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AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo Postal 143 - Macau.

Caixa

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME S. Tome.

RESTAURANT TYPIQUE

Joao Paulo Rego Teixeira-

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle18, N.o 7'37 - Apartado Aereo fl.o 859.
Santa Marta.
U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 49t1, IS th
Avenue, GL. 5'2144. Sacramento, 20, Ca·
lif6rnia.

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOD ..\ A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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8lbuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fone 2272329.
Com pro e vendo selos aos melhores
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.

pre~os.

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.o 22.
ENSAIOS, PROVAS, pl"Ovas de luxo e
de artistas, FDCs, postais maximos, etc.,
Portugal e varios temas, troco, com pro e
venda. Felix da Costa I1ha - Bairro n.o 2
- Alcoentre.

Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secretaria, ao n.o 22.
All Portuguese stamp collectors, who
are interested in a working associati n
of the history of the stamps of the Portuguese Overseas Provinces, write to
H. Hubner, D-6451 Bischofsheim, Postfach 62, Germany.
COMPRO series completas, novas, sem
charneiras, centradas, com tema FLORESTA.
OFERTAS ao Eng. o A. Bello
Dias - Rua Visconde de Seabra, 2-2.0-Drt.o
-Lisboa-5.
Al'fTONIO DE ARAUJO OGANDO C. P. 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra s elos dos temas : BAR COS, RELIGIAO, PINTURA, MALARIA e ESCUTISMO. S6mente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos temas. Da selos de ANGOLA
isolados e em series, NOVOS.
'

A nova sede do
nosso Clube

Un eon non c e

N.D 206- 207

1

Do 3.0 andar pas sarA para
o 5.0 do mesmo edificio.
Mas em andar CON STRUino DE NOVO!
Compartimentado contorme as nosBas iinalidades e
necessidades! !
E, principalmente, COM.
ELEV ADOR!! !
Pelo que estiio de parabens todos os nOBSOS querldos cons6cios.

dan s not reB 0 LET I M rap p·o r t e l

Eine Anzeige In

SETEMBRO-OUTUBRO DE 1988

tuga], instalado, como s~bem,
no 3.0 andar do n.O 70 da Avenlda de Almlrante Rels, em
Lisboa, val ter NOV A B
APROPRIADA SEDE.

I An advertisement in our BOLETIM will pay
I

I
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1
~ste numero e este artigo

Como depois da «/ LUBRAPEX, Rio de Janeiro I.966», estamos
agora perante problema verdadeiramente di/ieil:
Tmdo de escrever algo para este numero da nossa revista, que muito
fustamente the e dedicado, - ndo podemos repetir 0 que fa publicamosa m
oito cronicas do «Diano de Lisboa:o, e vao reproduzidas adiante, com a
promessa de aqui arqu£var mais uma ou duas que ainda the vamos dedicar.

2
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E tendo lido, pr£me£ro do que ninguem, todos os valiosos artigos com
que alguns dos mais brilhantes colaboradores desta revista, portugueses
e brasileiros, quiseram enriquecer este It{muro, - e tambem claro que nao
podemos repetir os assuntos por eles jocados, nem os comentarios por eles fa
feitos.
SituafaO ejectivamente dificil e ingrata.

1

"

Organiza~ao e ' organizadores

Organizapl0 e apresentafao perfeitas, mesmo exemplares. Visi'lJel um
verdadeiro espirito de equipa, com saliencia para Padre Higino de Vasconcelos, comendador Carlos Henrique de Spinola, Eng. a D. Ma'l'ia Elisa Basto
Machado, Dr.a D. Maria de Jesus de Morais Sarmento, Manuel Pinto
Ferreira, Jose Luz Silva, Gabriel de Freitas Furtado, Manuel Mateus Lourenfo Gouveia, Fausto Lopes Nogueira, Joao Vicente da Silva, Jose
Augusto de Morais Sarmento, etc., etc., todos sob 0 comando do fuiz Dr. Frederico de Morais Sarmento, dinamico e prestigioso presidente do Clube Filo-:
ttlico da Madeira.
A ele se ficou devendo esta «11 LUBRAPEX.". A ele, igualmente,
a sua amplidao e eficiencia. A ele as suas consequencias, a profectarem-se
no futuro proximo.

A filatelia pode prestar urn grande servi<;o
floresta Portuguesa

a

o inccndio ilia florestn, desdre os meadcoS
da prima\ era aos meados do Outono, e uma
r.ealtdade. Consider,ado 0 in :n.igo ,n." 1, procura-se comba tc-Io por todos os mJeios ao alcanoe. A filatelia ainda· llliio foi abordada,
pelo menos 1110 n OSED P ais. Chegou a altnra
de Ihe ~oUcitar que preste um grand e rervic;o R flOl1esln portugllesa. Com e£eito, a
superficie florestal do Continente constituidn
pOl' 45 010 de resinosas e 55 % de folhoS<l3,

: - - - - - Pelo - - - - - , .
fNG. BELLO DIAS
mente na floJ.'lesta re.si.nosa. COll~ cquilncills,
(Itllll lIlais a prC\'>enc;iio do que a eXlituriio '
prol?riaJ111e.nre dita e aquela repr,esenta, .scm
dU\lda, reduc;iio significativa 11105 prcjlllZOS,
por \ -czes CJlla,; tr6fic(.s, pessoais e materiais.

3
ubsfdios e subsidiantes

Claro que nao sao de esquecer os subsidios da Junta Geral do Distrito
Autonomo, da Camara jj/funicipal e da Delegafao de Turismo, cufos p1'esidentes fica,m para a historia da Filatelia Po rtuguesa, do mesmo modo que 0
do ilustre Governador do Distrito, 0 nosso querzdo Amigo comandante
Camacho de Freitas, que foi ao ponto de receber todos os participantes no
vetusto e precioso Palacio de S. Loure11fo, com doces e vin.hos do melhor que
durante doze dias la provamos, e nos fa c01zheciamos desde ha bons trinta e
Ctnco anos.

e p-ercorrida

anualmente por i'llcc,lIdios originados q uase scmprre pelo homem, mais por
descuido que por ignorAneia.
o £6sforo mal apagado ou resto de cigarro atirado para, aIem da berlUa da estra da,
tern pro\ ocado inulDleros prejulzoB, pri.ncipal-

J1: exactnlllente na preyenc;iio 'llle a Fila!Jelia pade e deve teir um papel lIr'!}>ortnntlssimo ao challlar a aten~iio do perigo de
inc&ndio ilia floresta, causn rlo por deS<'uido.
Assim, desde II FLAMULA iI 'emissno dum
SELO, a p re\'el1~iio pode ser um facto.
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Mostra Internacional de literatura Aerofilatelica

4

(Milao - Dezembro de 1968)
A

Os

« Moslra hztemaci01~al

de Literatura Ae1'ofilatelica» que, integrada
1tas C011lem01'a~oes do IO. 0 an£versario da nossa congbzere Associa~ao Italiana de Aerafilatelia (A . I. D. A .), vai realizar-se em Dezembro proximo,
nos salaes do Museu Naci01~al da Ciencia e da Temica c Leonardo da Vinci»,
em l/IIiliio, reunira obras escolhidas de grandes especial£dades dos mais
diversos paises, coltvidados fxpressamente para 0 ifeito.
Em Portuoal
0 llOnroso convite_ recaiu muito naturalmente sobre 0
b
?lOSSO prezado consocio, colaborador e amigo Capitao F L emos da Silveira,
aeroJilatelista e publicista Jilatelico de e1lorme prestigio nacioll,al e internacional, que aeeitou e vai expor em Miliio as sltas cronicas especializados nos
tres periodicos em que colabora regularmmte: c Noticias Filatelico», «hzterTAPline.,. e este «Boletim ».
Desta Jorma} e mais uma vez} a tonhecida rubrica «Pagi1la de Aerofilatel£rz » estara patente num eel tame internaeional} c01~tribuindo} funtamente com as outras duas e:welentes pltblica~aes rejeridas} para demonstrarinsoJ£sma.'lJeimente 'flO ejtrangeiro a classe e a vitalidade de alguns dos
olgaos da nossa Imprensa especial£zada.

Cbegado recentemente aos escaparates (aerolilatelicos)
ACllbn de ser publicada 11 2." cdiC;ito do
magnifico cBalloGlJlp o8t IV .0, r 1d C'ltulogue
(1711'3-1968) >> compilado pelo Dr. J. Boesman,
figurll de grande l'elevo 1Il0S meios a ~rofila-.
telicos, Pl'eside nte da Federac;ito Lnternacional
das Sociedades Aerofilatclic.15 (F. I. S. A.) e
praticunLe do Y O O em bnlito livre.
o pollllD'e, de 260 J.liiginns, profu5am~llt e
iJu6trado (44Q gravuras), e cia'lIdo conta de
inulDier~ de tlllhcs hist6ricoo e fiJatclicos, t!
um reposit6rio mllilo completo do Correio
por Balito e m todo 0 Mundo - iuclllindo,
portanto, 60 palSC5 - desde 1783 ate a actilnlidade.

A intlCu/iito principal e cOluscguir reunir
pum uuico livro a rderl'lllcia a todos {IS
aeolltoecimentos que re5peitam .a ·fJstla espccialidadlC tito cuItivada, e atribuir uma cotac;iie
r-eal e deeth-a a tod~ noS pe'ilLS mCJI1ciooada:s.
EstlC Cntiilogo constitul, ~em duvida, elemcnto indispensuv,cl de conslIlta e leitnra
pro\'eitosa para quantos 6C intere5snm com
preot:up8c;iies de objectividnde pela Aer.ofilatoelia, em geral, e pelo Corre1o por Balito,
em particular.
o seu pre90 C :dlC 10 d6lar.esl, e pode fer
pedide ao editor: Netherlands Aero Museum,
Stale nlaan, 2-A - The Hague ~ HOLLAND.

•

CTT e

0

3

Eng. Manuel Gra~a

Mas outro destaque se impoe: Para os nossos CTT.} na pessoa do
Eng. Manuel G1'a~a} d£stintissimo d1·rector dos seus Servi[os Industriais.
Quer com 0 seu subsidio substancial, mas que tem de ser aumentado
sempre que se nao trate do caso especial do FU1lehal} quer com a sua participa~ao na Classe OJicial, verdadeirammtt notavel} qU,er, principalmente} com
a muito bela e mesmo luxuosa serie de selos sobre a Madeira - os CTT
provaram uma inteligencia e uma. ejicibzcia que pedem lm~~s a qu~lquer
outro organis1JZo similar estrangeiro! Pelo que serao pleonastzcos quazsquer
adfectivos.

5
Os quadros

Um pormenor a apontar e sobretudo} para aprender: Ten~o nos orga£numeras exposzf;oes jilatelicas portuguesas, e uma naczonal} sen,do
que nesta ultima Jomos 0 organizador de tudo menos dos se~s quadros. que
nada nos satisfizeram} pois que ou sao pesados} ou complzeados} e, C01Zsequentemente} se estragam imenso de cada vez que se realiza uma exposzf;ao
em diversos se nao distantes locais do Pais} -Jomos encontrar no Funchal
os quadros mais praticos que ate hoie fa vimos.
Sao de nao inutil£zar ou de copiar 0 modelo.
J

?~izado

•
.,

,

as expos ito res classicos

Porque aos coleccionadores tematicos e dedieado, adiante} detalha~o
estudo critico do nosso distinto colaborador Eng. lI1"arques Gomes - sen a
il1Jitstlf;a nao Jazer rejednci~ espedal aos cvleccionadores classicos.
.'
Sem podermos, POl' evtdente Jalta de espa~o} Jazer-lhes as l'ejerencza.r
£ndividuais para as quais trollxemos todos os elementos} - sao de destacar os
dois glandes campeoes portugueses} absolutamente imbativeis em qualque'!'

4-
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parte: capitao Joaquz'm Leote e Jose Gonzalez Garcia. Nao queremos nem
saberiamos dz'stinguz'-los. Nem tal ittteressaria. Basta que se saiba que sao
dois extraordinarios campeoes, - a escala internacional.
Um pormenor quanto ao capitao Joaqllim Leote, e pedimos para todos
se sentarem: Nada menos do que 65 exemplares de IOO rs. de D. Maria,
sen do 5 ddes 1lOVOJ, um deles um pm', e compreendendo uma tira de 5
maz's 2, 2 quadras e varz'as tiras!
Dos portugueses, a seguz'r, Jose j~oraz's Calado) Jose Hipolito, Dr. AntOnio Marfal Correia Nums) etc., etc.
Nos brasileiros, quatto grf!.ndes ptz'meiras /z'las: Antonio Sa1zt'Anna
Saadi (75 olhos de boi); Dr. Renato de Amaral Muclzado (84 olltos de boi),·
Ramon Zuriaga (80),. eDt. Joao Ca'alllcmzti de Bastos Melo. Mas todos,
na proporfao) quanto as rarissimas series seguintes. Et:traordinarios!

•

prOXImo, ~e desenrolara nos terrenos de
La P03session, e outro na exposi'fao filatelica e documental, que sed inaugurada,
em 5, 11a capital, Saint-Denis.
Roland Garros, famo a aviadol' pioneil'o,
foi varias \'ezes recordmell de altitude 3.910 m, com -Bleriot. (4-9-11), 4.900 m,
ainda com .Blel'iot. (6-9-12), e 5.610 m,
com -Mol'ane-Saulnier- (11-12-12) - e r eaJizou a primeira travessia aerea do Mediterr:'ineo (St. Raphacl-Bi zerta), em 23 de
Setembro de 1913 .

37

Pal'ticipando na I Grande Guerra desde
a primeira hora, obteve numerosas vit6rias
aereas e tornou-se urn dos ases da Avia'fao
Milital" francesa. Foi abatido, no dia 5 d~
Outubl'o de 1918, perto de Saint-Morel (Vouziel·s). Tinha apenas 30 anos.
Os cal'imbos comemorativ().s, e quaisquer
infol'mes complemental"es, podem sel' soIicitados a: - A. P. O. 1. - B. P. 390 - SaintDenis - ReUNION.

7
Urn grande ausente: Fraccaroli

No Jttr£) 1lOS passeios) nas conversas) nas anedotas) -=- todos nos notamos sempre a presenfa de um grande ausente: Hugo Ftaccaroli.
Podem alguns brasileiros discordar num ou noutro pequeno pormenor.
Mas todos eles reconhecem ser Hugo Fraccarol£ 0 grande piomiro) 0 granite
doutrinador, 0 grande e extraardinatio impulsionador da Filatdia Brasilei1'a, e !eu eminente representante na Federafao e em todos os Jitris internaczonazs.
Por motivos que conkecemos) Hugo Fraccaroli nao pode compartcCt
nesta «2. a Lubrapex .. , da qual/oi 0 grande colaborador no Brasil. Mas
ele sabe que esteve presente, sempre, no 1lOSS0 corafao!

8
A con{raterniza~io luso-brasileira

Finalmente) nao devemos esquecer a invulgarissz'ma con/taternz'zafao,
dia a dia) segu1zdo a segundo) inteira, verdadez'ra, sentida, entre brasileiros e
e portugueses.

Separata Portugal-UItramar do Catalogo Mun'dial
de Inteiros Aeropostais de Franc;ois . Godinas
Lanltar uma ideia, po-Ia em eurso, c
muito mais fu cH que faze-I a pa9'"><1 r
ao dominio dns r.ealidades.
Nos nossos olIulneras 199 (Fe\'Ier eiro) e
200 (Maflto ) d·emos corpo II possibilidade em drtud,e dos laltos de amizllde qu e li galll
o In05S{) cons6cio Cnp. Lemos da Sih eira COlli
o distinto nutor - de ser r.e publicada em
opUsculo 0geparado n parte l'ccpeilante a Portugal (inclllindo, claro, 0 ~ llldo detalhado
dos nerogralllas militillres) III iI.s ;J1o.usns Pro\'incias Ultrilmarinns, do primoroso CIClt.:JZOgu.e Monclicd des Entler! A(Tap~.sllClux, 4." ediltiio (1967), de Franttois Godinas.
Foi uma inieiati, a (lue rupidamcllre CO'llI)uistoll a .simpatine 0 inteooSGe dos leitoIlfi5.
Assim, ao terminnr 0 praz,o em 31 dl! Maio,
ha\inm-sc rcgistad.o nada men os de 40 o inacriltOCS -Ie 11 cOlldj~iio fundamental era a de
se con~eguir um minimo de 30.
Nesta cOlriormidade, conlactou-se 0 autor
e podemos hojc informar, com nnturdl ale~e mpre

gria, que a distrihuiltiio desL-e auxiliar eficieJ1te r-ara todos os que desejam trabalhar
e \'alorizllr-sc '110 sector d05 nerogramas teru
lugar lem fins de Outubro. Seru enyiado diooctamente da Belgica para- os 40 intere.s.</a.dos (1 ue ore inscl'Cveram.
Como 0 suplemento 1968 do Cntulogo
Geral ell eneontra igualmente na tipogrnfiq,
jalgumos 'extremnmente interessante e pertilIente qu ~ a IIlOS§ll ·separatu inclulsse ju, \110
meslIlo opuseulo, 0 suplemcnto concer:nlllltc
a p.ortugal e U\tramar. Desta forma, tere11105 a ·nC1iCa «ferran:enta» absolutamente em
dia Ie COlD uma difoer:enlta minima de prelt0'
afinal: 61 frnncos betgas (35$00).
Solidtamosaos inscrito; , que ninda 0
IIUO fheram, para e£ectunr a pagamen lo do
montante de 35$00, dirigido a «Secltiio AerofilateJ.ica» do Clube (Apart-ado 2869, Lisboa).
A alluncinda «oportunidnd.e a npIloYeltar» , •• foinpro\'eitada. De pnrabcns os que
o 50u~ram fnzer.
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HOM1:NAJ .. " PEDIitO 1.. ZANNI

Prof. Doutor Carlo. Trinciio

•
I=ig.

onde a correspondencia sed. lan,.:ada em
para-quedas, e 0 voo da capital para Conchill as (Uruguay), comemorando 0 que fez
Anchorena h6. 61 anos, e que sera 0 pri-

2
meiro voo p o~t al internacional por helic6plero realizado na Argentina.
o leilor ve que eu nao exagerei 2 0
afirmar que a palavra-chave e AC<;AO!

[)

Brutalmente, a morte arrebatou-nos -0 nOS80 querido amigo e consocio Sr. Prof. Doutor Carlos Trincio, 0 n.rimeiro dos eminentes filateUstas portugueses, da mais alta projec9io naclonal e intemacional.
Para quantos conheceram e admiraram as altas qualidades do '
homem, do medico, do professor, do "Ientista e do fllateUsta que 0 Prof.
Doutor Carlos Trincio foi, - estas palavras chegam•
Mas nlo para esta revista, que ele tanto honrou pela sua colabora940 permanente, como sempre honrou, e principalmente no estrangeiro,
a FUateUa POl'tuguesa.
Pelo que, nio um simples artigo, mas todo um nlimero, 0 proximo,
de Novembro, 8era dedicado it memoria do eminente fllateli8ta e saudosissimo Amigo.

XXII SEMANA AERON~
~

m

U'J

~

o

:>
r""

PESOS

R.ARGENTINA
I=ig.

3

No cinquentencirio da morte de Roland Garro.
Ser apenas urn minusculo ponto no mapa,
a 750 km. a Leste de Madagascar, aparentemente perdido no Oceano lndico, nao e handicap para na Reuniao se organizar urn
programa racional para homenagear condignamente os valores hist6ricos da Fran,.a,
e do Mundo.

