializar.
SERGIO W. DE
SOUSA SIMOES - Selos e Material FilatelicQ - CALDAS DA RAINHA.
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A «II ExposiOlo Fllatilica da
Comarca de Arganll
e I Regional,.
Conforme ja aqui noticiamos, vai realizar-se, na vila de Arganil, a dl Exposi!;ao Filatelica da Comarca de Arganil e
I Regional», integrada, como outros valiosos numeros culturais, desportivos e recreativos, na velha e famosa Feira do
Mont'Alto.
Organizada pela prestigiosa Cas a do
Concelho de Arganil, a cuja direc~ao continua presidindo 0 infatigavel Mario do
Rosario Castanheira Nunes, esta exposi~ao
filatelica, no ana passado realizada a escala comarca, este ana a regional, incluindo todos os concelhos limitrofes, e
para 0 ano il distrital, - sera inaugurada
de hoj.e a quinze dias, domingo, 5 de Setembro, num acto a que, urna vez mais,
teremos grande prazer em assistir.
Como ja aqui escrevemos, os exposito res serao este ano em numero muito
maior, 0 que obrigara a entidade organizadora a fazer grande rateio, em fun~ao
do espaco' e dos quadros disponiveis. De
esperar e que, ao aumento da quantidade,
corresponda 0 da qualidade dos expositores.
Insistentemente convidados a expor na
Classe de Honra, nao nos foi possivel aceitar tao honroso convite, por termos muito
atrasada a montagem de todas as nossas
colec~oes.
Mas nem tal sera necessario
para que essa Classe de Honra tenha 0
merito e 0 brilhantismo que todos lhe
desejamos.
Efectivamente, dela participara 0 em inente filatelista Prof. Doutor Carlos Trincao, presidente da Federa~ao Portuguesa
de Filatelia e membro dos juris de todas
as exposi~oes filatelicas internacionais, com
«correio turco no Iraque", tres quadros
verdadeiramente preciosos. E participara,
novamente, outro eminente filatelista, Jose

Gonzalez Garcia, que se ofereceu para enviar tudo que nos quisessemos, e cuja
indica~ao con creta se aguarda a to do 0
momento.
So estas duas notaveis participa~oes
justificariam uma exposi!;ao, e, sem desmerecer a classe de competi~ao, bastam
aquelas para aconselharmos, ao filatelistas e ao publico em geral, uma visita a
dI Exposi~ao Filatelica da Comarca de
Arganil e I Regional», de 5 a 8 de Setembro.
V. C.

A «III ExposiOlo Filatillca do
Cuanza-Sul »
e a Eng. Mauricio Vieira
de Brito
Em Novo Redondo, Angola, vai realizar-se, depois das de 1963 e 1964, a «3.a Exposi~ao Filatelica do Cuanza-Sul», organizada, como as anteriores, mas esta com
maior propaganda e extraordinaria efici€mcia, pela valiosa Sec~ao Cultural dos
Empregados de Mario Cunha, S. A. R. L.
Conhecendo 0 exito das duas anteriores, temos acompanhado, par e pas so, a
organiza!;ao desta terceira, que auguramos
brllhantissima, constituindo, como tudo 0
indica, avan~o notavel na Filatelia angolana.
Acontece que, na companhia de urn
querido amigo comum, 0 Dr. Jose Fernando Martinez, ilustre membro do conselho de administra~ao da «Petrangob, gastam<1s a noite de ontem com 0 grande e
querido amigo Eng. Mauricio Vieira de
Brito.
E ficamos espantados! Mesmo com
a presen~a do Dr. Jose Fernando Martinez,
do estado-maior do Benfica, e do Dr. Manuel Paula Gomes Junior, director do
jornal 0 Benfica, - quase se nao falou no
(Co ..ti.....