Assim, sob a egide da activa Association Philatelique de l'Ocean [ndien, 0 cinquentenario da morte do lendario pilolO
Roland Garros vai ser celebrado com dais
carimbos comemorativos, i1ustrados, que scrao usados, urn durante a reuniao aerea
(meeting) que, em 5 e 6 de Outubr~

(VEM DA pAGINA ANTERIOR)

Somos 0 jilatelista portugues que mais amplo e mais antigo e amigo
contacto tem com os filatelistas brasileiros} entre os quais contamos com
amigos muito queridos. E somos um dos poucos filatelistas portugueses
vivos, e um dos dois do Juri} que no Rio de Janeiro estiveram em I966} na
«/ LUBRAPEX».
Pelo que nos orgulha a saliifapio plena com que os generais e os almirantes brasiletros (todos simples) simpati,:os e queridos, eles e elas I) ngressaram as suas distantes e nossas £rmas terras do Brasil 1
At! breve} - e at! sempre 1

·t. ------------.. . .---

---~-----------i·
SEU I

I PROPONI-IA NOVOS s6cIOS PARA 0

IClube Filatelico de Portugal I
~ .....".",..,._I/IIIiiIIIW".",..,.~_~ .....- - - - - _

.........~<t#fIIJIIW .........~ ........................................................................ _..~t:
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NOVA EMISsAo
DA AGENCIA GERAL DA COROA

MALTA
NATA L 1968
Primeiro dia

d~

circulapio - J de Outubro de I968

corpol'al' permanentcmcnte manifesta,<6e ~ aerofilat6lica~ de VUllO num dos acontecimentos
anuais de maior escala na vida daquele pais:
a .Semana Aeronautica y E~paciaJ.. Est:l
decidido que todos 00, anos sed emitido urn
~clo comemorativo da . Semana", pre~tando
homenagem suce~~ivamente aos pioneiro~ da
Avia .. ao nacional.
No ano pa ~ ado - 21... Semana - foi
posto a circulm', em 21 de Outubro, 0
~c10 de 20 pe ~ o ~ com efigie de Pedro L.
Zanni (Fig. 1).
o major Zanni, um do~ primeiroo, brevetados peb velha E.,cola d' Avia<;:ao Militar
de Palomar, roi 0 protagoni~ta do historico
«raid. Amo,terdao-Toquio - tentativa frus-

35

tel'Oacional Aeronautica e Esp a cia I, que
abat'ca varios hectares, tem urn heliporto, etc"
o rcfel'ido selo em vez de sair em Outubro
- na .Semana> - sera emitido entao em
1 de Novembro, dia de inaugura'faO da Expo~i'fao .

No local, a S. A. D. A. levara a cabo
uma Mostra Ael'ofilat6lica, e no Posto de
Correio funcionarao, al6m do costumado carimbo de primeiro dia, trt~s interessantissimar
marcas comemorativas:
.....,. No dia 1, inaugura .. ao, 0 cal'imbo reproduz 0 .Avro-Gosport., primeiro
aviao construido na fabrica de Cor-

PAPUA E NOVA GUINE
Emissao aefinitiva - 2. a Parte
Primeiro d£a de circulafdo - J de Outubro de I968

i=ig

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

trada de volta ao Mundo - reali zado em
1924, com urn monomoror Fokke cri.,mado
.Provincia dt! Bueno~ Ait'es. , e oo,tentando
as cores argentinao,.
Ainda no dominio da~ celebra'foco, aerofilat6Jicas, efectuou-~e um voo e~pecial Buenos Aires-Pehuajo, em 26 de Ourubro (Fig. 2) .
Para este a no - 22.n Semana - c~t;l programado 0 selo, tamb6m de 20 peso~, com
a efigie de Aaron de Anchorcna (Fig. 3).
Foi este pioneiro que trouxe de Pari~ 0
baHio . Pampero., ensinou este desportu a
Jorge Newbery e com ele realizou 0 primeiro voo, em 25 dc Dezembro de 1907, dc
Buenos Aires a .Conchilla~ (Uruguay).
Como em 1968, exactamente de
a
24 de Novemhro proximo, vai tcr lugar em
Buenos Aires uma imponente Exposi'fao In-

doba, ~ ob licen'fa inglesa, no ano
de 1'J27.
- Dc 2 a 23, 0 carimbo mostra 0
.Pulqui I . , primeiro aviao a reac ..io
f abricado no continente americanocxcluido~ os E. U. A., como C obvio
- que colocou a Argentina no 5.0 lugar mundial na constru..ao de jactos,
- No dia 24, encerramento, 0 carimbo
patenteia 0 mai~ moderno dos foguetoes construidos em Cot-doba, 0
.Rigel •.
No campo do~ voo~ espCClalS teremos,
entre outra~, dua~ excelentes iniciativasamba., por hclic6ptero : 0 voo de Palomar
- primeira base da For.. a Acrea Argentina
- para 0 local da Exposi .. iio Internacional,
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"A 2.a LU B RAPEX"

Pagina de

realizou-se no Funchal
e terminou no Rio de Janeiro. . .
o

H:i poucos dias, procedeu 0 Clube Filatelico do Brasil, no Rio de Janeiro, a distribui~ao de premios aos fi latelistas brasileiros que tornamm parte nn .2 n LUBRAPEX.o
Perante numerosa assistencia, composta
de socios do Clube, abriu a sessao 0 s~u
Presidente, General Mirabeau Pontes, que
tendo descrito em pormenor toda a viagem
feita pelos filateIistas, desde a saida do
Rio ate ao final da LUBRAPEX, nao deixou
de se referilo aos grande~ la~os de amizade
que a Filatelia estabelece.
Teve palavras de louvor para a Comissao Organiz adora da Exposi~ao, e por
mais de uma vez referiu- se as belezas naturais da Ilha da Madeira, panoramas esses
que em sua opiniao jamais ~ airao da mente
daqueles que tiveram oportunidade de estar
presente~ na «2." LUBRAPEX .. .
Falou em ~ e g uidal 0 Sr. Almirantc Maga-

P.lo
Capitio JOAQUIM LEOTE

I

0

A£ROfILAT£LIA
Aerofi/atelia no Argentino

A palav,a. chave . - Ac~ao

..I
I
I «Naticias Filatelica,) I
I
I
I
I
'--~------------"':.

Palo

A881NE

CAPITAo 1=. LEMOS DA SILVEIRA

EXCELENTE MENSARIO OA ESPECIALIOADE

o

leilor que me acompanha fielmen te
des de 0 n.O 118 ao longo desta .pagina de
Aerofilatelia. - a brincar a hrinca,', a rubrica j~i conta com sete ano.~ e pico, ~em
pre firme e regular, excep~ao fcita a algumas falta~ de comparencia motivadas pOl'
anedotas que nem vale a pena dar ao m.lnifesto - c~t:i a par da bern o"ientada c
cnergica labora~ao dos no s~o, colega~ aerofilateli~tas argentinos.
Eu tenho participado, ~ empre que a
ocasiao e propicia, na divulgafi:ao des~a actividade - que me merece particular atenrrao
por a con~ider a r verdadeiramente MODELAR.
POI' meio de noticia ~ explicativas e de comentario, frequente s.
Ainda no reeente
n.O 199 me ocupei do tao eonhccido . D ia
del Aerofilatelista. - semprc em 1 de Mal'fi:0,
aniversario da morte, oeorrida em 1914, do
piloto Jorge Newbery, eL"iador da Ael"On.iu-

tica Argentina - e tive oponunidade de aponmr que ia sel' formada em Bueno~ Aires
uma no va a gremia~ao exclu~ivamente acrofilatel ica.
, E com natural regoz lJo que, ainda pela
voz autorizada do c ~ tim a do amigo Algeloio
Non i' , po .. ~o hoje informal' que a SoA. D. Ao
e agora urna feliz realidadc . Capaz de insuflar ainda maior dina mismo iJ Aerofilatelia,
tanto no seu pais como ao nivel internaeional,
uma ve z que a nova ~ oeiedade tenciona - e
muito bem - filiar- se logo que possive! na
F. J. S. A.
Mai, uma presen<,a, c nota vel, que 0
nos<,o Clube - membro da F. I. S. Ao aplaude calorosamente, e it qual oferece
a ~ ua expont:lnea colaborafi:ao.
Um do s projecto~ de fun do dos colegas
a rgent inos, ja em marcha, e prilticamente
a~ ~ enle - conseguido, vamos l:i - e 0 de in-

Assinaturas anumos:

)
I

•

I
I
I
II

Contlnenta, IIhatl, BrasU a Elpanha
Provlnel.. Ultramarlna. a outro.
palsas..........

80JOO)
I
70$00

Redllc~lio e Admlnlstral;60 I

RUI dB Flgullrl dl Faz, 128-3.0

COIA1BR A

I
I
I
II

'!: . . . _......-_--.._-.II' _ _ _ _ _ _ _ _ _ :!'

.:----..-~--.---~-----~t_.

I ETIQUETAS DE FOSFOROS

It

o

I

I
I
I
I

Reunifies para troeas todos os sabados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede
Av. Almlrlnt, RII., 7D-3. o-Dt.o
LISBOA
'!:----------~----~=,

I
I

Ihaes Macedo, chamando. a uten~ao da ass istencia paloa 0 facto de que a participa~ao
brasileira, composta apenas por 21 concorrentes, que expuseram em 188 dos 980 quadro~ ocupados pelos filatelistas na exposifi:ao (excluidos os quadros de Literatura
e Juventude), obteve 6 medal has de ouro,
das 11 que fOloam atribuidas na exposifi:ao,
alem da medalha de ouro do Grande Premio do Brasil.
Igualmente a participafi:iio bra s i lei r a
obteve 2 medal has de vermeil, 6 de prata
e 7 de bronze.
Mais dissc que, em face dus classifica~ocs obtidas, nao h ~i duvida que a Filatelia b,oasileira, embora nao tenha obtido
o Grande Premio LUBRAPEX', e 0 Grande
Premio das Tematicas, esti de paraMns.
Seguidamente falou 0 Sr. Sant'Anna
Saadi, que fez intere~sante palestloa acerca
de sua participa~ao que se achava exposta
na~ vitrinas da sala do Clube, onde os
pre~entcs se encontravam', e que no Funchal
conquistou 0 Grande Premio Brasil.
Finalmente, 0 Scnhor General Pontes
procedcu a di~tl°ibui~ao das medalhas conquistadas no Funcha.l. e chamou a atenfi:iio
de todos, e e~pe<;ialmente dos filatelistas
de Sao Paulo, pat°a a necessidade de, desde
j~i, iniciar os trabalhos para a realiza~ao
da .LUBRAPEX 70 •.
Digna de nota [oi n atitude do Dr. Joao
Cavalcanti de Ba~to~ Melo, que, ao receber
sua medalha de ouro e urn premio especial
de uma orquidea em filigrana dourada, fez
dela oferta a e~posa do S,o. Almirante Macedo.
Tal atitude [oi coroada de uma
e~trondosa salva de palma~.
Todo~ os discurso~ foram extraordinariamente aplaudidos, e mais uma vez, terminada esta tao bela fc~ta, tive a satisfafi:ao de sentir como toda~ e~tas reunioes
estabelecem tao fOLotes Iafi:OS de amizade entre
toda a familia filatelica.

8
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tura. Era scmproe II VitiJlllJ8, e ate em
Lisbon, ,110 regresso, oontinuoll ofr.ellldo...
10.

11.

o

perito Henri Trachtenberg
em Portugal

Henri Trach~berg, nome que dispen.sa
apresentac;iio por eer mtUldialmente conhecldo como prestigioso perito 1005 dominio.s
da A!!rofiIateIia e da Tematica Desportiv<t,
upecialmente 1110 concernente a Jogot! Ollmpicos, chegou a LiBboa por via aerea, em'
oompanhia de sua esposn, em 28 de JuIho
po p., para pll6Bar inreirame.nte 1110 nOEISO Pais
lIS suas ferIas de Veroo.
Na capital foram acolhid06 e acompanhad06 pelo casal Lemos da Silveira, seus
amigos desde ha muiw.
Ap!!6ar de eostar entre 1116s em gozo de
ferias, Trachtenberg 8proveitou 0 ense] 0
para oonhecer pe6S08lmente -e apreciar as
colecc;iies de alguns -dos mais eotados fiIateIistas Iisboetas, como os Drs. Silva Gama e
Alc;ada de Paiva, Castaonheira da Silveira,
Ant6nio Barreira, Wemer Ell e Arq. J06C
Bastos.
Cancedeu uma e:otrevista i'l iEmiesora Naclonal, que fOO para 0 ar '110 programs.
"FilateIia», de 14 de Setembro.
o casal, encantado com as suns feri.,s
em Lisboa e em Espinho, regressou i'l sua
casa de Ivry, Inos arredores de Paris, 1110
dia 28.

...

Thomas B. QUinn em Lisboa
No rermo da sua larga viagem pr.o:Eissional pela Europa, esrev,e em Lisbon, DO
passado dia 6 de Julho, 0 InOEISO prezado
oons6cio caIiforoiano Sr. Thomns B. Quiruo,
vice-presidente da firma Bio/Systems line. e
notuvd coleccionador e especialista em selos
de Portugal e UItramdr.

I

Por

UNS & OUTROS

Membro destacado da ,nossa cong6ncrre
norte-americana «IlIltemational Society for
Portuguese Philately, Thomas Quinn teH,
durante a sua curta estadia na 1II0ssa capital, conversac;oes amigavoei~ e pro'veitosilS coni
o n0560 estimado colaborador Sr. Cnpitiio
F. Lemos da Sih-eira.

Antes da

4C

0 AlmiralltJe Macedo (Brasil), 's cmpre em
todas, ja urn tanto u ado, mas de espidto jovem, t r a ze in d 0 ocmprc lima
'piada brasileira com gola ra 11M e
tudo .•.

13.

No banquete ofereddo ao Dr. Morais
Sarmento, '110 Hotel Santa I6abel, esLava
CJssim de preside ntes de clubes filateIie(Jli. Ate do Scara... «No Scar" nno
t e rn disso, noo ».

H.

Os irmnos generais Mirnbeau e EucIides Pontes apanharam muitas fot{)S de
Ponta Delgada, terra do maddrenoc seu
avo.

15.

0 EII~enheiro Marqucs GomelS sariafeito
(em dIzcr que 0 psi -era brasileiro"
'IInscido em BeUim do Para. Para compensar a infarmac;oor, 0 jIlOoelP Almirrultc
Macedo, 0 joyem da gola roul8, 45 fiIho de portugu&. Era aquela fmi6turada.

16.

Admiramos 0 nacionalismo angolano do
:Vieira Decroock.
Scmpre que falava
qualquer coisa, dcixava ecmpJ'\e bern
claro que era c(J1itine.n~al, mas tinha 0
corac;no em Luanda.

17.

Noo foi por nada que 0 Marques Gomes mudou em Lisboa. E' que vedfica ram que ia viajar tamMm 0 Dontor Spinola Gooc;alves. Era um peso
danado iIlO Boeii/lg da TAP...
'

Depois da «2.a LUBRAPEX,.
18.
No regresso da «2." Lubrapex, F:lOchal-68», 0 mesmo ,nossa Director e sua
espoS8 ofcroecerarn, 1110 restaurante dpieo
«A Severa», um jantar 80s filatelistns brasileir08 General Mirabeau Pontes, Almirante
Magalhiies Macedo e Firmin.o Anaujo, ao qual

Lnco,nfundiviCl n prestabilidade, 0 cavaIheisrisDw do madeioonse Manuel PiIIlto
Ferreira (0 careea). No alm04io do restauranLe «Seta », Pinto dcu aulas s obre
saber escolher urn born ,inho dll Madeira.

12.

2.a LUBRAPEX,.

Na vespera da partida, do juri pa ra ,I
«? " Lubrapex, Funchal-68», 0 nosso DIrector,
Dr. A. J. d!! Vasconcelos Carvalho c S UII
cspc,l!WI, ofer,eceram, ino luxuoso «Ta,'nres »,
urn banquete a todos os membr05 daquele
juri e ISUns espoeas, IS/)mente nno eomparecendo 06 Srs. Prof. Doutor Caclos Trincno,
gravemcnte doente; Cor()(lle1 Alexandre Guedes
de Magalhoes, impossibiIitado de compareeer:
e Maro Dothel, ainda IIlno che ~do a Lisbon.
Assistiu tamMm 0 eminente filatel ista e
nasso querido cOIIls6cio c nmigo Jose GOOIzukz Garcia.

Na visita que 05 filatelistas fizeram ao
Clube FilateIico da Madeira, foi aquela
discurseira. 0 Paulo Seabra (Ayciro)
disse que niio gostava de fazer di5our50 • •• e fal01l s6 aquela m1!i1l horinha ••.

0 Dr. Vasconcelos Carvalho, Pre..c:idente
perpetuo do Clnbe Filat6Iico de Portugal, entre uma Il autr,a dose de «Old
Par!'», coma.ndou tudo com maeetrin, e,
jn em Lisboa, levou os brasileir05 a
ouvir os fados do Restaurante A SEVERA.
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SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios
coleccionaqores que protendem relacionar-se
com coleccionadorea
portugueses, entre eles:
L \ZARO GALUZ VALDES - cj196 11.° 8119
Z
entre 81 y 83 - Liso - Mari8lllao - Habana -Cuba.
CARL-HEINZ BARTSCH - 87 W urzburg 5 Schlocstrae 3 - Alemruuha.
ANDRE RIBOT - 11 rue Vergne - 47 Marmand'e - Franc;a.
RAIl\flJNDO PINTO DE ALMEIDA - CniIa
Postal 825 - Fortal!!za - Cenra - Braei1.
BENJAMIM RODRIGUES DA 'SILVEIRA CaiXII POBtal
319 - PatoIS de MinasMinas Gerais - Brasil
VICTOR HUGO BENEDE - A,". Corrientes 3375 (R. 56) Rosario - (S. Fe)Argentina.
MANUEL VARELA SOUTO - Sanchez Calvino, 32-4.o_Izq. ~errol - Espanha.
Piazza Vittorio
ANNA MONTANARE Emanuele III, 6 - 12062 - La MorraItalia.
ACHIM STEFFIN - Dod Pries 25 - 23 IGd
- A1emanha Oc.
ULYSSES ASSUMPQAO - Rua Manuel Prudente, 94 - Lorena - E. S. P·auloBrasil.
RAFAEL GARCIA GOMEZ - M8ie6tro Bartolome, 9 - Ubcda (Ja6n) - Espa:nha.
GUILHERME ROMERO - Apartado Aeree
95120 - Bogota - Colombia.
VANDUIR MAlA - Caixa Postal 643 - GojAcia (Goins) - Brasil.
RICARDO SIGWALD - R. I. MtJe. 28 CII6a
1(1." 1 - Tartgal - Salta - Argentina.
EDEARDO ROCHA - Caixa Postal 81 - Criciuma (S. C.) - Brasil.

'" '" '"
Estes enderes;os sao indicados sem comprornisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsibility on our part.
Ces adresses sont donnes sans engagoment ni re ponsabilite de notre part,
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RESPINGOS DA LUBRAPEX
Enquanto tran8corriam, alegres~. os dill's
da Lubrapex, nil' aoolhedora cidade do Funchal, urn IIlxpoaitor bisbilhoteiro ia anotll'ndo
alguns flash es, e ,aD fim da sem!llna 0 malicioso cade rno do colega registaya:

Por

I=IRMINO 01: ARAUJO
Presldente da Socledade NumlsmAtica e Fllatellca
Cearense

l. 0 Sr. Reitor Sanchez, de Suo Paulo.

3. 0 Dr. Hehor Fenicio, mesmo com ,\(/ue-

o campeiio de comparencia iI6 expasic;iies
filateli085 intemaClooais, sa'in do hotel
sc mpr(' u nohc, para Yer as igrejas .•.
2..

las. alpercaw CbO!:6R-nO,'a », andon IIClllpCC
mUl.to Ioquaz, a descreVlllr para 06 madei.rel16es (e ns mndeirejnses) ,as bekza.a
poIicc6micas das matas do AmaZOina3Como faIn bOrUt{), 0 Dr. Hcitor! •.•

0 Morais Calndo (Av:eiro) e 0 mano,
logo nos primreiros dins, desoobriram
qwe e m oerta run do Funchal existia
urn local ,o.nd'e se podia jnntnr ao 50111
dns cast.nnholas. Mas ;nuncn ,ensinavam
aos colega,s 0 Strio .••

Existlem em armazem dos C. T. T. c!lCl06
de hli quase quarenta anos!
Ora com um .selo de $80 e outro de
2$00 d06 LU8£arla.~ obbem-6e a taxa de cor-r.cio acreo para 0 'BrI.'IISi~, e urn ,selo de 1$25
l4lais urn de 1$75 perfa:rem a taxa, de 3$00
(carta registada pOl' nV'iiio do cO!1ti!l1en1Jc,
Qllrunto ao
pa ra as ilhasou vioe--rer.sa).
!lela de $48 :niio seria po.ssivel '8obretaxu-Io?
E 0 1JJ'e61JJ'0 Be diga das emissoes-base
<:-T udo pela Nac;iio» e • Carovela •.
Assim procedendo, a Administrac;iio Getal dos C. T. T. alem die prestaI' m;ais' um
inestlimlivel .sen ic;o it Filatelia N adonal, pr<1cicada urn salutar acto de admlLnistrac;uo
que !Ie repercutiria ,em dois aspelctos:
POI' 11m lado, realiznria uns milhares
de contos, (lue agora .ge podem considerar
perdidos.
POI' outro Iado, farin regressar a confianc;n a comltlrcinillres e fiIatel istl16, levando-os
a ndquirir mais ®elos das .seriCl! passad as,
presentes '" futuras.
Com deito, lninguem ignora qn e al~m
dos come rciantes, muitos e 1DUit08 filatelistns adquirem (.£llnntidades relativamente grltlldes de selos qu e lSe d ~s tinam a trocas com
E 'esSBs . .aquisi'rollS scruo
o eatra~eiro.
tnnto malores quant{) malor for a pre.sUlI2iio d,r (Iue as sclos s~ iriio valorizar. Mas
tal vnlorizac;uo 56 ·s e \'e rifioa depois de
esgotadas. F~ ningnem estu disposto a empatar. muho. din~e~ro numa mercadoria que
dnqul a 'mela duz1<1 de anos pode adquirir
pela mesmo prec;o" ••

Um aspeeto do jantar que 0
Pre sid e n t e do nosso
Clube e Esposa, ofereceram no Restaurante Tavares aos membros do
Juri, na vespera da partida para 0 Funchal.

4.

Ouvimos alguns comoentuiios sobre 0
sorriso tlemUt'ico do Sr. Marc DhoteI •••

5.

E quando UUl coLega se ac'coou do
Tozzini, III comunicou (Jue ole fora iaureado com medalha de pratn, Tozzini
ooap{)ndeu: «Nuo rem importilncia, 'cston
conformado »!

6.

Come n~a Ya-sc .no hotel SlIlI1tn Maria (lue
as malOI'lBS pontas do Flin chal cram n
de Suo Lourenc;o e ns pOilltns do bigode do colega Desiderio.

7.

As fotos coloridns tomadas com 0 General EucIides Ponte.s sempre saiam perdidas.
Desoobriu-se que era aquele
blusiio amarelo. Qneimnva tudo.

8.

A colecctiio de garrafinhns (mininturll6)
do oo1ega Carlos Alberto Jnrdim, fiooa
lenriquecidn com a(lude prcsente tla Mad<eira W.vne.

9.

Nnqueln maneira de disputar a dMpllSn
do caf(- com 0 n6 do 1-enC;o, 0 Engenheiro MarqllllS Gomes tomou nsrina-

o

Um aspecto do jantar oferecido pelo nosso director
e sua esposa, no restaurante tipico cA Severa»,
quando do regresso da
c2. a LUBRAPEX, FUDchal-68, aos matelistas
brasileiros general Mirabeau Pontes, almirante
Magalhiies Macedo e Firmino Araujo, 80 qual
tambtim assistiu 0 engenheiro Mnrques Gomes,
todos com suas esposas.

.1-------------."..,..,.--:.

II CASA

A. MOLDER!

J TUDO PARA FILATELl A !i

i

COMPRA - VBNDB I

I

.I.

Rua

1.°

Telef. 31115 1 4

.. . . .

,--.,,~--

de Dezembro,

...

101

LIS BOA

I
I

-------~--=~

No mesmo Restaurante Tavares, 0 nosso director e esposa ofereceram urn jantar
ao eomendador Carlos Spinola e ao Dr. Spinola Gon!;alves, respectivamente director da propaganda e comissario geral da c2 .& Lubrapex».

10

BOLETIM DO CLUBE FILAT£LICO DE PORTUGAL

tambcm assistiu 0 Eng.·
todos com ~;uasesposas.

i\Iarques

Gomcs,

+
E depois: Carlos Spinola
Dias depois, Villio a Lisboa 0 1l0S~O (IUCrido amigo Com~ndador Carlos Spinola, que
no Funchal l'epresebta a . lmprensn, a, Rudio e a Televisao.
No m.e 5 m 0 restaurante cTavares», 0
no8S0 Dil'ector e esp05a ofereceram um jalltar 'ao Com~ndador Carlos Spinola, que tambern foi 0 director da propaganda e das
l1ela4tiies pUblicas da «2.. Lubrapex», e ao
Dr. Spinola Gonc;ahci!5, distinto medico c
oomissurio g~ral da mcsma Exposic;ao.

o

nosso Presidente em cas a e ao lado do nosso
cons6cio Lourenlt0 de Gouveia, Presidente da
CAmara Municipal de Santana. Ao lado e em
c;ma.. 0 Presidente do Clube Filat6lico de
Portugal e Esposa, ao chegarem ao Funchal.
Em baixo: 0 casal Dr. Vasconcelos de Carvalho com a jornalista D. Maria Mendon_a.

BOLETIM DO CLUBE FIDAT£LICO DE PORTUGAL
comUln nos fUllcionurios ou funcionurias do
resto do PaIs.
Rotina ou algo mais?

* * *
Posta cm circulnc;iio qualquer ICml5SuIT
comlemorativa, vcndem-'Se 11105 primeiros dias,
nem ISempre, 05 respecthoo selos da taxa de.
1$00. Quanto aos outros 6CloI5, ill 5ubsequllntJement'e, cs6se nmdem aos filatclistns (jUC
os pedem:t. Esta e u~nfa frase que se Ollye
com insistcmcia nos C. T. T. da Maddra,
c ercio que, de uma maneira geral, em
todo 0 Pais.
P,e rante islo, urn esc1arecimento s e impiire: Qual a raziio de tuo estranho procedimento? Siio ordens superiores? De ((lIelll
emanam,c porquc?
Ou seru, pclo contrurio, por comodislllo
dos lexactorcs ou dos funeionurios Cllcarrcgados da venda no publico?
Entiio lem Portugalos/lSelos fazem-5 e pam
os «Y,ender nos filatJeIistns » .ou para circularem Ina correspondencia?
Tenho noticia de que yurios puis es fabrioam remissiies 15obl'8 lemissoes, .s6 para filatleIislas - siro ,as chamada.s emJ.ssii'es nbusivas Ie condcnadas pela F. I. P. - e com
ns quais se fnzem dens ~ negociatas.
SiiQ
emissiies l'eduzidas que ou nao ,siio Ye~ldidas
nos guichets, on 0 Is no sob cOlldic;iies Icspecinis, scm prc ,especulatiyus.
Pois as IIOSS05 C. T. T. fazem a Iml'.smn
lIiegorJata '" mas ao contruriol Niio H~n
dem os selos a0 3 g llicllel"v, mas ficmn com
eles em lIrm8Zem para dalfui a dcz ou trinta
anos os Yl!ndcl'cm pelo . I-alor fncial . .. a
' algum fi\atdisla di strnido que s c tcnha e5quecido de os adquirir Illnaltura propria I
Bonito ,neg6cio, shn rSenhor!
I<~1lI 1966 ·e 1967, todos os porluguese5
rcjubH,lram rolll duas reaIizn"iiB3 yerdadeiral11'entc notul cis: a inaugnraC;iio da Ponte
Salaur e ados Estaleiros dll Lisnal c. Pois
os' rSelos respccth-os, emilidos com 0 intuito
- ao (jue snponhol - de dar tais r,caIizac;iires a conheccr ao mundo, ainda lu e;;tiio
nos armazens dos C. T. T.
Entiio a fchura desscs iSelos lIiio custou
dinheiro Ii AdministrnC;iio? Par quc 0 PlirO
roembolsou ju?
Poded dher-se que a ,Administrac;iio nno
perdeu p01"!jIW, no lugar desses, ,"elndeu os
ccalalinhos», cujo (JllstO de fabdeo e muito
baixo. Sah-o 0 del'ido respeito, tal lIn;umrento niio proccde.
EIlI primeiro lugar, embora baixo, 0
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ousto dos .Cal alinhos», rSempre rcpresenta
algo, 'c nOs niio estarcmos prCl;ejll[(lmrentJe
Clll condic;iics d·c poder desperdi"ar ,scja 0
(IUC fo~.
POl' outro lado, se se ,c ntcnde que das
emisso.es romrellloratil"as se fazem Iselos que
niro coul'em y,ender, passem a fazer-se dragcns llIais reduzidas, (jlle tambem nlgnm dinhciro sc pouparii.
o (Iue parcec errado, sob 0 ponto de
dsta da Administrac;iio, e !jue se ,emitam
os ·selos c nao se ponhalll a circular 1It~
(Iue completalllente se esgotem.
Deem-me ordens no scntido de '1'111 tUd08
lIS ,ellli,~sOes comemora·tivas se yenderem Os
l1cspectiyos .selos de preferCincia aos das emissiics-hase.
De,em~se
orden;; •• , mas depoi£
fiscaIizc-~e 0 seu cllmprimenio.•