Ila

pdg. f)
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guras nas 18 Escolas que Qesfilaram. Segunda-felra, dia dos Ranchos, com cerca
ae 30:000 figuras que desfilaram nos 32 Ranchos. E, na ter~a-feira, dia das grandes
Sociedades, tomando parte 8 Sociedades
com cerca de 50 carros aleg6ricos e a
mesma quantidade de carros de criticas.
Estes desfiles tomavam a noite toda e
terminavam nas primeiras horas do dia
seguInte, sendo que urn foi a ultima Escola de Samba, justamente aquela que
conquistou 0 primeiro lugar, desfilou das
9 as 10 liz no dia seguinte. Assombroso.
Mais de mil bailes de fantasia para
adultos, a noite, e cerca de 500 bailes infantis e juvenis, nas tardes. Os grandes
bailes do Teatro Municipal, Copacabana
Palace, Fluminense e Yacht, tiveram muitos milhares de pessoas.
Como se ve, festas e mais festas, desfiles e concursos de luxuosas fantasias.
Quase dois milhoes de pessoas nas ruas
onde sem interrup~ao desfilaram, em toda
a parte da c idade, desde 0 centro ate os
seus confIns, milhares de Blocos, Ranch03
e Escolas de Samba. Todos cantando e
dan~ando sem desfalecimento durante os
quatro dias.
Unanlmes, os turistas estrangeiros dec1araram: Nunca se viu, nunca houve e
nao ha no mundo, espectaculo, divertimento, entusiasmo e anima~§o como 0
Carnaval do Rio de Janeiro. Este, esta
acima, mas muito acima do que quer
que seja, em qualquer parte do mundo.
Foi nisso que deu 0 que era 0 Carnaval portugues, esse mesmo Entrudo que
veio transportado para ca em fins do seculo XVIII, e que continuaram por quase
todo 0 seculo XIX em Lisboa. Ai 0 entusiasmo foi desaparecendo, aqui aum~n
tou de tal maneira que se tornou a maior
festa colectiva do mundo.
Podia eu ficar em casa para mexer
com selos?
V

COMPRA

E'
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Nucleo Filafelico de Seia
No Centro de Cultura e Desporto dos
Funcionurios da Empresa Hidroel~ctricn da
Serra da Estrela, foi criado urn N ticleo
Filat~lioo e Numismotico.
Como 6 6bvio, !!lste N ticleo propoe-se
cultivar e doesenvolver a filatelia entre 08
8CUS oIlEl8Ociadoo, jli que a !IIurrLmlition aguarda
maior incIlelIl!ento por parte doe s6cios interessados.
o diminuto ntimero inicial dos seus associados niio impede que os seul dirigentes
encarem com entusiasmo 0 futuro do N uCIllO e doe seus pianos constam varins ioicialivas que, fOr certo, muito cantribuiriio
para a vnlorlza ..iio da filat'elia.
Con tam
tamb6m iniciar urn regular int·ercllmbio com
os Nuclocos das restanle3 Empresa\'l de ElectricHade com vista a {ulumB realiza ..iies.
o Clube Filat6lico de Portugal, e este
Boldim, auguram ao novel agrupamentoa qu'e preside .0 n06SO dinllmico cOlls6cio
Sr. Jos6 Manuel Mendes Marques - as mnio....es pro3peridades, e colocam~ 00 Seu inteiro dispor -para tudo que 5e trnduza em
contribui~iio construtiva oem prol do v·e rdaddrll Filatclia.
SANCHO OSORIO
REMESSA .\ RS COLHA

Purtugal e Utlramar (centos de selos diferentes. novos ou usados, paracolec~iio)
SEIlIE'; I'OV A<;

Portugal e Ultramar (quando V. S. desejar, mandarei tAbela com prec;;ns liquidus)
SELOS U"ADO, R\1 PAGAMENTO

(aceita qualquer quantidade ou genero.
Serlio valoTlzaJos confar.me tabela que
mandarei).
Rua do Modolena, 80 . 3. 0 -lIS BOA 2
PORTUGAL

NO"

T

ROC

A

TUDO PARA FILATELIA
Selol de Portu .. 1 e Ullramar (novas .. u •• dos) T.",6,leo., animals, desportos, flores,
aotrofllatdia, e.cullsmo, N. Republica. " multO. oulros tem .... dlversos paises

o
.·~1iI"8

'"'0......