* * *
Um outro aspecto (Ille IlI crcce ser considerado e 0 da retirada da· circu~al/iio de
\'urias lemissiies ,existentes em annazem.
Quantos milhares de ccnlos tem a
Administrac;no dos C. T. T. imlobilizados
com tais ,series?
E' certo !jue desde hu tr&s anos tal
criterio deixou de ,sl!r adoptudo e snponho
cstar no pensomClllto dos responsuI'eis nilo
insistir lem tal prutiea.
Mas niio hnlleria forma de os r,epor
em rircllla"iio?
Nno seria sufide,nte lima
simples poctaria? Pois I5C nno e, promulgllc-se 11111 de etoJ-lei e reponham-se em
drculnl/no, ·sc nCllcssurio, com a iSObrecarga
«Hrel aIidado ».
Mas 0 que SIC pasaa rom ,as c missiills colI1!emora th as repcte-s e (,Iunnto as cmilSsiie6-base.

~~~----~~-----~-~h

!F. Castel-Branco &Filho
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VIANA DO CASTELO
Grande sortido de s6ries tematicas de todo
0 Mundo. Selos classicos de Portugal
e Ultramar
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* • *
Alntes de entrar em assunlo 'lue .sc me
afigura algo mre1indroso cm certos dos seus
asfl'C ctos, quero, porem, deixar bem palente
para que todos Lcia'm c clnlellJdam 0 .scguinw:
Niio e segredo para ningucm que coInigo priva a 'ill'uito IC Inuito clevada CGIIsideraC;iio que tenho pela Admillislra'riio Goral
dos C. T. T. .
Tambcm .lIiio c segredo para ningu{>m,
ate porque jo mais de ullin YCZZ tiYe a go>stosa oportunidnde de oem publioo e .em particular, por pnlnvras IC For escrho ~ r.epetir, n profWldn admirac;ilo '0 raspeito '{UC
IlIrtro pelo Sr. Eng." Mu,lIuel Gngliardl/lli
Grac;a, ilustl1e Direc~or dos Servi'tos Industria:is dos C. T. 11.:, a quem. a Filntelin portuguesn tanto deve.
Assim sendo, 'luaisquer frases que possam 6lIir mnis cpicanbeS» -niio deY.eriio ser
intlerpretndas como falta de consider<1~iillj,.
mas ap,e nas tende.ntes n, de nlgum modo,
dar ·0 meu modestissimo contributo (h1ra
uma causa 9,uq e (die todos ·1I6s. Em suma:
a fa'llCr crItlca conslruti\'a da mesma forma
porquc urn dia tive a fr.anqucza de dizcr
010 Sr. Eng." Gra~n - frRllljuezn qlle 0 sell
espirit-o magnllnimo oc d1!Sempoeirado comPlFodeu e creio que estimoll - que aeabnva
de prestar um pessimo lServi~o U FiIntelin
Nnciooal. Lst-o passou-cm POIICO tempo iIIp6s
c a prop6sito dn reedi~iio dos ,selo.:; de 2$30
do ccavaI.i.nhOl'.
Mas v-olremos aos selos.
AprovlCitaodo n oportnnidnde da LUBRAPEX-68, houve a Administra~iio dos
C. T. T. por bem ocmicir umn serle de seIos
intleiramente dedicada u Madeira - 0105 seus

"-;~-;~~:;~-;;~~~-:I:
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produtQs, as suns belezns IIntur,ais, uS 5Ui16
flores, aes oocus hom-e.ns celebres. no sell folclorl'. 1t~1lI bon hora 0 fez, c <l Madeira jamais .esqucccru tnl gesto dn Admin1strillc;iio.
gu ·sci que 0 Sr. Elng." Gra~n dediooll a
est.a emi,siio 0 sell mnior carinho, e 0 ExoelelltlssilllO Consultor Arlistico dos C. T. T.,
Meslre Martins Barata" 0 ,~eu mnior esfo~o
e entusiasmo. A serio cstu marayilhosnmente
conoebida e 'exec \Itada, c pnre;oc - ox~la as
pre\ isnes .se rOIl£irmem - assinalar urn marco
lIa feitura dos stlos em Portugal.
'
Surgill nssim mais uma cmissiio 0011)£' l1l1OratiYa, /C esla d~ caractcri,s ticas pr6prias e
fiualidadlc especinl.
o que c, porcm, UI1W emissiio comemorath a?
Pm' dcfini'riio, sero Ulll sclo Oll con junto
de selos (ille 'sc de.stillam a come!morar quaI'luer e\1cnto noto\'el, preSeJ1Le ou passado,
ou a pcrpetuar «ual'lu r coisa ou pe5600
!jue se pretellde seja cO~lhccido ou rc('ordado.
A lemissiio da Madeira rem. eontudo;
como acima rcferi, uma finalidnde especial,
que c a da slla propnganda turlstica.
Ora .tal fillnlidade 56 se obtem atravCs
da c.irculn~iio intensa de t.ais selas, mormente lIa rorr-cspondcnciaeman.ada da Dha.
Em obedij)ncia -a tal princlpio, foi-me
prolnletido pelo Sr. Eng." Director dos Serd'tos l'lldustriais d03 C. T. T. clue ill Madeira seria abaSI'ecida dos lSeus selos por
um Fcriod o rclath amcnle longo. 0 Senhor
Chefe da Circu/1seri~iio Postal da Madteira
dell orde ns 110 ~{l ntido de (Iue se ,cmtcssem
estes aclos de pre£eroncia a quaisqucr outros. Pois a v'erdadc c Ij.uc.... 156 a CUIJt,n
de muitas di1igcllcia 5', c ate d,c alguns ,aborI'ICcimcllt.os, I·cnho co;nseguido !jue aos pos_
rigos do correio do Funchal -S(! "ii-o l8inda
\'cndcndo alguns selos de propagnnda turiBtica da I1ha III
A quese dcv,e tao ins6lita atitude dos
funciollurios - .sobr;ctudo fUllciollorias - dos

C. T. T.?

No easo .espccifico dos selos da Madeira,
dos ~e\ls C. T. T. c das suas fllncionutias,'
dm"e-sc antes de mais, a faltn de ICint>emdi;mento, dc cspirilO bairrisla. de compreejDlIlio
dos int'cresse.s dasua terra. Preferem continuar a \'jy,er ~Ja .apagada c yj} tristeza:t
de que fala\'a 0 p.oeN!; e IScrfm considerilldas
caben't0adas. para depois • •• cgallhnr.em 0
Reino dos Ceus» ~Jacxpn'£5iio lapidar e
1Il!eIlMlro\'ocl do SENHOR •••
1\1as, .segundo pmso, ,esta atitude baseia-&e
lIum cspirito de rotina 'IlIC sero pOrYlmtllrn

11

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL

I

o

I , 0

c R6

N I CAS

D 0

1

A H2.8 LUBRAPEX-Funchal-68"
luxuo~o.
Mas, anotando-o, pOl' verdadeiramente excepcional, c melhor que cle fique
para a . cr6nica de domingo pr6ximo, se,
vinda do Funchal, cIa chegar a tempo.

Embora tenhamos outro~ aSSllnt05 prementes, a verdade 6 que a todos eles ~e
~obrepoe 0
da inallgurao;:ao, no Funchal.
em 17 do corrente, desta .2.a LUBRAPEX-Funchal - 68., para a qual n6s, membros
do jUri respectivo (tres bra~ileiro~, um frances e · seis portugueses) partiremos tre~ dias
,mtes, 1-4 pr6ximo, a fim dc, no pr6prio
dia da inaugurao;:ao, 17, durante 0 chamado
banquete do juri, apl'esentarmos as no~sas
'c1assificao;:ocs. 0 que ~e tmduz, com mil
e trinta quadros dos expositorc~, cm tres
dias de trabalho vcrdadeiramentc cxaustivo.
Na vespera da partida, 0 prc~idcnte
do Clubc Filat6lico de Portugal ofereced,
no Restaurante Ta V'at'e~, urn jantru' a todos
os membros do juri e sua~ e~posas.
No dia da inaugul'no;:ao, J'cferido 17, ~cd
posta em circulao;:ao, em todo 0 Pab, um a
~ 6rie de sete selo ~, cxtraordin:iriamente belos,
desenhos diferentes de Candido da Co~ta
Pinto, e cxecuo;:ao da no~sa Casa da Moeda.
Ja aqui indicamos, em primeim mao, o~
motivos e sua, taxas.
Impossibilitada de
atempadamentc publicar a pagcla definitiva,
que deve ser luxuosa, o~ C. T. T. di~tri
buiram uma provis6ria, a preto e branco,
que aqui nao reproduzimo~, pOl' 0 termos
feito, tambem em primeim mao, na pagina
central de 6 do corrente.
De acentuar do is factOl'es: Desenhos c
execu\rao muito perfeitos. E duas taxas com
tiragcm de quinhentos mil excmplares, 0
que garante urn seu esgotamento dpido.
Pelo que aconselham09 a sua compra nipida
a todos os filatelistas ... ,
Temos jn em nosso poder 0 cat610go
desta exposio;:ao, muito belo, completo e

A.

J.

de V. C.

Nb Funchal, no, va~ tos sal6es da modema E~cola Industrial e Comercial, jn nossa
conhecida. i naugurou-sc ontem, as 18 horas,
a 2.n LUBRAPEX, V Exposio;:ao Filat6lica
LII~o-BI"a~ il eira, :.imulrancamente, VI Expo~i
..ao Filatclica Nacional, cujo acto, como de
coqume, teve a pre ~ eno;:a, al6m dos organizadore~ c membro ~ do juri, das principais
cntidadcs administt'ati va~, militares, judiciais
e religiosas da cidade.
A tal acto, com 0 detalhe mCl'ccido, nos
rcferircmos na cr6nica de domingo proxuno.
POl' hoj e, cumpre-nos salicntar, conforme
prometcmos no domingo passado, a belez:!
e 0 luxo do catalogo desla exposi .. ao, que,
, a ~c!-:uit· [h duas capa ~, in~erc . Abertura.,
pelo Prof. Doutor Carlos Trincao, ilustre
prcsidcnte da Federao;:ao Portuguesa de Filatelia, e, em png inas inteiras, o ~ rctratos do~
Prcsidente ~ das Rcpublicas de Portugal e do
Brasil. Depois: Comissao de Honra; S6 Catedral, artigo e foto; Comissao Organiza.
dora; Escola Industt' ial c Comercial do Funchal, artigo c . foto; Comissao Executiva;
De~lumbrante vista da Porrela, artigo e foto;
Quatro plantas do recinto da exposio;:ao e
do 1." Col6quio Filat61ico Luso-Brasileiro;
Co m t~~.i rios portugueses e brasileiros ; Funchal, artigo e deslumbrante fotografia a duas
paginas; Juri, dados biogdficos; interior
da Madeira, artigo e foto; Rclao;:oes dos
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cxpositores, com 1029 quadros; Reprodu'focs
do verso e do reverso da medalha, de beleza
absolutamente excepcional; Regulamenta internacional das colec'foes tematicas; Porto
Santo, artigo e foto; Farmacias e medicos
de ervi'fo, e telefones uteis ; Programa social, ja aqui anotado ha semanas; Cabo Girao, arrigo, e fota; e fotografia da maquina,
perrcncente ao Museu da Ca a da Moeda,
com que em Portugal, em 1853, for am impressos os primeiros selos portugueses.
Ontem a noite, pelas 20,30 horas, realizou-se 0 banquete do juri, com proclama"ao das cla~ s ifica'f0e s respectivas, as quais
sao aguardadas em excepcional expectativa,
e que publicaremos logo que possive!.
De sa lien tar a presen'fa do Sr. Eng." Manuel Gra'fa, ilustre director dos Servi'fos

.:. . .
I

~---------------=ir.
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C.

I

No fecho da cromca de domingo passado, .
um erro, que tanto pode ter sido da
receP'fao, da tipografia, como, posslvelmente,
nosso. Falando do banquete do juri, realizado no ~abado anterior, saiu que nele sc"iam proclamadas as classifica'foes dos participantes desta . 2.a Exposi'fao Filatelica
Luso-Bra ileira, LUBRAPEX-68. . 0 que era
impossivcl, nao so porque, instalado nessa
noite, 0 juri ainda nem sequel' tinha iniciado o~ seus trabalhos, bastante morosos
e dificeis (nada meno~ do que 1030 quadros,
entre classicos e tematicos !), mas ' tam bern
porque, naquele fecho, escrevemos que tais
classifica'foes estavam sendo aguardadas com
grande expectativa, e que as publicariamos
logo que possive!. 0 que efectivamente podeL"iamos fazer, sem quebra dos nossos devere~ , por sermos 0 unico jornalista filatelico a fazer parte do jUri.
O"a a vC"dade e que, embora parcialmente
conhecidas hi dois dias, ~omente ontem,
sabado, durante 0 banquete de encerramento,
mais. conhecido pOl' banquete do .Palmares.,
no luxuoso Hotel Savoi, a que assis~iram
tadas as autoridades do Funchal, dirigentes
dos C. T. T. e da Casa da Moeda, respectivamente Eng." Manuel Gra'fa e Dr. Basto
Machado, dirigentes filatelicos, expositores,
comerciantes, jornalistas, etc. - tais classirica~oc\ foram proclamadas e conhecidas.
Teremo\ que reservar a proxima cronica
para aqui as publicarmos todas. Por hoje,
limitamo-no~ a noticial' o. premios maiores,
que foram:
BRASIL:
Grande premio, Antonio Sant'Anna Saadi. Medalhas de ouro, Dr. Joao
Cavalcanti de Bastos Mello, Ramon Zuriig.l
e Dr. Renata de Amaral Machado.
PORTUGAL:
Grande Premio LUBRAPEX-68, Cap. Joaquim Furtado Leote. Mcdalha de ouro especial, grande, Jose Gonzalez Garcia. Medalhas de ~Uro, Jose da
Purifica'fao MOL"ais Calado, Jose Hip6lito e
Dr. Antonio Mar"al Correia Nunes.
TEMATICAS: Grande premio, Dr. Frederico de Morais Sarmento. Medalhas de
ouro, Florentino Alve~ Rodrigues, portugues,
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qwe muitos exposilol'Cs se classificam prc\oiam!ente a -si ID'I!.S!InIOS,C c muito difiail
ser...,se juiz ,em causa pr6pria, pois hu 5empre
a 1leod&ncia In alural - continuo <I falar de
peasoas integras - dt' ,·er 0 (!ue n,o s di~
J:1IlI!lleito com Icntcs de aumclllto. _ .
Ha tambem 0 problema de cla5Sificil4focs
ohtidas e lll exposic;aes antedores. Mas (luem
pode garantir que foi 0 -juri da mllis CleceJnte
que err-ou, c lIao 0 da 'Iue a preced cll?
E qunl 0 niv<Ci de uma e ,outra expo~o~

E as classifica(}ocs em medto Ilbsol.xto
e relativo?
E' claro que a tend&ncill - lambem 'J Jatural- c n de cada expositor inberpretar 0
~jUlllto de circunstilllcias rom as quais S~
IJClacionam as clnssificac;o~s, dn man eira maid
favoruVlel pnra ,.'Ii!
Em face de ludo islo, uma ClllIClusiio !Ie

impoo:

°

Sejn qual for
niyel dlls lexposi4foes, 0
juri de\ e ser respeitado e prcsLigindo.
Como corolurio n'Ccessurio, deYcriio todos os filat>ciist<ts, anles d·e 5C dccidirtm .,
expor, proccder a unl ex·a me de cOlIsci;mcia,
e fnzer 0 prop6sito .firmc de, com corrcc980 e desportidsmo, ocatar plCllalllemtc a·s

decisiies do juri, '/la oerteza. de que em alga
ha\"eru de 'crrar, que em rei;a'tiio a urn 011
outI'O sera menos justo.
E, apoz a classifioo'tao, meditarem, Ult:ditnrem profundnmenle 6e e1~ COiWiICguiriam
oometer lilo-poucos erros, ee tiveiseem (I eapinhoso i'ncargo de apl'cciar e claBSificar 0
conjunto de participa4foes expostas que lIIao
ap.enas .t sua!
Nao indo nnimndos deste prop6sito firmc,
mnis yale que nao expanham e reservem 136
suns coll1:c'tOes - porve,ntura mag;nificas - para
d'eleite pr6prio e enklvo de fnmiliares or;
amigos.
Nao falnClci, puis, do jUri, devido a
muita cOllsidera'tao que me mereoe, 66 pelo
simp1cs facto de ser «Juri», independ(!lJlloCmentc dns pcssoas que 0 oonstituiram', e
q.ue, como is 6abido por jli dito e :repetido,
nao foi escolhido peln Comissao Executiva
dn Exposi4fao, mns sim indicado pela Federa4filll Portugncsa de 'FiIalelia.
Sobre que vou falar e,ntao 7
Aoercn dos ..re106 dn LUBRAPEX-(iS, algUlls aspectos de venda com -eles relaci.olnados c, par associa'tao de ideias, I50bre outras
emissiies de selos portugueses.
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Alguns aspectos ralaclonados com

I
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venda dos selos em Portugal

: - - - - - - - - - Pelo - - - - - - - - .
DR. ~REDERICO DE MORAIS SARMENTO
Presldcnte do Clubo FU.telico da Madeira

o llUilrido amigo Dr. Vaseoncelas C.1r- niz"lI, iio? Serci eu, pan entura·, a pessoa
valho pediu-me para oeser,ever urn artige ,50men05 indicada pnra tnl.
bre a LUBRAPEX-68, 11 ~lIiSICl"ir em um nuApontnr as suns imper£ei'tOes e 06 seus
orero do BeU - do ,n085o - BoJ.etim, a ela
erros7 E (lual C n orga;nizac;ao que Oll DUO
inreiramente dedioado,.
- tell1?
QUJe poderei 'eu, porem, dizer lIobre a
Discorrer sebre a actua~iio 'C Cr1terio do
LUBRAPEX-68, que ,nno renha jn dito ou
juri, eoncordallldo ou discordando das BUm;
.
eeerito7
decisiics qu·e levaram alguns exp roitorC6 Falar sobre 0 alto nlyel da Sl1:1 orgapouoes, gra'tas a Deus - .1 certR5 reae..iie5
ou atitlld,cs talvez impensndils e porvmtura
menDs eorreetas?
nhieoe a 'C6tirpe do Qr. Morau; Sarmento
Mas (luando e onde se ,·ill uma expo&!!rli capaz de ~creditar at~ ~ue ponto 0
ailtiio em (100 0 criterio do juri tcnha agraseu pader 6U!'FStiVO ooll6egUlu I'Oteress.1r tno
dndo a todlll'7
!!oCy~tadame:nte uma 'equipa sclecta, ao ponto
Pot\enturn estnriio ju 05 fiJatelisl:a6 01de profundame.nte · ee comptmetrnr das SU<llI
ddados !los problemas e Crlt'iCBS surgi&s rm
i'ellponsabilidade§, e que tnonbnegadalll[/ntc
Nadonal 1960, nn 1." Nacionnl Tcmutica de
ec deu a obra que 11 urn tempo sublilllou 0
Ay.eiro, nn ASA 1966, 'no Porto 1968, et~,
oertame, engrandeceu a Filatc]in· c e1oeV{)11
etl'. ?
o nome do Funchal!
Que todes os fHateIistas sc eonven~m
Aqllelc homem demonstrou 11 saciedade '
de ullin \ ez para eempre desta verdade ir~
quanto pod'e!, seu prestigio, quao forte e
futuvd: por mais integros e com'PetmtC8
II 6ua res:istencia
fisica, e quanta ama a
«ue sejnm os lnJembros de urn juri, ;nunoo
FilatJe]ia.
poderiio fnzer obra perfeitn. A sua natu.reza
Bern merece urn 10ltVor assinn,do pela
d,~ hon.cns disso os impede.
Federaltno e por rodos 05 president[s dos
Admidndo mlllSmo - omborn .sO em hic1ubes cujos associa,dos _concorreram iI .Lup6tJere - (lue 0 eeu jlllgamento era perkilo,
brapex-68».
nuo cum:e guirinm aindn agradar a 100d.qr, porE pronto, meu Amigo, prOinto' - por
hoje •••
Se 'nno fosse 0 receio de 0 maltnr, Illuilos pormcnores gostaria de trnzcr a COIl\ er5a j mIltS; assim, fico-me por aq ui.
Deseulpe a impertincmcia de quem hU
tanto tJempo C5tava com vOilltade de falar •••
VENOEM-SE
E, quando 1estiver com a,l gans dos AmigOiS,
De Portugal e Ullramar, Alemanha Austria,
da«(uela !'Fnre, generosa e boa, (Iue talilto
Belglca, Brasil, Checoslovaqula, Dlnamarca,
1105 deUciou
com inumerli,'eis gentilezas e
Eseanha, Eatadol Unldos da America, FranQa, ,
Gra·Bretanha,
Grecla, Holanda, Hungrla, •
obsequios, - abrace-os por mim, e diga,-lhes
Israel, lIal1a, Lichensleln, Luxemburgo, M6·
(Iue a rodos trollxe ,no cora'tno e que cstn
t naco, Noruega, Pol6nla, Russia, S. Marina,
II Jinha ca5ll e de todos quantos, por bem,
I
Suecla, SulQa, Va1lcana, elc.
1108 acompail1haram.
Tratar com Joio Luis de Medeiros
Para ai, querido Amigo, 11111 grande
nbra~o do Vlelho e dedioado
ND CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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c general Euclides Pontes, brasileiro, amba
do tern a religioso.
JUVENTUDE: Grande premio, Milton de
Azevedo de Morais Sarmento.
Nota verdadeiramente sensacional: a sec'fao tematica do juri resolveu, e depois este,
em sessao plenaria, confirmou excluir quaIra pm'ticipa'f0es, por incluirem selos proibidos pela Federalj!ao Internacional de FibteHa.
£ claro que estas e as restantes classificalj!oes estao dando lugar a algumas controversias, 0 que e e sed natural. Em cada
dez expositores, nove son ham com. 0 grande
premio, - todos menos aquelc a quem ele
c atribuido . ..
o juri era constituido pelos Sr~. Coronel
Alexandre Guedes de Magalhaes, prcsidente;
General Mirabeau Pontes, Almirante Antonio de Magalhaes Macedo, Dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, Eng.o Marc Ohotel,
Dr. Heitor Fenicio, Eng.o Marques Gomes c
Dr. Romano Caldeira Camara, os quatro pdmeiros para as coleclj!oes classicas e os
quatro restantes para as tematicas, mas
tendo as primeira e ultima reunioes em
plenario, com voto de qualidade para a