MAIS DIVERSO MATERIAL FlLAtELICO

J. M. DUARTE
T .. VEIRO -

COUIUR ..

Vendo urn album Eladio, de Angola e
outro de Mo~ambique, urn polico adiantado
desde as folhas 16 e 21, com series novas
e usadas. Artur Miranda - Lufrei - Amarante.
AUMENTE E VALORIZE A SUA COLECCAO, com provas, erros, nao denteados, ensaios de cor e outras variedades.
Do tema e pafs que the interessar. Escreva para SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - Selos e Material Filatelico - CALDAS DA RAINHA.
Por 100, 200, 300 selos de Portugal ou
O1tramar, envio mesma quantidade de Espanha e Co16nias.
Resposta imediata.
Ferna~do Utrilla - Alcolea - Almeria -Espanha.
UM BONl;TO CLASSIFICADOR «HAWID», com 144 bandas, 16 paginas, formato 20 X 30, apenas por Esc. 65$00.
o mesmo, com 112 bandas e formato
17 X 23, Esc. 42$50. Envia-se a coQ.ran~a.
SERGIO W. DE SOUSA SIMOES - Sel:Js
e Material Filatelico - CALDAS DA RAINHA.
PRECISO DE CORRESPONDENTES EM
PORT. E ULTRAMAR PARA TROCA DE
SELOS NOVOS E USADOS - Jose Baptista Barata, Rua Jorge Cola~o, n.· 17-3.·-Dt.o - Lisboa-5.
NO MUNDO MARAVILHOSO DA FILATELlA, colec~oes hfl que pela sua belez3, sao verdadeiras obras de arte em
selos. GHANA, GUINE, LAOS, sao das
que possuem os selos mais belos do mundo.
Temos sempre em stock estes pafses, no
todo ou em parte, que vendemos aos melhores pre~os. Enviamos pre!;arios a pedido. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- Selos e Material Fllatelico - CALDAS
DA RAINHA.
JE VOUS ENVOIE DES TIMBRES
NEUFS DU PORTUGAL EN ECli~NGE
PAR DES TIMBRES NEUFS DE FLE"URS
DE TOUT LE MONDE - Jose B'ilptista
Barata, Rua Jorge Cola~o, n." 17-3.o-Dt."
-Lisboa-5.

Desejo .trocar selos, moedas, FDC e
postais com amigos em todo 0 mundo.
Resposta garantida. Paulo Roberto Rodrigues Alves - Caixa Postal 218, Caratinga (Minas Gerais) - Brasil.
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Desejo manter correspondencia com
coleccionadores de to do 0 mundo para a
troca de selos, moedas, postais e FDC.
Resposta garantida. Jose Evair Soares
de Sa. Rua Jose Alves Pereira, 258,
Caratinga (Minas Gerais) - Brasil.
POR 90 SELOS DO SEU PMS DOU
EM TROCA 100 DA ALEMANHA - ERNST MATEJCEK - 6462 Meerholz - Kr.
Gelnhousen-Hessen - D.-Bundesrepublik.
TODO 0 MATERIAL FILATELICO
que necessite - tiras plasticas, classificadores, chatneiras, lupas, albuns, catalogos,
etc. - en contra em Filatelia SERGIO W.
DE SOUSA SIMOES - CALDAS DA RAINHA. Listas 'de pre~os ser-lhe-ao enviadas a pedido.
SEND ME ·.MINT COMPLETE SETS
OF FLOWERS AND YOU'LL RECEIVE
MINT COMPLETE SETS FROM PORTUGAL - Jose Baptista Barata, Rua Jorge
Cola~o, n.· 17-3."-Dt.o - Lisboa-5.
VENDO CATALOGOS YVERT: edi!;ao
de 1964 -75$00; edi!;ao de 1965 -140$00;
edi~ao de 1966 - 360$00. Enviam-se a cobran~a para Portugal e Provincias O1tramarinas. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- Selos e Material Filatelico - Telef. 22657
- CALDAS DA RAINHA.:::._::---:-_..,---::-Vendo cedulas anti gas de Associac;oes
Comerciais e Camaras Municipais. - J.
Martins Junior - Rua Artur Ran!!\el, 7-r/c.-Dt.° - Vila Nova de Gaia.
CATALOGO YVERT 1955 - Esta a sua
disposi~ao, como habitualmente, em 3 volumes, por Esc. 36()$00. Envia-se a cobran~a para Portugal e Provfncias Ultramarinas. SERGIO W. DE SOUSA SIMOES
- Selos e Material Filatelico - Telef. 22657
- CALDAS DA RAINHA.
- Si vous pouvez m'envoier des coquillages maritiIhes interessantes pour rna
collection, ecrivez-moi. Je desire correspondents serieux dans Ie mende entier.
En echange, je payerait avec des timbres-poste du Portugal, Outremer et tematiques, a votre choix. Cat. Yvert ou quantitees, N. ou O. J'ai un grand stock pour
les echanges. Reponde assuree en Port.,
Fr., Esp., Angl. - Carlos J. Netto, Rua
Dr. Paula Borba, 47, Set~bal- Portugal.
Compro tudo sobre tematica de t~atro.
Resposta a Jose Castanheira Nunes - Avenida D. Rodrigo da Cunha, 14-r/c.-Esq.Lisboa.
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ANO XIX