presidente, que nunca dele usou, por todas
as classificalj!oes tcrem sido atribuidas por
unanimidade,
'
A. ]. de V . C.

Quando a culpa e dos compositores, claro
que nao os poupamos. Mas quando cIa e
nossa, pronto estendemos a mao a palmatoria. '£ 0 que fazemos hoje, por, no domingo
passado, termos .comido. nada menos do
que tres medal has de ouro: uma, u.;:ompanhada de premia especial, tapelj!aria bordada,
para 0 brasileiro Sebastiao Amaral, urn vel'dadeiro colosso, e duas para os portugues
Jose Gonzalez Garcia! e brasileiro Dr. Claudio Luis Pinto.
E isto simplesmente porque, batendo todos as recordes da reportage~ e escrevendo
na vespera, do Funchal para Lisboa, passamos por cima da divisao ITl, Estrangeiro,
nos nossos ,apontamentos de membro do juri.
Nem vale a pen a rectificar. Melhol", muito
melhor sed transcrever, na integral a acta
do juri, que diz assim:
.Aos vinte c urn dias do mes de Agosto
de mil novecentos c ~cssenta e oito, reu-

niu-se, no edificio da Escola Industrial e
Comercial do Funchal, Ilha da Madeira, a
juri da VI Exposilj!ao Filatelica Nacional
e II Luso-Brasileira, LUBRAPEX - 68, constituido peJos Srs. Coronel Alexandre Guedes
de Magalhiies, que presidiu, Eng.· Marc
Oothel, General Mirabeau Pontes, Almirante
Magalhaes Macedo, Dr. Heitor Fenicio,
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Eng.· Manuel Marques Gomes e Dr. Romano Calde ira Camm'a, e secretariado pelo Sr. Jose
Luz Silva, membro da comissao executiva
da Exposilj!ao.
o Sr. Presidente da Comissao executiya,
ao instalar 0 jud, esclareceu alguns pontos
do regulamento, indicou 0 numero de medalhas de ouro disponivel, e mencionou os
premios extra, acumulaveis com as medalhas.
Iniciando os seus trabalhos, manifestou
o juri a seu pesar pel a ausencia forlj!ada
do Prof. 01'. Carlos Trinciio, Presiden.te
da Federalj!ao POL'tuguesa de Filatelia, sendo
l'esolvido enviar-lhe urn postal assinado pol'
todos os membros do juri.
Foi posta 11 disposiifiio do juri a medalha da Pedel'alj!ao Portuguesa de Filatelia,
a atribuir a melhor coleclj!iio de estlldo;
e pelo Sr. Presidente do Clube Filatelico
de Portugal, 01". A. J. de Vasconcelos Car-
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todas as facilidades concedidas, congratuIandowse pelo elevado nive! atingido pelo
certame.
. Entrando na apt'ecialrao das participalroes
expostas, foi deliberado, por unanimidade,
atl-ibuit- a~ ~eguintes classificalr0es :.
Ora bern! Nao 56 0 nosso director nos
nao deu ordem para utilizarmos a pagina
toda, como, principaimente, urn certo ar
de .~us pence., como nos folhetins, valorizad e~ta acta.
Pelo que a continualriio
ficad para 0 pr6ximo domingo ...
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restaurante
sallio de chli
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um do~ no ~~o . leitOl'es mais
nosso querido amigo Prece Dinis
Transmontano, nos diga que a actual serie
de cr6nicas ~obre a .LUBRAPEX, Funchal-6S., pel-deu pat'te da sua vivacidade e
do seu interesse habituais, 0 que ate talvez,
soh certo a~pecto, seja vel'dade, na medida
em que nao podcmo~ introduzir criticas e
coment:irio~ na acta do jUri, mesmo independentemente de sel'mos urn dos seus subscritol'e~, vamos hoje continuar a transcrilriio
da .-del·ida acta daquela exposi~iio, precisamente on de a de i x :i m 0 s no domingo
Embora

Reconhecida oficialmente
de uti lid ad e turistica

____________......:.
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valho, a medalha a atribuir pelo juri it
melhor coleclriio chissica apresentada por
urn madeirense.
oi resolyido transferir de divisoe~ a~
eguintes parttclpalr0es: Para a divisao 1,
a participa~ao do Sr. Gilberto M. de PI'oft;
para a divisao V, a participalrao do
Sr. Ayres Gevaerd, e, para a divisao VI,
as participalroes da Sr.- D. Maria Pilar
Flores Teixeira e dos Srs. Waldir Reeve
e Oscar Gustavo Krieger.
o juri lamenta que alguns coleccionadores tematicos insistam em exibil' selo~
excluidos pela F. I. P., nao obstante 0 seu
perfeito conhecimento da rebe!dia que praticam.
o juri agradeee it comis~ao executiva

pa~~ado:

.DIVISAO I - BRASIL - Dr. Joao Cavalcanti de Basto~ Mello : medalha de ouro
e premio e~pecial .Orquidea em filigrana de
prala doUt-ada.; Ant6nio San!' Ana Saadi:
GI-ande Premio Brasil; Francisco Ermino
de Araujo: medalha de prata; Heitor Sanchez : medalha de .vermeil.; Ram6n Zuriaga : medalha de ouro; Dr. Renato de
Amaral Machado : medalha de oum e medalha da Federalriio Portuguesa de Filatelia,
pelo melhor estudo apresentado; Joiio Roberto Baylongue: medalha de prata; Gilberto
M. de Proft : medalha de bronze •.
DIVISAO II-PORTUGAL-Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro: medalha de
bronze; Leandro Jorge Fortes Marques: medalha de bronze; Dr. Frederico Monteiro
Lopes : medalha de prata; Capitao Sidonio
Bessa Paes: medalha de prata, pelo conjunto
das ~uas participalroe~; Dr. Joao Vieira
Pereira: medalha de prata; Jose da Purifica'Yao Morais Calado: medalha de ouro ;
D. Tulia Candida Alves de Morais Calado :
medalha de prata; Manuel Jose do Rosario

F~nLICO

Carta aberta para 0
sabre
Apesar de extemporaneas as minha.s IIlOticias, unicame.nte retardadas POl' foltn de
II/Hide, 11 ullca e tarde par.1 l'elembl'ar nq:uelas hOI-as de agraduvel convh·io quc bvemos dura"nt.e aql1eles inolviduveis dillS pMS8dod '110 Funchal, em honra e it volta da
cLubrapex-6S ••
E' 'eete maldito l'eumatis1I1o (ille, volta e
mcia, se lembra de me torturar e ' que ore
run a diaposiC;iio para !IISC!'ever e ate para
falar. E sabe, meu querido Amigo, 0 que
Ii escrev'c r transido de dores~ - E' 0 mesmo
que pret,ender falar amordac;adol •••
As id'eias amarfanham-£e ;c, C111 Yez
Iklas, apenas gemidos pllngmtelS ~ ••
~ -ell
que tanto gosto dc com ers ar,
III C S m 0 atray63
do pnpel, so agora, um
polleo mais aliyiado dos mens aeha(lues, 0
posso faur comUinicnndo uonsigo, por eSlc
mcio, a fim de recordar 0 que tanto nos
ngradou, e, tamoom, para the agradeoer n
gentilezn do sua com)lanhiu - 5cmpre erntusiustica e onimadora - durante a!Ju,eles pas1Iei08 que fi7!tlmos pela Madeira. .
E' que 115 SBudndes que nulro de.sse
rinciio portugu8s, do cLubrapex-6S» e d05
1Ie115 organizzndores; dllS horns inolvidu,"eis,
despreocupndas e felizes que vivi na companhia dos que nos rodeavam, alimentam-me
o desejo de folar com quem, como eu, scmtiu e \iHm 0 pra7!tlr aliciante daquele CWlvlvio iC fixou na minha n:elntoe as belezus daqu.ela terra, a quc tiio ajustndamcnte se
chama II cPerola do Atlantica», a «fiIha.
nUlls belo deste cVelho Po rtugnh, que a
Natureza cobriu com 0 manIa florido que
t8n(a formosura the dt1.
. E' que, haud a imagcm dcssa cPerola »
COlli toda a receptividade do meu coraC;iio
- deslumbrnnte maravilha que, ninda agord,
me baila 1111 retina, 'c a evocnc;iio mo guardd
ilo paDsame.nto como em samAmbolo deliriol
La, 'lIa Madeira, tudo e belOj. Ate 0
borrlvel nos seduz - porque os &eus mC8I!ltOIl :nasoem ilia proftmdidade das ribas e por
elas trepnm itvldamente a procura de horizollles; e, elltiio, ao topu-Io, e que as
116 suas belezas tomnm a forma e a poliorolDia que extasiam 0 visil.anl'l!,.
Ali se respirn 0 ar da liberdade eampest!'e, dessa IiberdBde que nos proodc a
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terra e a08 companheiros, contilllentnis ou
nath'os, que vaidosomenre 1iI08 most ram ,16
belezas ocult1l6 da cfilha» mai6 nobre do
VJelho Continente.. E tamoom !IlOS apontaln,
com assinaluVlCl orgulho, as suas clevadas»
que, da nasoonte, oorr-em lou~iis, eruntando
POl' entre can~eiros floridos, oomo lila cadencin do 'SLstema veatoso que vai irri~r
o coraC;iio da cfilha» oem que PortUgllll 8C
espelha..
Como tudo islo IS belol Como tudo 0
que 6 'pUl"O e sne,er.o 11108 pl'ende, meu lJ.ucrido Amigo I Recordo tamoom a geral BlOt'patin que ellmntrumos nos fuuchal- nses maid
entnsiastos e mais ci050ti cia eua IIha; mas
niio me atrev.() a referir DOID!IlfI, odin 0
receio da millho mem6ria, que fixn imlngells, mas !Iliio retem apeIido5,. E reoordo--os
abrac;ando-os em pen91lmento, ja que, pet>saalmente, a millha POUOR eaude me 11100
dcixaru voltor a faze-Io ru) local onde Be
fixam 05 meus .SOllh06.
E n si, ao tintrepido V. c., tamb6l11
tenho que l'ander-Ihe 0 mw agradecimelnto
peln considerac;iio que dispen80u a Aveiro,
niio cOlltrnriando a minha idem- de que 11
cLubraFex-72», a segunda a realizar em
Portugal, vieeSil a t·c r oomo cenurio estIJs
tambem ellcantadoras paisagJems ribeirinhlls
da nossa Ria, 'tl pOl' pnloo esta carilllh060 e
hospital<eira cidnde, que aempre 51100 eOl.bandcirar quando a festa lhe bate a portn.
E, ju agora, antes de tocl'mmar a CIDQII<,1
conv,ersa », quada direr-lhe, js que peesoalmonte 0 !lliio pude fazer por niio tel' tieo
n ,sotisfa~iio de v.iaja·r oonsigo 1iI0 reg_
do cLubrnpex-6S», alguma ooisa, acerca d03
seus orgamzadores e !IlO5SOS tlllfitrioe.Bto
Mas.. • por mais que me esforce, a
lIlinhn pena, neslc caso, 'I1iio e capaz (. :
mc acompanhor 0 pensamento.
Niio consigo di:IJCr-lhe, com 0 ful~I'
que 0 caso reclama, a 6urprecndente Itnpressiio que renti ao vel' tiio cleslumbrrunte
trRbalho, tiio perfeito 0 julgue.i..
Apenas the possa afinnar: 66 qoom co-
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de Ferro., de Jorge LuIs Pereira Fernande., que il obtivera medalha de prata na
Lubrapex-66 ; etc, etc.
Apesar da riqueza de idp.ias, do bom material expolto e da cativante aprel entac;i!.o,
portanto, de tudo quanta .concorreu para a
vslorizac;io das colec,.5el, estas, na grande
maioria, falham em doil pontos essenciais :
a falta de pec;as ellis leal e uma ordenac;i!.o
imutivel.
Quanto ao primelro ponto, bem labemol
qne temas hi para os quail tail pe~a.s nao
exiltem, mas pe,.u hi, e muitas, que cabem, e multo bem, em grande parte das
coiecc;oes que nio as ostentam, e que s6 as
valorizarlam.
A resoIu,.io do segundo ponto, que ~
muilo importante, obtem se atraves de um
estudo muito atenlo e minucioso da ideia
coudutora e das pe,.as que se pretende que
a reproduzam.
lit

*
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Se, como dislemos, 0 nivel geral desta
expolic;io foi excelente, 0 sector temitico
multo concorreu para isso. ASlim, se considerarmos que Ie encontravam em exposi~io 154 participa,.oel, distribuldas por
I 035 tquadrol, e que del tel: 45 estavam

Tematica

o

V P B

ocupadol por 7 colec,.oes de expolitores
convidadoB ; 9 exibiam a literatura filatelica,
apresentada par 15 expolltorel i 436 com
62 participa,.Oes claasicas e 545 com 71 temiticas; peio mapa que se apresenta, DO
qual se indicam os premiol atribuldos AI
colecc;oes temiticas claslificada5, flcllmente lie depreende 0 nlvel que este lector
imprimiu a VI Exposic;ao Filatelica Naclond e Lubrapex.68.
Se esta exposic;io veio pOI' em evid~n
cia 0 nivel em que se encontra a filatelia
portuguesa. tamb~m veio demonstrar a Decessidade da realizac;io de Exposic;oes Nadonuis mail frequentes, e continuidade d ..
Lubrapex.
Destas exposiC;oes resultarli, como consequ~ncia, um malor interesse pela Filatelia, e uma mais flicll promoc;io as Exposi,.oes Internacionais, 0 que redundarli em
prestIgio da Filatella Nacional.
Como ponto final desle rlipido apontamento:

Castanheira: medalha de bronze; Alvaro
Martins Bernardo: medalha de prata; Mario da Fonseca Santos: medalha de bronze;
Antonio Martins: medalha de .vermeil. , pelo
conjunto das suas participa~oes; Eng.' Paulo
Seabra Ferreira: medalha de .vermeil>; Jose
Gonzalez Garcia: medalha especial de ouro,
pelo conjunto das suas participa~oes •.
E pOl' aqui temos de nos ficar par hoje,
com a promessa de que continuaremos, passadas que sejam duas semanas, para publica~ao das duas cronic as que vamos dedicar
a .1.a Exposi~ao Filatelica das Beiras e
V de ArganiI., a cuja inaugUl'alrao, efectuada
ant em, adiante nos referiremo~ .

c ••• Le niveau des collections th~mati
que! etait en tres grand progr~s, et pret a
affronler lea grands competitions., . •
(Marc Dhotel, in La Philat,/i, F,aHfa;slJ
181-182).

Publicada a nossa ultima cr6nica sabre
a referenclada e notavel exposl~ao, em
8/9/68, por motivo das nossas cronicas sabre
o falecimento do eminente Prof. Doutor Carlos Trincao, uma, e duas sabre a . 1.a Exposi~ao Filatelica das Beiras e 5.- de ' Arganil. , - e altura de continuarmos a transcrever a acta, a partir do eminente Jose
Gonzalez Garcia, medalha de ouro de tamanho especial.
«Jose Hipolito: me d a I h a de ouro;
O. IIda Sabino Guerra Vieira: medalha de
bronze; Antonio R. Guerra Vieira: medalha
de prata; Dr. Ant6nio Mar,.al Correia Nunes:
medalha de ouro e premia especial, toalha
da Madeira, bordada: Arnaldo Ferreira Gonfalves: medalha de vermeil; D. Marina Leote:
medalha de vermeil; Capitao Joaquim Furtado Leote: Grande Premia Lubrapex, pelo
conjunto das suas participa~oes; Joao Cupertino Vicente da Silva: medalha de vermeil
e medalha do Clube Filatelico de Portugal,
pela melh01' colecr;:ao classica apresentada
par urn m.adeirense; Abilio Alves Fernandes:
medalha de bronze; Gabriel de Freitas Furtado: medalha de bronze; Dr. Jose Agostinho Spinola Gon'ralves: medalha de bronze.

Finalidade
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111) 3 3 2
................................
R.ligiio
2
2
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2

D.sportos. • . . . .

2 1
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Art•• Ciencill. • •
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1 1
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Div.rsos
7 2
2
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Totlll •
0 - ouro;

2

,

... j
V - vermeil i

3

9 19 8
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3

3

o

o

4

3

5

4

8

P - prata ; B - bronze; a) Grande premio du temaUcas
b) 1.0 Premlo da Juventude

A . ]', de V . C.

I~

DIVJSXO III - ESTRANGEIRO - Engenheiro Anibal Joao Pinto de Almeida
Marques: medalha de bronze; Capitao Sid6nio Bessa Paes: medalha de bL'onze; Dr. Alvaro Remigio de Sousa: medalha de bronze;
Carlos Moreira de Oliveira: medalha de
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prata; Sebastiao Amaral: medalha de ouro
com felicita~oes do juri e premio especial
tape~aria da Madeira; Jorge Rodrigues Pereira: medalha de bronze; Mario da Fonseca Santos: medalha de bronze; Padre
Manuel Higino de Vasconcelos: medalha de
prata; Gilberto Henry William: medalha de
veL'meil; Jose Gonzalez Garcia : medalha
de ouro; Jose Hipolito : medalha de pL'ata;
Arnaldo Ferreira Gon~alves: medalha de
prata, pelo conjunto dos suas participa~oes;
Ant6nio Ferreira Rodrigues: medalha de
prata; Carlos Alberto Silveira Jardim : medalha de bronze; Manuel Pinto Ferreira:
medalha de bronze; Dr. Claudio Luis Pinto:
medalha de ouro; Itamar Bopp : medalha
de prata; Dr. Jose Agostinho Spinola Gon~al ves: medalha de prata •.
Claro que n6s nao temos culpa de que
tenha sido tao grande a exposi~ao, e de
que seja tao pequeno 0 espa~o de que
dispomos ...
Pelo que fica para domingo proximo a
continua~ao desta acta, agora sobre as teo,
maticas.

A. ]. de V. C.

Escrevemos no domingo pass ado : .Claro
que nao temos culpa de que tenha sido
tao gL'ande a exposi~ao, e de que seja tao
pequeno a espa~o de que dispomos •...
Recordando-o, vamos ten tar concluir hoje
a acta respectiva:

"Divisao

IV - T. maticlls»

Raul Soares: excluida, nos termos do
art. 11.0 do Regulamento; Joao Moura:
medalha de pL'ata; Amandio da Costa RodL'igues Cruz : medalha de bronze; D. Margarida Maria Duarte Ro ssa Marcelo: medalha
de bronze; Dr.' Maria Isabel Duarte de Jesus :
medalha de vermeil, com felicita~oes do
juri; Augusto Vieira Oecrook : medalha de
prata; Dr. Miguel Macedo Teixeira: medalha de prata; Eng. o Vitor Manuel Gonr;:alves Fernandes: medalha de prata; Jose
Manuel Mendes Marques: medalha de prata.;
Jose Alberto Ferreira Matias : excluida, nos
termos do art. 11.° do Regulamento; Joao
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da Silva Campelo: medalha de bronze;
Jorge LUIs Pereira Fernandes: medalha de
vermeil; D. Maria Elisa Gon'talve~ dos
Santos Basto Machado: medalha de vermeil;
Francisco HermInio Pires dos Santos: mcdalha de prata.; Antonio Aires Pereira: medalha de prata; Carlos Gabriel Gon'talves:
medalha de prata,; Antonio Gon'talves Borralho: medalha de bronze; Dr. FI'ederico
de Morais Sarmento: Grande Premio das
Tem:hicas; Carlos Francisco Teixeira: medalha de prata; Manuel de Carvalho Barroco
de Melo: ' medalha de vermeil; Dr. Gualdino
Alberto Ruivo: medalha de prata e premio
especial .Aguarela.; Domingos Gon'talves
Pinto Rema: medalha de vel'meil; Dr. Paulo
de Oliveira Sa Machado: medalha de prata
e premio especial .Agual·ela», pelo conjunto
das suas participa't0es; Dr. Vitor Machado
de Faria e Maia: medalha de prata; Mario
Gon'talyes Andias: Excluida, nos termos do
art. 11.0 do Regulamento; Jorge Alberto
Outeiro de Sousa Carneiro: medalha de
vermeil; D. Maria da Madre-de-Deus F. Rey
de Matos Mourao: medalha de prata; Americo Tozzini: medalha de prata; Pedro
Paulo Cosenza: medalha de bronze.; Dr. Anibal AI'tada de Paiva: medalha de vermeil;
Vitor Manuel de Almeida Faria: medalha de
prata; Dr. Antonio Silva Gama: medalha
de vermeil; Eng. o LUIS Filipe Lucena Ferreira: medalha de prata e premio especial
.Aguarela.; D. Maria Elvira Semedo Pimentel Saraiva: medalha de prata; Eurico
Carlos Esteves Laje Cardoso: medalha de
bronze; Carlos Alberto Silveira Jardim: medalha de vermeil; Florentino Alves Rodrigues: medalha de ouro; Abflio Joaquim

·i-.;:::;:;~:-;::::::~-=r
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ridades, que, em cerlames especializados,
sobre 0 assunlo, pode vir a obler, sem favor, recompensas mats elevadas.