]j(iI$LA
MINISTBRIO DAS COMUNICA~OBS
Admlnlstra"ao-Geral das Correlos,
Telegrafos e Telefones

Dlrec9A.o dos Servl,,08 lodu8trla18
PORTARIA N.o 21.104
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministerlo das Comunicacoes, nos termos dos artigos 39.0 e 40.0
do Estatuto do Selo Postal dos CTT, que:
a) Sejam retirados da circulaCao os
selos postais das seguintes emissoes e
taxas:
V Cent en arlo da Morte do Infante
D. Henrlque: 1$00, 2$50, 3$50, 5$00,
8$00 e 10$00;
IV Centenario da PublicaCao em Goa
dos Col6quios dos Simples e Drogas
de Garcia de Orta: $50, 1$00 e 4$30.
1961: $20, $50, 1$00, 2$50, 3$50 e 6$50;
Campanha Mundial contra a Fome: 1$00,
3$30 e 3$50;
Conferencia Internacional de Escutismo
Europa - 1963: 1$00, 1$50 e 3$50;
X Aniversario da T. A. P.: 1$00, 2$50
e 3$50;
b) Os selos indicados na presente portaria deixam de ter valida de a partir de
1 de Julho do corrente ano;
c) Os mesmos selos podem ser trocados por outros que estejam em vigor,

desde que nao se verifique qualquer dos
impedimentos cominados no § 2.0 do artigo 40.0 do Estatuto.
As trocas poderao ser efectuadas nas
estacoes dos CTT do Terreiro do Pa!;o,
em Lisboa, e Batalha, no Porto, ou nas
Tesourarias da Fazenda Publica das outras localidades ate 31 de Outubro de
1965;
d) Que a dev01uCao aos armazens gerais dos CTT seja efectuada ate 30 de
Novembro seguinte.
Ministerio das Comunicagoes, 12 de Fevereiro de 1965.
PORTARIA N.o 21.165
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministerlo das Comunicacoes, que, ao abrlgo das disposigoes do
artigo 27.0 do Decreto-Lei n.O 42.417, de
27 de Julho de 1959, seja langada em
circulaCao, curnulativamente com . as que
estao em vigor, uma emissao extraordinarIa de selos comemorativos do 5.0 centenario da cidade de Braganga, com as
dimensoes de 34,5 X 28,6 mm, denteado 13,5,
nas taxas, cores e quantidades seguintes:
1$00 - rosa-velho
. . D.
9.000.000
10$00 - verde-azulado
1.000.000
Ministerlo dos Comunicacoes, 13 de
Margo de 1965.
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Carnaval carioca e os selos

Eta 0 meu desejo aproveitar os 4 dias
de Carnaval para estudar, aprender e classificar urn ' bom conjunto de selos classicos
de Portugal das emissoes de 1853 a 1893,
que me foi solicitado por pessoa que residiu no Amazonas e que se transferlu
para Rio de Janeiro.
Iniciei 0 trabalho no sabado a tarde
e fui ate as 22 horas.
Nao pude continuar.
A televisao transmitia sem cessar 0
que estava se passando na cidade e em
diversos lugares do Rio de Janeiro.
Estavamos em pleno Carnaval e sob
o completo dominio do Rei Momo e reinado da folia. Meus nervos nao resistiram e tive que largar a Filatelia e dar
toda minha atengao it folia.
Era 0 come co do maior Carnaval que
se realizou ate hoje no Rio de Janeiro e
consequentemente no mundo. 0 deste ano,
em homenagem aos 400 anos da cidade,
superou de maneira extraordinarla 0 que
se teve ate hoje.
Convoquei 0 meu pessoal e ate Quarta-feira de Cinzas fui urn dos mais assiduos assistentes.

Por ______________

~

UIJGO rB&(;(;"BOLI

Vlce-Presldenle do Clube filalelico do Brasil

Facam urna ideia. Rio de Janeiro
tern cerca de 4 milho1!s de habitantes.
500 mil abandonaram a cidade. Um milhao nao tomou conhecimento do Carnaval na rua. Um milhao tornou-se assistente e 1.500.000, junto com cerca de
ZOO.OOO turistas nacionais e estrangeiros,
se uniram em uma s6 massa e cairam na
foila. Neste grupo nao havia distinCao
de idade, sexO:- raga, religiao, cor, nacionalidade, etc., etc. Todos iguais e com
a mesma finalidade: cantar, dancar, beber,
comer e se divertir ao maximo.
Ni'io hB possibilidade de urna descriglo
do que se viu, is to levaria todas as pag!nas da revista,
Vejam esta lista: sabado, dia dos Blocos e do Frevo. No desfile oficial tivemos
o sociedades de Frevo e 25 Blocos com
cerca de 25.000 figuras. Domingo, dia das
Escolas de Samba, com cerca de 50.000 fl-
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CLUBE FILAT·E LICO DB · P ORTUGAL

"

Especializada em Cll'~'ldo vulcanizlldo,
e todos os artigos de borracha em geral

FILIADO NA FEDEHAvAO PORTUGUESA DE FILATELlA (F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. AlMIRANTE REIS, 79'3 O·Dt.° - LlSBOA - Teler. 54936
CORRESPOND~NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL
EXPEDlENTE - Teryas e sextas·reiras, das 21 11524 horas, e sAbados, das 16115

20

horas

« It[polito»

CATEGORIA DE secIOS E RESPECTIVA COTlZAvAO

Continent, (excepto Lisboa), [lhas e Proflincias Ultramarinas.·
Efedivos • • • • • • • •
Junif.Jres

••••••••

~~:~~ ~~~ :~~

Brasil • • • • .

LIS BOA - Efectivos • • • • • ••

ou equivalente em moeda local
Cr.

10$00,

50000,

art i 9'0-' cI e a I t a qua lid ad e

por ano

por mes; juniores • • • • ••

•

2$50,

por mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE. DINHEIRO OU SElOS NOVOS EM CURSO.
SAO s6clos JUNIORES OS MENORES DE ~l ANOS

FOGOES - LANTERNAS - PULVER[ZADOlmS - CALDEIRAS DE DEST[·
LAC;Ao - PRENSAS «MARMO~IER,.,
PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC.

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
CABO VERDE - J080 de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo - Caixa
Postal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenyo de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME - J080 Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. -Calle
18, N° 7'37 - Apartado Aereo n.O 859,
Santa Marla.
U. S. A. - Manuel L Gouveia - 49lI, 15 th
Avenue, GL. 5-2144. Sacramento, 20, Ca·
Iif6rnia.
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Casa Hipolito, ~Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53
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