Uma coleccio interessante, que pode vir
a melhorar bastante, e a do jovem filatelista
Ant6nio Augusto Leal Cr6, cOs Cereais seu desenvolvimeuto, suas manifesta~oes»,
medalhada com prata na DANIA-68, em
Copenhague; esta coleec;:ao necessita de
ligeiras altera~i.'ies.
Tambem sio dlgnas de referencia, as
novas colec~6es: «De Numismas a Dinheiro
Actuab" do Eng. Vltor Manuel Gon~alves
Ferreira; cBarco! - panorama da .. ua evoluc;:ao" de Francisco Herminio Pires dos

Silva e Sousa: medalha de bronze; General
Euclides Pontes: medalha de ouro; Murilo
S. R. Krieger: medalha de bronze; Joao
Robertp Baylongue: medalha de prata •.
Mas ainda fait am quatro divisoes. PeIo
que so mente no proximo domingo concluiremos esta_ acta da . 2.~ LUBRAPEX, Funchal-68 •.
A.
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de V. C.

mio das Tematieas eo 1.0 Premio da Juventude. Estas duas coleec;:6es, de valor incontesta vel, bem estruturadas, com legendas
cquantum satis» e apresentac;:io cativante,
pertencem, respectivamente, ao Dr. Frederico de Morais Sarmento e a Milton Augusto
de Azevedo de Morals Sarmento, e intitulam-se, a primeira,
Dlceito e a Justic;:a»,
e a segunda cO Barco». Como neste Mundo
nada ha perfeito, para melhorar tals coleec;:aes, ha que dar-lhes IIgeiros retoques e
continuidade, para que venham a ser das
grandes colec~oes tematicas.
Se Milton de Morais Sarmento tivesse
apresentado a sua eoleec;:io na:Divisiio IV,

cO

Pedimos desculpa deste longo interregno,
pelo motivo acima, terminamos hoje a transcri'tao da acta da referenciada exposi'tao.
A~sim:

OlVISAO V, COLECCOES
DADE DE EMISSAO:

DE

FINAL!-

Ayres Gevael'd: medalha de bronze;
Fernando Teixeira Xavier Mal·tins: medalha
de bronze; Estevao Augusto Sotto-Mayor
Car val h 0 Braga: medalha de bronze;
Dr. Carlos Nery da Costa: medalha de prata;
Antonio Barreira: medalha de vermeil; Felix
da Costa I1ha: medalha de prata; Antonio
Miguel Semedo Pimentel Saraiva: medalha
de prata.
DIVISAO VI, COLECCOES DE ASSUNTO:
D. Mat'ia Pilal' Flores Teixeira: medalha
de bronze; Waldir Reeve: medalha de
bJ"Onze; Oscar Dustavo Krieger: medalha
de bronze; Manuel Jacinto Gabriel da Ponte
Pereira: excluida nos termos do art. 11.0
do Regulamento; Eng. o Edual'do de Campos
Andrade: medalha de ' bronze.

Um momento da reeepc;:iio no Pal9.cio de S. Lourenc;:o, vendo-se S. Ex,eonversando com 0 Pcesidente do nosso clube e esposa

DIVISAO VII, JUVENTUDE:
Rui Jose Mendes Pereira Coelho: medalha de bJ"Onze com felicita'toes do Juri
pela pesquisa filatelica; Jose LUIS Barradas
de Carvalho de Sequeira: medalha de bronze
com felicita~oes do juri; Milton Augusto
de Azevedo de Morais Sarmento: 1.0 premia juvenil, pelo conjunto das suas participa'toes, cl4ssica e tematica; Jose Manuel
Machado Nunes: -medalha de bronze; Synvat
Pozzini: medalha de bronze e premio especial; Jorge Filipe Relvas Ferreira Botelho:
medalha de bronze; Romano Jorge Calhau

)

Santos; cNata!», de D. Maria da Madre de
Deus Mourao; cVisitas de Chefes de Estado ao Brasil e Representantes., do filatelista brasileiro Dr. Carlos Nery da Cos la,
Grand~ Premio das Tematicas da Lubrapex-66; e cActividades e manifesta~oes
colectivos europelas., de Ant6nlo Miguel
PlmenJel Saraiva.
Qualquer destas colec~oes tem grandes
possibilidades de vir a obter mdhores pontuac;:oes. Porem, neeessitam de urna ou outra alterac;:io da ideia eondutora, iutroduc;:ao
de algumas pe~as mais e ... umas pec;:as
.uprimidas.
As maiores surpresas, e par iuo- mesmo
a elas nos referimos nesta altura, IIurgiram
eom duas novas colecfioes, 0 Grande Pre-

0

Governador

estamas certos de que, tambem, teria obtido
alta pontuac;:ao.
Entre as demais particlpac;:6es, destacaram-se: cHIsl6ria do Crlstianismo., graude
colecc;:io do tema religioso, de Florentino
Alves Rodrigues, ja premlada com ouro, no
Rio de Janeiro, na Lubrapex-66; cAutomobilismo - fen6meno do seculo XX », do
Dr. Anl6nio Silva Gama, uma beUssima eoleec;:ao sobre tal lema; cA Hisl6ria de Portugal - Monarqula », de Domingos Pinto
Rena, muito interessante, que vira a obler
melhor posic;:ao, se nao ficar circunscrita l
ideia condutora esquemaUzada; cOo Cavain ao Cavalo MecAuico», de Manuel Barroco de Melo, outra colecc;:ao de concepc;:ao
curiosa, e que multo promete; "Caminhos
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no sistema baslco de colecclonlsmo; 0 pent/go II." do Regulamento, foram os pro
umento do colecclonador elrprimla-se mals
prios expositores que se exclulram, e nio 0
por texto do que, propria mente, por se- _juri que tal determinou.
qu~ncia de pec;as, muitas delas excelentes.
Nesta VI ExposiC;iio Nacional e 11 LuAs temiticas brasilelras desenvolvem-se
brapex, e entre nOs, debutaram algumas
segundo certo trclasslcismo. amerlcano, por
tem6t1cas, algumas das quais verdadeiras
nOs multo pouco visto e, dar, a apreclac;iio
surpresas,' por atingirem pOliC;iio de destaque se lhe faz.
que, como: • Isabel a CatOlica - 0 seu reiAs temiticas portuguesas t~m vindo a
nado », da Sr. a D. Maria Isabel Duarte de
desenvolver-se em nlvel cada vez mals ele- Jesus, colecc;io multo original e de certo
vado. ASllm, se estabelecermos confronto
valor, que, com algnns ajustamentoB, po de
do agora visto, com 0 que foi apresentado
vir a dar muito que falar; <Plntura», da
em 1966, na I ExposlC;iio Nacional Tem6- Sr a D. Maria Elisa Basto Machado, uma
tica, em Avelro, na I Lubrapex, no Rio de
verdadeira historia de pintura, que apeDaB
Janeiro, e na IV ExposlC;iio Iftlat~lica do
necesslta de um pouco mais de des envol-

Camara: mcdalha de bl"Onzc com fclicitas;iic s
do juri peln originalidadc; Ant6nio Augu~to
FelTeira Leal e Cra: mcdalha de prata;
Maria Val a d a s Guerreiro: medalha de
bronze; Maria Amelia da Concei .. ao Araujo:
medalha de bl"Onze com felicitaS;iies do juri
pelo trabalho tematico; Maria Clara Rodrigues Correia: medalha de prata e pl'emio
especial, livro . Arquipelago da Madeira.;
Joao Norberto Machado Belbuto: medalha
de bronze; Maria Amalia Pires Pereira
Valegas: medalha de bronze; Jo eManuel
Araujo Guerra Pimenta: medalha de bronze.

...,

o

Sr. Marc Dhotel e sua Esposa, deseendo urn dos tipieos earros do monte

Funchal, verifica-se um progresso lnquestionivel. Em temitica, tem-se vlndo a dar
gran des passos em frente, e multo rapidamente.
As colecc;oes temiticas brasileiras, des de
essa epoca, tamb~m t~m evoluldo bastante,
.pesar de manterem ·snas caracterlstlcas.
Tanto umas como outras, t~m·se desenvolvldo em conformidade com as normas
recomendadas pela Comissao TemAtica da
F. I. P.
, Contudo, nio podemos deixar d"e lamentar 0 agarecerem alnda algumas colecc;i5es
em que se exibem. selos e outras pec;as filateltcas exeluldas por aquela Comissao. Tal
procedlmento, por vezes, provoca certo mal
entendldo, quanta a actuac;ao de jlirl, como
Dcorreu nesta exposic;io. Em face do ar-

vimento; «A Crlanc;a nos Selos., do Dr. Anlbal Alc;ada Paiva, outra boa colecc;io em
marcha; dntegrldade Europela., de Carlos
Alberto Silveira Jardim, uma colecc;io que
sendo de base, de finalidade de emissio,
se converteu em temitiea, por convenlente
ordenac;io das pec;as ; .Maria, medianeira
universal de todu as Grac;as., boa colecc;lio
do tema Mariano, bern ell planada, do general Euclldes Pontes, filatelillta bruilelTo,
que apenas apresenta algumas folbas 50brecarregadas de material, algum do qual a
suprimir, que nao valoriza a colecc;io;
.. Colecc;iio l!:speciaUzada de Jogos OUmpicos - Emisaoes at~ 1928 inclusive., esta de
finalidade de emissiio, do Sr. Antonio Barreira, constitulda por urn conjunto de pec;as
de valor, algumas das quais verdadeiras ra-

,

DIVISAO VIII,
LICA :

UTERATURA

17
FILATe-

Clube Filat6Jico do Di~tl'ito Federal:
diploma de medalha de bronze; Sec'tao
Filatelica e Numismatica do Clube dos GaIitos: diploma de medalha de vermil; Notieias [lilalelieo: diploma de medalha de
prata; Clube Filatelico do Brasil: diploma
de medalha de vCl'meil; Clube FiJatelico
de Portugal: diploma de medalha de vermeil; ]. Infante: diploma de medalha de.
prata; Angelo Corrcia: diploma de me-

•••••••••••••••••••••••••••••
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di.cur.o que nio foi lido

- Lubrapex c a amizade que Be consagr.a. Um mouyo para !lever os pa·~ntes
e amigos. E' 0 oorac;ao em chamill5 que Inao
sabe, nao pade esconder um velho amor.
E' 0 fiIho que retorna i\ CIIsa parema.
Lubrapex e 0 CIIrinho em forma de selo.
E' 0 amor em petal as esvoa,c;antea que vem
a bordo de caravelas perdidas nos mares de
1.500. - Cabral, Pero Vaz de Caminha., Frei
Henrique de Coimbra •••
- Lubrapex e a lemhranc;a do sertiio
bruto; rWilico, selva~m. E' a 'malia espessa·,
v~rde como a esperan~a, ln60illdlivel como 0
oora~ao das mulheres.
E' uma flexa que,
tanto pode levar a morre aos olh0j5 de
Estacio Correia de Sa, como 0 BllIIOr de
Ramalho, Duarre Coelho ao oorac;iio virgem
da Gunhii indlgeno. 0 infinito em forma
de ceu. Praias, p1a.nlcies e m~tanhas, um
DOVO mundo que 6e perde lila voragem misteriosa do.s tempos.
- Lubrapex e 0 rehento -eslupmdo que
Be renova blenalmClllte.
E' a amlzade que
Dao !Ie cansa, a afei~iio que se repete em
mil mod06. E' 0 cAntico do piaga. 0 grito
da ja:ndaia 1IlB8 froncies da camauba. E' a
paixiio da india Iraoema pelo fidalgo lusitauo. E' 0 cll.nrlco da arapolllga· na capa~ra da estrada, cAntico cheio de !Il~
talgia OIl .saudade. E' P.ot:iJ, e Peri em dispnta
pda amada escolhida.
- Lubrapex e Juoa· Pirama no lirismo
de Gonc;alves DiJIs, Jose de AlenCllr, Castro
AlVleS. E' a bravura; CIIr8Crer, humaniemo

_ - - - - - - Palo

DR. HEllOR I=ENfCIOI
de Rondon, Couto de Magalhiie.s, a03 JrmU05
Vilas-Boas.
- Luhrapex e a 110ya descoherta dos
tempos modernos, ond·e 0 selo e urn prerexto para urn beijo. Urn motivo para ahra!tar 0 Rio de Janeiro.
Uma razuo para Be amiar a Madeira.

'"

•

Os tempos U1udaram.

I CASA FILATELICA I
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dalha de vermeil; Lauro Natali: diploma
de medalha de prata; Adalberto Marcus:
diploma de medalha de vermeil; F. M.
Hoffman: diploma de medalha de prata;
Artur Barroco: diploma de medalha de
prata.•
E pronto. Ap6s tantas pequenas cr6oieas, acabou a acta da . 2.a Lubrapex, Funchal-68. . Mas esta nota vel exposi!;ao filateIica merece ainda uma cr6nica final, que
aqui publicaremos no proximo domingo.

A. ] . de V .

~.

•

I
I
I

I

multo podem vir a melhorar algumas colecap61 as correc'Yoes convenientes.
E 0 caso da presen'Ya de esquemas, all
grl1ficos, alguns deles absolutamente deBnecessl1rios, que, por vezes, muito prejudicam
a apresenta'Yio e reduzem 0 espa~o lim; 0
apresentarem-se sobre8critol com carlmbos que pouca au nada dizem, que tomam
espa'Yo e interrompem 0 equilibria ; enquadrarem ·se pOBtais ilustrados, na sua malaria , com carimbo pouco signiflcativo, que,
pela riqueza de colorido e beleza de gravura. despertando a aten'Yiio, 86 prejudicam
a sequ~Dcla da Ideia condl1tora j 0 verem-se
~oes.

'"

Os howens sao
outros, mas 0 luso-cristiauismo ha:udeirantc
ainda persiste. . Nease IU50-cristianismo C6tremece e vive 0 humanismo IU51uda com
viv8ncia cultural doe humanismoa orie:nt~,
grego e romano.
E do seculo XVI em diante, ao mregrar
a cultura e 0 sangue brasiIindio na cultura
lusitana, 0 porlugu&s tupinizou~e, e.nquanto
o tupi se aportuguesou, amhos se aculturando.
- P·ovoador -por oexcel&ncia, oomo nenhum outro povo, 0 porluguc.s nuo coloniza - pavoa e civiliza.
Face i\ mulher,
branca, pl'eta, amarela ou v.ernrelha, eles
nuo olha a oor: - e a compaiDheira- que
DeWi the deu para criar com cia a deIDGcracia racial luso-bra.sileira. E dai Gilberto
-

mente distribuldos, num ambiente proplcio,
com luminosidade auaz satisfat6ria, exibiam-se 71 colec~oes, de temas divers os,
Duma apresenta~ao impecl1vel.
Os quadros deste certame, de constru.c;ao simples, mas cuidada, apresentavam
uma particularldade digna de nota: os entalbes praticados nos topos, superior e inferior do caixllho, para encllixe dos vidros,
com, apenas, a utiliza~ao de uma ml1quina
manual, multo portUil, provida de ventosas, tanto a coloca~ao, como 0 levantamento
dos vidros, fazla-se com rapidez e seguran~a, evilando-se a utiUza'Yao de pregos,
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Um aspecto do vaJioso stand dos CTT e da Casa da Moeda
parafusos, cunhas, ou outros aceas6r1os.
e mesmo ferramentas e, 0 mals important~
ainda, que qualquer vidro Be partisse no
seu manejo (um dos cancros dll exposl!;oes).
Este facto, nao s6 loi motivo de admlra~io,
como prov9cou os maior~s elogios a Comissao Executiva.
Em tudo se via a mais completa e perfelta organiza'Yao.
Mais de 8.000 folbas, comportando a volta
de 90000 selos, provas, blocos, ensalos, cor,
e outras pe~aB filatl!licas, cuidadoBamente
montadaa e. de uma maneira geral, bem legendadu, formavam um aliciante conjanto
filat4§lico temUico, poucaB vezes vlsto por
n6s.
No enlanto. nio podemoB delxar de fazer certos reparos, construtivoB, com que

selos deslocados do Ingar mais indicado ~
o apresentarem-se pe'YBS e sobrescrltos repetido., em que apenas sao distinguIveis as
estampas da base suporte i e 0 repetirem-le
SerieB completa&, em pares, quadras, blo-,
cos de qualquer numero de seloB, de recentes emisloes.
Fora estas falbas, que convem corrigir,
o material exibldo, mas multo dele, formaya um conjunto digno de figurar Duma
exposi'Yao internacional, sem qualquer receio. .'
Tal como na Lubrap~x-66, as cole~"oeB
portuguesas apresentavam os seus tem ..
bem esquematlzadoB, e a idela condutora
bem pOBta; fls colec'r6eB braailelras, de am
modo geral, denot.vam caracterlstlcal dUerentes, entre a!I quais, fundamentalmente,

..
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IV, V e VI). A Divllio VII, a da cJuventude., fol anaHeada peloll doill grupoll, conloante a tlpo de particlpa~io.
o ultimo grupo ficou asllim conlltitnldo:
- Eng. Marc Dhotel, muito UUltre filateUllta franc~II, elemento activo da Comilllio
TemAtica da F. I. P. que, por lIer cOD.lliderado uma daa malorell autoridadell lIobre
temAtica, tem sido membro dOli juris das
Exposi~(5es Filatellcall Internacionais dos
ultimo II anoll;
- Dr. Reitor Fenlcio, medico de Sio
Paulo, grande filatelista temAtico brasilelro
que, pelo seu lIaber e quaUdades pessoaill,
tem feUo parte doa jurill de viriall Expolli~6ell FilateUcas Internacionaia e Brasneirail, entre as quais a Lubrapex-66;
- Dr. Romano Caldeira C~mara, coleccionador de clAasico e temAtica, SecretArio
eta Federa~io Portnguesa de Filatelia, que,
como membro de juri, tomou parte em diversall expolliC6ell reglonaill e locaill.
. - Eng. Manuel R. Marques Gomell, 0
signatArio deatas linhas, coleccionador de
marcofilla, aerofilatella e temAtlca, qne fez

parte do juri da Lubrapex-66 e de virias
expolll~6es regionaia e locais.
All participa~oes, cerca de 145 (63 clAssicas, 71 temUicaa e IS de lIteratnra), distrlbuldall por mais de 1.000 qnadroll, ocupavam 12 salas, das quaill 8 s6 com temAtlcBII.
A Comissao ExecuUva, na sua Impedvel organlza~io, com 0 fim de facilitar 0
trabalho do Juri, e de visita, teve a feliz
ideia de distribuir e agrupar as temAticBB,
segundo temas mais ou menol afinll; apenas concentrou em uma unica lIala aa colec~oell da Jnventude, temAticas on nio temAticas. Ellta arruma~io, nio s6 veio faciHtar a anAUse, como permitir, com toda a
facllidade, 0 confronto entre as parUcipa~i5ell de temas identicoll.

*

Em mais de 500 quadros, harmoniosa-

------------~t

PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar
quanUdadel mals pequenas e 6OIos am series, de praoro media a mals
elevado. Como somas a malar casa fIIat6Uca da America, estamos cllnllanlemenle a comr.iar grandes quanlldades de selos de todas as paries
~:m~~rn:do. Ac ualmente, estamos parUcuiarmeale Interessados em
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por S~RIES, ISOlADOS, ~IITURA!, PACOTES, AD QUllO ,I
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• STOCKS. de todos os generos.
1II18Tlla.t. (&0 QIIILO) sobre 0 papel.

De valor baixo e medlo. Complelas au Incompletas, novas au usadas.
- - 8EL08 1801.&008. Variedades baratas e atractlves.
- - - P.t.C:OTE8. Fellos culdadosameote, com sel05 perfellos.
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Qu,jra mandar-nos a lua /ilta de o/ertal, fjue meree,rd a nosIa pronta e cuidadosa aten;iio
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VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO

H. I. HARRIS & C •• ,

BOSTON, Mass. 102117 U. S. A.
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a9,ui c'<po.s' a, chamada clndianismo».
fl:!c nOJ a prop6sito, a fim de rem 'morar 0 p1l6SRdc qlre ain~ e preeente. Iss!),
ponlue s/)menN! 0 culto Ii tradi4tno pod e
dmelltnr 0 humooismo. S6 OIS liames do pasf~ 0

expolli~io.

I

{
,

105

*

~'fl~\ PAGAM 0 S BON S PRE COS

1
•"

Freyre, em BUa obra 0 Muncio qll ,' 0 portugu811 CriOIl, observa:
Depois de Cris to, ninguem tinha contribuido mais que 0 portuguCs para a fraterlIidade entre 08 homeJIIs (pug. 59 - 1940).

A panorAmica das temAticas era excelente; estava-se, de facto, perante uma bela
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Telegramas: HARRISCO BOSTON

___ ~ .............. ".."......-,.",.",,,.,,,,.. ___ aIIIIII .............~.....- ..............~ ......~

fJP

..

o

momento da iD.auguraliiio da ell LUBRAPEX., vendo-se entre outros S. Ex.a 0 Governador
Civil do Fun:hal, 0., Presidentes dos Clubes Filat6licos da Madeira, Portugal e Brasil,
Jos6 Gonzalez Garcia, etc, etc.

'"

•

'"

VJejam 06 verso.s d'e Anchieta. ElelS andnm gravad06 no.s cCus do Brasil em to'I1<IIidades indeIeVleis. Sua metr;c.n ouve-se nn
\ oz d06 pa.ssaros, no sussuro dos vent05, 1110
seio dao praias ondulante3. As ondas brnvias jamais eOllseguiram a-pagar &3 rimas
do Taumaturgo dos Sc)vas, no r03to dll5
a~os de lperoig.
- Quando a ferocidade de Cunhnmbebe
mais do que a ho.stiLidnde dos indios, 0
corpo eedutor e mocio dns silvlrolns p.unham
n provo a ci orngem, 0 denodo, a6 vlrtude.s
daqueJe que hav·eria de 6~r 0 Cnvnleiro dn
Paz. Anchieta ee recolhia iII0 sc.io da Virgem Mne de Deus e oraYn, verB~ jn'1 1 Ie 'cmtoBva hosano3 oem rimas primoros'ls,
Er n
BeU escudo, sell refugio, 6u8 courn4tn.

'"

•

'"

Touxemo.s uma paginn "ibrante da coeolec4tiio de 6e-

rnu nidade luso-brn5i1elro lila

sndo pod,erao fortifiear a UIllUO do presetnte•
p·ovo (lue nno tem passndo, lIliio tern tradi4tiio
ou IIno a eultiV'.II, c pOYO nmorm que rende
a desapnrecer. Exactamente, porn COIIltl!6tU
csSoC negoth-jsll1o eventual 81 ·est8, em forma
de se:os, 0 1l038:) t.emotl filatclioo, cIndio1nismo', que, em feliz horo, eesa Tematico
irriquieta, fnlada e discutida, ,'Cio trazer n
todos os bons amigO] lusitnnos. COIllvido-C6

'f-;;;-;;;;;~-;~;;;~~l

I

ul. Mazurska 66, M. 9 2

'

Kielce

I

'
I
I
.

POL6NIA

I
I

Mo~mbl- I

DeBejo aeries completaB novas de
que: borbolei.B e pebes. ADgola: anlmala
e avea. Dou tematlcos de flora, faUDa, deBportos, coamos, pint una, etc. CatAlogo YTert.
CorrespoDdencla em po r tug Ue. e IDrles.

II
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a meqitar em Buas pagin.as quent-es e ,ibrantes e ,-eriio 5e e possivel corlar esse
c-ordiio umbeIical secular que nos Iiga Ii
mik-patr-ia. Mas, para lanlo. foi preciso
que urna rafta morresse e 'fosse lentamente
massacrada, dia a dia, hora a hora, d uranle quatro sCculos, pela incoer&r!da dos

A rdcrida c-oIecftiio de .se105 clJndiaID£m'v»
tnmb~m, urna advertencin.

Ii urna men6agem, mas,
>(0

•

>(0

Nelli bern, ainda. te nninou a segu!I1d.a.
Lubrapex, Ii ju aqui ' n:esm-o, nest a Madeira

•

Breve apontamento sobre as femaficas
da VI txposi~ao Filafelica Nacional eLubrapex-68
Ao realizar-se, no Funchal, a VI ExpoNacional e a Lubrapex-6B,
acontecimento de duplo significado: uma Exposi~ao Naclonal e um
amistollo estreitamento filatelico Luso-Brullelro.
Quanto a primeira manlfesta~ao, dlga-se,
de passagem, ji\ se fazia sentir a sua falta,
porquanto nao se reallzava-uma Exposic;ao
Naclonal desde I960, motivo de preocupac;io, ' principalmente para os temi\ticos, em
fllce du restric6es formuladaa no Regulameoto da Comissiio Temi\tica da F. J. P.,
quanto a admisllio de colecc;6el em ExpolIi~oes Internacionais
Em relac;ao a Lubrapex os fllatelistaa
portugueses podem sentir-se satisfeitos,
uma vez que nao 86 se cumpriu um compromill80, como Ie firmou a continuidade
de relac;6ea filatellcas entre os dois palses
e lIequentes Lubrapex.
Tio grandioso empreendimento, que foi
um exito, 86 foi posslvellevar a cabo gra·
c;as ao Clube FilateUco da Madeira, e ao
auxllio presta do por certas entidades, como:
Correio-Mor, Presidente da Junta-Gerai do
Dilltrito Aut6nomo do Funchal, Presidente
da Clmara Municipal do Funchal. Pres!dente da Delegac;io .de Turismo da Madeira, Director da Escola Industrial e Comercial do Funchal, e muitas outras.
o Clube Filatelico do Brasil, por seu
lado, tambem, e em muito, tornou possivel
a reaUzac;ao da Lubrapex-6B, merce do seu
activo trabalho junto dos filatelistas brasileiros, 0 que s.e traduziu pela presenc;a de
um conjunto de partlcipa,,~es, de qnHate
muilo apreciado. E para que 0 certame resultasse ainda com mais brilhantismo, a Filatelia braslleira fez-se representar por uma
ilustre embaixada, d{l qual fazia parte 0
pr6prio pres!dente daquele Clube, general
Mirabeau Pontes, 0 que muito sensibilizou
os portugueses.
Nio podemos debar de salleotar, e de
modo elpecial, a colaborac;ao do Director
da Escola ludustrial e Comercial do Funchal, Prof. Alvaro Rodrigues de Sousa, que,
por ter considerado a exposic;ao filatelica.
lii~io Filatelica
r~gistou-se um

Urna vista do Funchal, verdadeiro .Ex-libris» da capital da Madeira

homellB para que cedesse lugllr ao Brasil dc
hoje - C 11 ra<;a .nborigcnc - .0 homo fCr.l6
de Lineu».

~-----------"""----:i '
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encontra-se sernpre as ordens de todos
os filatelistas no seu

I
I
I
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fnsli llanl c, est amos Ilrquile clalndo e ,iv ~ldo
n tcrocirn 110 Brasil, dando .sequencia it
romunidade luso-brasiIeira.
Espernmus que Siio Paulo, industriul,
pr6xim o ellcontro tcnhn 0 espirito de
N6brega no seu p6rtico cm tral paN! receprionu-Ios, condignalren:c, os ,-erS03 suaYe6,
liricos, 'cs, oa<;nntcs de Anchieta, para· eocantu-los c a sombra etlire.'1 dos Tapuias e
Tupis (grande amigo dos portuguese.s) a p<'1 i_
rar nos ceus de Pi rntin inga em posiftiio mifilar, cm clinticos festivos de hosana.

110

Beb<lI r. o ~ ,

pail, 0 cauim da amizade,
jn 0 fiZ!cram Joiio Ramalho, Caramuru,
Cabral, Al'arib6ia - TOllle SOllsa - Mem de
Sn, Tab1r.1 C I tiberi!. Ate 1970. Ade us l
1' 0 111 0

. 21

I ENG. M. R. MARQUES GOMES I
Pelo

uma actividade instrutiva, educativa e cultural, sem quaisquer restric;i5es, pOJ a sua
Escola a dlsposic;iio do Clube Filatelfco da
Madeita, para que nela se realizasse 0 certame, 0 que permltiu dar-Ihe condic;~es de
ambiente excepcionais.
Muito se ficou devendo, tamb~m, a um
grupo de filatelistas - FILATELISTASmadelreuses, e seur. famlliares, que multo
contribulram para 0 brllbantlsmo que teve
a actividade social, 0 que mereceu os maiores elogios.
Tambem do dignas de menc;io duas
flguras que multo deram do seu esforc;o
para que tudo resultasse, a tempo e horas,
como era de esperllr: Manuel Pinto Ferreira e 0 incandvel Jose Luz Silva, ambos
cdizendo prelcnte», a qualquer hora e local.
Sl' todas estas circunstlncias se deram;
se tudo correu da melhor forma; se nada
faltou, mesmo nos seus pormenores; e se
houve pleno ~xilo, tudo se deve e dependeu
de um esforc;o hercdleo do presidente do
Clube Filatelfco da Madeira e do Presidente
da Comissiio Executiva da ExpopiC;io, 0
mesmo e dizer, do Dr. Frederico de Morais
Sarmento.

*
o

*

juri que, inicialmente, era constituido
por 10 membros, inesperadamente, viu-se
redU-Zido a B, flcando a sua presidencia a
cargo do ilustre filatelista portugu~s, coronel Guedes de Magalhaes.
Nao puderam tomar parte, como estava
previsto, 0 Sr. Prof. Doutor Carlos Pinto
Trlncao e 0 distinto filatellsta Dr. Jose Ant6nlo de Almeida Diu, este por obrigac;oes
profissionais. que surgiram na ultima hora.
o juri subdividiu-se em do is grupos de
trabalho: um para observar as colec~oes
ditas «cli\ssicas _ (Divis~es I, II, 1IJ e VIII)
e 0 outro para as .temi\ticas», de cFinalldade de Emissiio_ e de cAssunto» (Dlvlsoes
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IV, V e VI). A Divllio VII, a da cJuventude., fol anaHeada peloll doill grupoll, conloante a tlpo de particlpa~io.
o ultimo grupo ficou asllim conlltitnldo:
- Eng. Marc Dhotel, muito UUltre filateUllta franc~II, elemento activo da Comilllio
TemAtica da F. I. P. que, por lIer cOD.lliderado uma daa malorell autoridadell lIobre
temAtica, tem sido membro dOli juris das
Exposi~(5es Filatellcall Internacionais dos
ultimo II anoll;
- Dr. Reitor Fenlcio, medico de Sio
Paulo, grande filatelista temAtico brasilelro
que, pelo seu lIaber e quaUdades pessoaill,
tem feUo parte doa jurill de viriall Expolli~6ell FilateUcas Internacionaia e Brasneirail, entre as quais a Lubrapex-66;
- Dr. Romano Caldeira C~mara, coleccionador de clAasico e temAtica, SecretArio
eta Federa~io Portnguesa de Filatelia, que,
como membro de juri, tomou parte em diversall expolliC6ell reglonaill e locaill.
. - Eng. Manuel R. Marques Gomell, 0
signatArio deatas linhas, coleccionador de
marcofilla, aerofilatella e temAtlca, qne fez

parte do juri da Lubrapex-66 e de virias
expolll~6es regionaia e locais.
All participa~oes, cerca de 145 (63 clAssicas, 71 temUicaa e IS de lIteratnra), distrlbuldall por mais de 1.000 qnadroll, ocupavam 12 salas, das quaill 8 s6 com temAtlcBII.
A Comissao ExecuUva, na sua Impedvel organlza~io, com 0 fim de facilitar 0
trabalho do Juri, e de visita, teve a feliz
ideia de distribuir e agrupar as temAticBB,
segundo temas mais ou menol afinll; apenas concentrou em uma unica lIala aa colec~oell da Jnventude, temAticas on nio temAticas. Ellta arruma~io, nio s6 veio faciHtar a anAUse, como permitir, com toda a
facllidade, 0 confronto entre as parUcipa~i5ell de temas identicoll.

*

Em mais de 500 quadros, harmoniosa-

------------~t

PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar
quanUdadel mals pequenas e 6OIos am series, de praoro media a mals
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todos os bons amigO] lusitnnos. COIllvido-C6

'f-;;;-;;;;;~-;~;;;~~l

I

ul. Mazurska 66, M. 9 2

'

Kielce

I

'
I
I
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POL6NIA

I
I

Mo~mbl- I

DeBejo aeries completaB novas de
que: borbolei.B e pebes. ADgola: anlmala
e avea. Dou tematlcos de flora, faUDa, deBportos, coamos, pint una, etc. CatAlogo YTert.
CorrespoDdencla em po r tug Ue. e IDrles.
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di.cur.o que nio foi lido

- Lubrapex c a amizade que Be consagr.a. Um mouyo para !lever os pa·~ntes
e amigos. E' 0 oorac;ao em chamill5 que Inao
sabe, nao pade esconder um velho amor.
E' 0 fiIho que retorna i\ CIIsa parema.
Lubrapex e 0 CIIrinho em forma de selo.
E' 0 amor em petal as esvoa,c;antea que vem
a bordo de caravelas perdidas nos mares de
1.500. - Cabral, Pero Vaz de Caminha., Frei
Henrique de Coimbra •••
- Lubrapex e a lemhranc;a do sertiio
bruto; rWilico, selva~m. E' a 'malia espessa·,
v~rde como a esperan~a, ln60illdlivel como 0
oora~ao das mulheres.
E' uma flexa que,
tanto pode levar a morre aos olh0j5 de
Estacio Correia de Sa, como 0 BllIIOr de
Ramalho, Duarre Coelho ao oorac;iio virgem
da Gunhii indlgeno. 0 infinito em forma
de ceu. Praias, p1a.nlcies e m~tanhas, um
DOVO mundo que 6e perde lila voragem misteriosa do.s tempos.
- Lubrapex e 0 rehento -eslupmdo que
Be renova blenalmClllte.
E' a amlzade que
Dao !Ie cansa, a afei~iio que se repete em
mil mod06. E' 0 cAntico do piaga. 0 grito
da ja:ndaia 1IlB8 froncies da camauba. E' a
paixiio da india Iraoema pelo fidalgo lusitauo. E' 0 cll.nrlco da arapolllga· na capa~ra da estrada, cAntico cheio de !Il~
talgia OIl .saudade. E' P.ot:iJ, e Peri em dispnta
pda amada escolhida.
- Lubrapex e Juoa· Pirama no lirismo
de Gonc;alves DiJIs, Jose de AlenCllr, Castro
AlVleS. E' a bravura; CIIr8Crer, humaniemo

_ - - - - - - Palo

DR. HEllOR I=ENfCIOI
de Rondon, Couto de Magalhiie.s, a03 JrmU05
Vilas-Boas.
- Luhrapex e a 110ya descoherta dos
tempos modernos, ond·e 0 selo e urn prerexto para urn beijo. Urn motivo para ahra!tar 0 Rio de Janeiro.
Uma razuo para Be amiar a Madeira.

'"

•

Os tempos U1udaram.

I CASA FILATELICA I
II
J. ELL
I
I
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dalha de vermeil; Lauro Natali: diploma
de medalha de prata; Adalberto Marcus:
diploma de medalha de vermeil; F. M.
Hoffman: diploma de medalha de prata;
Artur Barroco: diploma de medalha de
prata.•
E pronto. Ap6s tantas pequenas cr6oieas, acabou a acta da . 2.a Lubrapex, Funchal-68. . Mas esta nota vel exposi!;ao filateIica merece ainda uma cr6nica final, que
aqui publicaremos no proximo domingo.

A. ] . de V .

~.

•

I
I
I

I

multo podem vir a melhorar algumas colecap61 as correc'Yoes convenientes.
E 0 caso da presen'Ya de esquemas, all
grl1ficos, alguns deles absolutamente deBnecessl1rios, que, por vezes, muito prejudicam
a apresenta'Yio e reduzem 0 espa~o lim; 0
apresentarem-se sobre8critol com carlmbos que pouca au nada dizem, que tomam
espa'Yo e interrompem 0 equilibria ; enquadrarem ·se pOBtais ilustrados, na sua malaria , com carimbo pouco signiflcativo, que,
pela riqueza de colorido e beleza de gravura. despertando a aten'Yiio, 86 prejudicam
a sequ~Dcla da Ideia condl1tora j 0 verem-se
~oes.

'"

Os howens sao
outros, mas 0 luso-cristiauismo ha:udeirantc
ainda persiste. . Nease IU50-cristianismo C6tremece e vive 0 humanismo IU51uda com
viv8ncia cultural doe humanismoa orie:nt~,
grego e romano.
E do seculo XVI em diante, ao mregrar
a cultura e 0 sangue brasiIindio na cultura
lusitana, 0 porlugu&s tupinizou~e, e.nquanto
o tupi se aportuguesou, amhos se aculturando.
- P·ovoador -por oexcel&ncia, oomo nenhum outro povo, 0 porluguc.s nuo coloniza - pavoa e civiliza.
Face i\ mulher,
branca, pl'eta, amarela ou v.ernrelha, eles
nuo olha a oor: - e a compaiDheira- que
DeWi the deu para criar com cia a deIDGcracia racial luso-bra.sileira. E dai Gilberto
-

mente distribuldos, num ambiente proplcio,
com luminosidade auaz satisfat6ria, exibiam-se 71 colec~oes, de temas divers os,
Duma apresenta~ao impecl1vel.
Os quadros deste certame, de constru.c;ao simples, mas cuidada, apresentavam
uma particularldade digna de nota: os entalbes praticados nos topos, superior e inferior do caixllho, para encllixe dos vidros,
com, apenas, a utiliza~ao de uma ml1quina
manual, multo portUil, provida de ventosas, tanto a coloca~ao, como 0 levantamento
dos vidros, fazla-se com rapidez e seguran~a, evilando-se a utiUza'Yao de pregos,
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Um aspecto do vaJioso stand dos CTT e da Casa da Moeda
parafusos, cunhas, ou outros aceas6r1os.
e mesmo ferramentas e, 0 mals important~
ainda, que qualquer vidro Be partisse no
seu manejo (um dos cancros dll exposl!;oes).
Este facto, nao s6 loi motivo de admlra~io,
como prov9cou os maior~s elogios a Comissao Executiva.
Em tudo se via a mais completa e perfelta organiza'Yao.
Mais de 8.000 folbas, comportando a volta
de 90000 selos, provas, blocos, ensalos, cor,
e outras pe~aB filatl!licas, cuidadoBamente
montadaa e. de uma maneira geral, bem legendadu, formavam um aliciante conjanto
filat4§lico temUico, poucaB vezes vlsto por
n6s.
No enlanto. nio podemoB delxar de fazer certos reparos, construtivoB, com que

selos deslocados do Ingar mais indicado ~
o apresentarem-se pe'YBS e sobrescrltos repetido., em que apenas sao distinguIveis as
estampas da base suporte i e 0 repetirem-le
SerieB completa&, em pares, quadras, blo-,
cos de qualquer numero de seloB, de recentes emisloes.
Fora estas falbas, que convem corrigir,
o material exibldo, mas multo dele, formaya um conjunto digno de figurar Duma
exposi'Yao internacional, sem qualquer receio. .'
Tal como na Lubrap~x-66, as cole~"oeB
portuguesas apresentavam os seus tem ..
bem esquematlzadoB, e a idela condutora
bem pOBta; fls colec'r6eB braailelras, de am
modo geral, denot.vam caracterlstlcal dUerentes, entre a!I quais, fundamentalmente,
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no sistema baslco de colecclonlsmo; 0 pent/go II." do Regulamento, foram os pro
umento do colecclonador elrprimla-se mals
prios expositores que se exclulram, e nio 0
por texto do que, propria mente, por se- _juri que tal determinou.
qu~ncia de pec;as, muitas delas excelentes.
Nesta VI ExposiC;iio Nacional e 11 LuAs temiticas brasilelras desenvolvem-se
brapex, e entre nOs, debutaram algumas
segundo certo trclasslcismo. amerlcano, por
tem6t1cas, algumas das quais verdadeiras
nOs multo pouco visto e, dar, a apreclac;iio
surpresas,' por atingirem pOliC;iio de destaque se lhe faz.
que, como: • Isabel a CatOlica - 0 seu reiAs temiticas portuguesas t~m vindo a
nado », da Sr. a D. Maria Isabel Duarte de
desenvolver-se em nlvel cada vez mals ele- Jesus, colecc;io multo original e de certo
vado. ASllm, se estabelecermos confronto
valor, que, com algnns ajustamentoB, po de
do agora visto, com 0 que foi apresentado
vir a dar muito que falar; <Plntura», da
em 1966, na I ExposlC;iio Nacional Tem6- Sr a D. Maria Elisa Basto Machado, uma
tica, em Avelro, na I Lubrapex, no Rio de
verdadeira historia de pintura, que apeDaB
Janeiro, e na IV ExposlC;iio Iftlat~lica do
necesslta de um pouco mais de des envol-

Camara: mcdalha de bl"Onzc com fclicitas;iic s
do juri peln originalidadc; Ant6nio Augu~to
FelTeira Leal e Cra: mcdalha de prata;
Maria Val a d a s Guerreiro: medalha de
bronze; Maria Amelia da Concei .. ao Araujo:
medalha de bl"Onze com felicitaS;iies do juri
pelo trabalho tematico; Maria Clara Rodrigues Correia: medalha de prata e pl'emio
especial, livro . Arquipelago da Madeira.;
Joao Norberto Machado Belbuto: medalha
de bronze; Maria Amalia Pires Pereira
Valegas: medalha de bronze; Jo eManuel
Araujo Guerra Pimenta: medalha de bronze.

...,

o

Sr. Marc Dhotel e sua Esposa, deseendo urn dos tipieos earros do monte

Funchal, verifica-se um progresso lnquestionivel. Em temitica, tem-se vlndo a dar
gran des passos em frente, e multo rapidamente.
As colecc;oes temiticas brasileiras, des de
essa epoca, tamb~m t~m evoluldo bastante,
.pesar de manterem ·snas caracterlstlcas.
Tanto umas como outras, t~m·se desenvolvldo em conformidade com as normas
recomendadas pela Comissao TemAtica da
F. I. P.
, Contudo, nio podemos deixar d"e lamentar 0 agarecerem alnda algumas colecc;i5es
em que se exibem. selos e outras pec;as filateltcas exeluldas por aquela Comissao. Tal
procedlmento, por vezes, provoca certo mal
entendldo, quanta a actuac;ao de jlirl, como
Dcorreu nesta exposic;io. Em face do ar-

vimento; «A Crlanc;a nos Selos., do Dr. Anlbal Alc;ada Paiva, outra boa colecc;io em
marcha; dntegrldade Europela., de Carlos
Alberto Silveira Jardim, uma colecc;io que
sendo de base, de finalidade de emissio,
se converteu em temitiea, por convenlente
ordenac;io das pec;as ; .Maria, medianeira
universal de todu as Grac;as., boa colecc;lio
do tema Mariano, bern ell planada, do general Euclldes Pontes, filatelillta bruilelTo,
que apenas apresenta algumas folbas 50brecarregadas de material, algum do qual a
suprimir, que nao valoriza a colecc;io;
.. Colecc;iio l!:speciaUzada de Jogos OUmpicos - Emisaoes at~ 1928 inclusive., esta de
finalidade de emissiio, do Sr. Antonio Barreira, constitulda por urn conjunto de pec;as
de valor, algumas das quais verdadeiras ra-

,

DIVISAO VIII,
LICA :

UTERATURA

17
FILATe-

Clube Filat6Jico do Di~tl'ito Federal:
diploma de medalha de bronze; Sec'tao
Filatelica e Numismatica do Clube dos GaIitos: diploma de medalha de vermil; Notieias [lilalelieo: diploma de medalha de
prata; Clube Filatelico do Brasil: diploma
de medalha de vCl'meil; Clube FiJatelico
de Portugal: diploma de medalha de vermeil; ]. Infante: diploma de medalha de.
prata; Angelo Corrcia: diploma de me-

•••••••••••••••••••••••••••••
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da Silva Campelo: medalha de bronze;
Jorge LUIs Pereira Fernandes: medalha de
vermeil; D. Maria Elisa Gon'talve~ dos
Santos Basto Machado: medalha de vermeil;
Francisco HermInio Pires dos Santos: mcdalha de prata.; Antonio Aires Pereira: medalha de prata; Carlos Gabriel Gon'talves:
medalha de prata,; Antonio Gon'talves Borralho: medalha de bronze; Dr. FI'ederico
de Morais Sarmento: Grande Premio das
Tem:hicas; Carlos Francisco Teixeira: medalha de prata; Manuel de Carvalho Barroco
de Melo: ' medalha de vermeil; Dr. Gualdino
Alberto Ruivo: medalha de prata e premio
especial .Aguarela.; Domingos Gon'talves
Pinto Rema: medalha de vel'meil; Dr. Paulo
de Oliveira Sa Machado: medalha de prata
e premio especial .Agual·ela», pelo conjunto
das suas participa't0es; Dr. Vitor Machado
de Faria e Maia: medalha de prata; Mario
Gon'talyes Andias: Excluida, nos termos do
art. 11.0 do Regulamento; Jorge Alberto
Outeiro de Sousa Carneiro: medalha de
vermeil; D. Maria da Madre-de-Deus F. Rey
de Matos Mourao: medalha de prata; Americo Tozzini: medalha de prata; Pedro
Paulo Cosenza: medalha de bronze.; Dr. Anibal AI'tada de Paiva: medalha de vermeil;
Vitor Manuel de Almeida Faria: medalha de
prata; Dr. Antonio Silva Gama: medalha
de vermeil; Eng. o LUIS Filipe Lucena Ferreira: medalha de prata e premio especial
.Aguarela.; D. Maria Elvira Semedo Pimentel Saraiva: medalha de prata; Eurico
Carlos Esteves Laje Cardoso: medalha de
bronze; Carlos Alberto Silveira Jardim: medalha de vermeil; Florentino Alves Rodrigues: medalha de ouro; Abflio Joaquim

·i-.;:::;:;~:-;::::::~-=r
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ridades, que, em cerlames especializados,
sobre 0 assunlo, pode vir a obler, sem favor, recompensas mats elevadas.
Uma coleccio interessante, que pode vir
a melhorar bastante, e a do jovem filatelista
Ant6nio Augusto Leal Cr6, cOs Cereais seu desenvolvimeuto, suas manifesta~oes»,
medalhada com prata na DANIA-68, em
Copenhague; esta coleec;:ao necessita de
ligeiras altera~i.'ies.
Tambem sio dlgnas de referencia, as
novas colec~6es: «De Numismas a Dinheiro
Actuab" do Eng. Vltor Manuel Gon~alves
Ferreira; cBarco! - panorama da .. ua evoluc;:ao" de Francisco Herminio Pires dos

Silva e Sousa: medalha de bronze; General
Euclides Pontes: medalha de ouro; Murilo
S. R. Krieger: medalha de bronze; Joao
Robertp Baylongue: medalha de prata •.
Mas ainda fait am quatro divisoes. PeIo
que so mente no proximo domingo concluiremos esta_ acta da . 2.~ LUBRAPEX, Funchal-68 •.
A.
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mio das Tematieas eo 1.0 Premio da Juventude. Estas duas coleec;:6es, de valor incontesta vel, bem estruturadas, com legendas
cquantum satis» e apresentac;:io cativante,
pertencem, respectivamente, ao Dr. Frederico de Morais Sarmento e a Milton Augusto
de Azevedo de Morals Sarmento, e intitulam-se, a primeira,
Dlceito e a Justic;:a»,
e a segunda cO Barco». Como neste Mundo
nada ha perfeito, para melhorar tals coleec;:aes, ha que dar-lhes IIgeiros retoques e
continuidade, para que venham a ser das
grandes colec~oes tematicas.
Se Milton de Morais Sarmento tivesse
apresentado a sua eoleec;:io na:Divisiio IV,

cO

Pedimos desculpa deste longo interregno,
pelo motivo acima, terminamos hoje a transcri'tao da acta da referenciada exposi'tao.
A~sim:

OlVISAO V, COLECCOES
DADE DE EMISSAO:

DE

FINAL!-

Ayres Gevael'd: medalha de bronze;
Fernando Teixeira Xavier Mal·tins: medalha
de bronze; Estevao Augusto Sotto-Mayor
Car val h 0 Braga: medalha de bronze;
Dr. Carlos Nery da Costa: medalha de prata;
Antonio Barreira: medalha de vermeil; Felix
da Costa I1ha: medalha de prata; Antonio
Miguel Semedo Pimentel Saraiva: medalha
de prata.
DIVISAO VI, COLECCOES DE ASSUNTO:
D. Mat'ia Pilal' Flores Teixeira: medalha
de bronze; Waldir Reeve: medalha de
bJ"Onze; Oscar Dustavo Krieger: medalha
de bronze; Manuel Jacinto Gabriel da Ponte
Pereira: excluida nos termos do art. 11.0
do Regulamento; Eng. o Edual'do de Campos
Andrade: medalha de ' bronze.

Um momento da reeepc;:iio no Pal9.cio de S. Lourenc;:o, vendo-se S. Ex,eonversando com 0 Pcesidente do nosso clube e esposa

DIVISAO VII, JUVENTUDE:
Rui Jose Mendes Pereira Coelho: medalha de bJ"Onze com felicita'toes do Juri
pela pesquisa filatelica; Jose LUIS Barradas
de Carvalho de Sequeira: medalha de bronze
com felicita~oes do juri; Milton Augusto
de Azevedo de Morais Sarmento: 1.0 premia juvenil, pelo conjunto das suas participa'toes, cl4ssica e tematica; Jose Manuel
Machado Nunes: -medalha de bronze; Synvat
Pozzini: medalha de bronze e premio especial; Jorge Filipe Relvas Ferreira Botelho:
medalha de bronze; Romano Jorge Calhau

)

Santos; cNata!», de D. Maria da Madre de
Deus Mourao; cVisitas de Chefes de Estado ao Brasil e Representantes., do filatelista brasileiro Dr. Carlos Nery da Cos la,
Grand~ Premio das Tematicas da Lubrapex-66; e cActividades e manifesta~oes
colectivos europelas., de Ant6nlo Miguel
PlmenJel Saraiva.
Qualquer destas colec~oes tem grandes
possibilidades de vir a obter mdhores pontuac;:oes. Porem, neeessitam de urna ou outra alterac;:io da ideia eondutora, iutroduc;:ao
de algumas pe~as mais e ... umas pec;:as
.uprimidas.
As maiores surpresas, e par iuo- mesmo
a elas nos referimos nesta altura, IIurgiram
eom duas novas colecfioes, 0 Grande Pre-

0

Governador

estamas certos de que, tambem, teria obtido
alta pontuac;:ao.
Entre as demais particlpac;:6es, destacaram-se: cHIsl6ria do Crlstianismo., graude
colecc;:io do tema religioso, de Florentino
Alves Rodrigues, ja premlada com ouro, no
Rio de Janeiro, na Lubrapex-66; cAutomobilismo - fen6meno do seculo XX », do
Dr. Anl6nio Silva Gama, uma beUssima eoleec;:ao sobre tal lema; cA Hisl6ria de Portugal - Monarqula », de Domingos Pinto
Rena, muito interessante, que vira a obler
melhor posic;:ao, se nao ficar circunscrita l
ideia condutora esquemaUzada; cOo Cavain ao Cavalo MecAuico», de Manuel Barroco de Melo, outra colecc;:ao de concepc;:ao
curiosa, e que multo promete; "Caminhos
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de Ferro., de Jorge LuIs Pereira Fernande., que il obtivera medalha de prata na
Lubrapex-66 ; etc, etc.
Apesar da riqueza de idp.ias, do bom material expolto e da cativante aprel entac;i!.o,
portanto, de tudo quanta .concorreu para a
vslorizac;io das colec,.5el, estas, na grande
maioria, falham em doil pontos essenciais :
a falta de pec;as ellis leal e uma ordenac;i!.o
imutivel.
Quanto ao primelro ponto, bem labemol
qne temas hi para os quail tail pe~a.s nao
exiltem, mas pe,.u hi, e muitas, que cabem, e multo bem, em grande parte das
coiecc;oes que nio as ostentam, e que s6 as
valorizarlam.
A resoIu,.io do segundo ponto, que ~
muilo importante, obtem se atraves de um
estudo muito atenlo e minucioso da ideia
coudutora e das pe,.as que se pretende que
a reproduzam.
lit

*
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Se, como dislemos, 0 nivel geral desta
expolic;io foi excelente, 0 sector temitico
multo concorreu para isso. ASlim, se considerarmos que Ie encontravam em exposi~io 154 participa,.oel, distribuldas por
I 035 tquadrol, e que del tel: 45 estavam

Tematica

o

V P B

ocupadol por 7 colec,.oes de expolitores
convidadoB ; 9 exibiam a literatura filatelica,
apresentada par 15 expolltorel i 436 com
62 participa,.Oes claasicas e 545 com 71 temiticas; peio mapa que se apresenta, DO
qual se indicam os premiol atribuldos AI
colecc;oes temiticas claslificada5, flcllmente lie depreende 0 nlvel que este lector
imprimiu a VI Exposic;ao Filatelica Naclond e Lubrapex.68.
Se esta exposic;io veio pOI' em evid~n
cia 0 nivel em que se encontra a filatelia
portuguesa. tamb~m veio demonstrar a Decessidade da realizac;io de Exposic;oes Nadonuis mail frequentes, e continuidade d ..
Lubrapex.
Destas exposiC;oes resultarli, como consequ~ncia, um malor interesse pela Filatelia, e uma mais flicll promoc;io as Exposi,.oes Internacionais, 0 que redundarli em
prestIgio da Filatella Nacional.
Como ponto final desle rlipido apontamento:

Castanheira: medalha de bronze; Alvaro
Martins Bernardo: medalha de prata; Mario da Fonseca Santos: medalha de bronze;
Antonio Martins: medalha de .vermeil. , pelo
conjunto das suas participa~oes; Eng.' Paulo
Seabra Ferreira: medalha de .vermeil>; Jose
Gonzalez Garcia: medalha especial de ouro,
pelo conjunto das suas participa~oes •.
E pOl' aqui temos de nos ficar par hoje,
com a promessa de que continuaremos, passadas que sejam duas semanas, para publica~ao das duas cronic as que vamos dedicar
a .1.a Exposi~ao Filatelica das Beiras e
V de ArganiI., a cuja inaugUl'alrao, efectuada
ant em, adiante nos referiremo~ .

c ••• Le niveau des collections th~mati
que! etait en tres grand progr~s, et pret a
affronler lea grands competitions., . •
(Marc Dhotel, in La Philat,/i, F,aHfa;slJ
181-182).

Publicada a nossa ultima cr6nica sabre
a referenclada e notavel exposl~ao, em
8/9/68, por motivo das nossas cronicas sabre
o falecimento do eminente Prof. Doutor Carlos Trincao, uma, e duas sabre a . 1.a Exposi~ao Filatelica das Beiras e 5.- de ' Arganil. , - e altura de continuarmos a transcrever a acta, a partir do eminente Jose
Gonzalez Garcia, medalha de ouro de tamanho especial.
«Jose Hipolito: me d a I h a de ouro;
O. IIda Sabino Guerra Vieira: medalha de
bronze; Antonio R. Guerra Vieira: medalha
de prata; Dr. Ant6nio Mar,.al Correia Nunes:
medalha de ouro e premia especial, toalha
da Madeira, bordada: Arnaldo Ferreira Gonfalves: medalha de vermeil; D. Marina Leote:
medalha de vermeil; Capitao Joaquim Furtado Leote: Grande Premia Lubrapex, pelo
conjunto das suas participa~oes; Joao Cupertino Vicente da Silva: medalha de vermeil
e medalha do Clube Filatelico de Portugal,
pela melh01' colecr;:ao classica apresentada
par urn m.adeirense; Abilio Alves Fernandes:
medalha de bronze; Gabriel de Freitas Furtado: medalha de bronze; Dr. Jose Agostinho Spinola Gon'ralves: medalha de bronze.

Finalidade

V P B

Assunto
V

P

Juvenfude

B

_

Trllnspo;t.s • . . . .
3 3
..................................._... ........ ................................
~ist6rill . • • . • .
111) 3 3 2
................................
R.ligiio
2
2

P

B

1b)

2

D.sportos. • . . . .

2 1

J=aunll

Art•• Ciencill. • •
Escutismo • . •
1 1
...
...... ..... _........_.. - ..........-..............•_...... ....................-............ ............................
Div.rsos
7 2
2
---~

~-.---

Totlll •
0 - ouro;

2

,

... j
V - vermeil i

3

9 19 8

FILAT~LICO

3

3

o

o

4

3

5

4

8

P - prata ; B - bronze; a) Grande premio du temaUcas
b) 1.0 Premlo da Juventude

A . ]', de V . C.

I~

DIVJSXO III - ESTRANGEIRO - Engenheiro Anibal Joao Pinto de Almeida
Marques: medalha de bronze; Capitao Sid6nio Bessa Paes: medalha de bL'onze; Dr. Alvaro Remigio de Sousa: medalha de bronze;
Carlos Moreira de Oliveira: medalha de
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prata; Sebastiao Amaral: medalha de ouro
com felicita~oes do juri e premio especial
tape~aria da Madeira; Jorge Rodrigues Pereira: medalha de bronze; Mario da Fonseca Santos: medalha de bronze; Padre
Manuel Higino de Vasconcelos: medalha de
prata; Gilberto Henry William: medalha de
veL'meil; Jose Gonzalez Garcia : medalha
de ouro; Jose Hipolito : medalha de pL'ata;
Arnaldo Ferreira Gon~alves: medalha de
prata, pelo conjunto dos suas participa~oes;
Ant6nio Ferreira Rodrigues: medalha de
prata; Carlos Alberto Silveira Jardim : medalha de bronze; Manuel Pinto Ferreira:
medalha de bronze; Dr. Claudio Luis Pinto:
medalha de ouro; Itamar Bopp : medalha
de prata; Dr. Jose Agostinho Spinola Gon~al ves: medalha de prata •.
Claro que n6s nao temos culpa de que
tenha sido tao grande a exposi~ao, e de
que seja tao pequeno 0 espa~o de que
dispomos ...
Pelo que fica para domingo proximo a
continua~ao desta acta, agora sobre as teo,
maticas.

A. ]. de V. C.

Escrevemos no domingo pass ado : .Claro
que nao temos culpa de que tenha sido
tao gL'ande a exposi~ao, e de que seja tao
pequeno a espa~o de que dispomos •...
Recordando-o, vamos ten tar concluir hoje
a acta respectiva:

"Divisao

IV - T. maticlls»

Raul Soares: excluida, nos termos do
art. 11.0 do Regulamento; Joao Moura:
medalha de pL'ata; Amandio da Costa RodL'igues Cruz : medalha de bronze; D. Margarida Maria Duarte Ro ssa Marcelo: medalha
de bronze; Dr.' Maria Isabel Duarte de Jesus :
medalha de vermeil, com felicita~oes do
juri; Augusto Vieira Oecrook : medalha de
prata; Dr. Miguel Macedo Teixeira: medalha de prata; Eng. o Vitor Manuel Gonr;:alves Fernandes: medalha de prata; Jose
Manuel Mendes Marques: medalha de prata.;
Jose Alberto Ferreira Matias : excluida, nos
termos do art. 11.° do Regulamento; Joao
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todas as facilidades concedidas, congratuIandowse pelo elevado nive! atingido pelo
certame.
. Entrando na apt'ecialrao das participalroes
expostas, foi deliberado, por unanimidade,
atl-ibuit- a~ ~eguintes classificalr0es :.
Ora bern! Nao 56 0 nosso director nos
nao deu ordem para utilizarmos a pagina
toda, como, principaimente, urn certo ar
de .~us pence., como nos folhetins, valorizad e~ta acta.
Pelo que a continualriio
ficad para 0 pr6ximo domingo ...

CENTRAL

DA
BAIXA
OPTIJIO

8ERVIIJO

DE

A.

J. de V.

C_

pastelaria fina
restaurante
sallio de chli
AMBIENTE SELECCIONADO

assiduo~, 0

94} Rua Aurea} 98 -

Lisboa-2
Tetefones 320280 - 3 266 74

.=..-fIIIiIIIIlIIII'..........

_~

um do~ no ~~o . leitOl'es mais
nosso querido amigo Prece Dinis
Transmontano, nos diga que a actual serie
de cr6nicas ~obre a .LUBRAPEX, Funchal-6S., pel-deu pat'te da sua vivacidade e
do seu interesse habituais, 0 que ate talvez,
soh certo a~pecto, seja vel'dade, na medida
em que nao podcmo~ introduzir criticas e
coment:irio~ na acta do jUri, mesmo independentemente de sel'mos urn dos seus subscritol'e~, vamos hoje continuar a transcrilriio
da .-del·ida acta daquela exposi~iio, precisamente on de a de i x :i m 0 s no domingo
Embora

Reconhecida oficialmente
de uti lid ad e turistica

____________......:.

I A FILATELICA I
I SELOS PARA COLECC;:OES I
I

Cal~ada do Carmo, 25-S/L. E

I

1

LIS. 0 A - Telefone 35207

I

'!:...----------.-..------:~

valho, a medalha a atribuir pelo juri it
melhor coleclriio chissica apresentada por
urn madeirense.
oi resolyido transferir de divisoe~ a~
eguintes parttclpalr0es: Para a divisao 1,
a participa~ao do Sr. Gilberto M. de PI'oft;
para a divisao V, a participalrao do
Sr. Ayres Gevaerd, e, para a divisao VI,
as participalroes da Sr.- D. Maria Pilar
Flores Teixeira e dos Srs. Waldir Reeve
e Oscar Gustavo Krieger.
o juri lamenta que alguns coleccionadores tematicos insistam em exibil' selo~
excluidos pela F. I. P., nao obstante 0 seu
perfeito conhecimento da rebe!dia que praticam.
o juri agradeee it comis~ao executiva

pa~~ado:

.DIVISAO I - BRASIL - Dr. Joao Cavalcanti de Basto~ Mello : medalha de ouro
e premio e~pecial .Orquidea em filigrana de
prala doUt-ada.; Ant6nio San!' Ana Saadi:
GI-ande Premio Brasil; Francisco Ermino
de Araujo: medalha de prata; Heitor Sanchez : medalha de .vermeil.; Ram6n Zuriaga : medalha de ouro; Dr. Renato de
Amaral Machado : medalha de oum e medalha da Federalriio Portuguesa de Filatelia,
pelo melhor estudo apresentado; Joiio Roberto Baylongue: medalha de prata; Gilberto
M. de Proft : medalha de bronze •.
DIVISAO II-PORTUGAL-Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro: medalha de
bronze; Leandro Jorge Fortes Marques: medalha de bronze; Dr. Frederico Monteiro
Lopes : medalha de prata; Capitao Sidonio
Bessa Paes: medalha de prata, pelo conjunto
das ~uas participalroe~; Dr. Joao Vieira
Pereira: medalha de prata; Jose da Purifica'Yao Morais Calado: medalha de ouro ;
D. Tulia Candida Alves de Morais Calado :
medalha de prata; Manuel Jose do Rosario

F~nLICO

Carta aberta para 0
sabre
Apesar de extemporaneas as minha.s IIlOticias, unicame.nte retardadas POl' foltn de
II/Hide, 11 ullca e tarde par.1 l'elembl'ar nq:uelas hOI-as de agraduvel convh·io quc bvemos dura"nt.e aql1eles inolviduveis dillS pMS8dod '110 Funchal, em honra e it volta da
cLubrapex-6S ••
E' 'eete maldito l'eumatis1I1o (ille, volta e
mcia, se lembra de me torturar e ' que ore
run a diaposiC;iio para !IISC!'ever e ate para
falar. E sabe, meu querido Amigo, 0 que
Ii escrev'c r transido de dores~ - E' 0 mesmo
que pret,ender falar amordac;adol •••
As id'eias amarfanham-£e ;c, C111 Yez
Iklas, apenas gemidos pllngmtelS ~ ••
~ -ell
que tanto gosto dc com ers ar,
III C S m 0 atray63
do pnpel, so agora, um
polleo mais aliyiado dos mens aeha(lues, 0
posso faur comUinicnndo uonsigo, por eSlc
mcio, a fim de recordar 0 que tanto nos
ngradou, e, tamoom, para the agradeoer n
gentilezn do sua com)lanhiu - 5cmpre erntusiustica e onimadora - durante a!Ju,eles pas1Iei08 que fi7!tlmos pela Madeira. .
E' que 115 SBudndes que nulro de.sse
rinciio portugu8s, do cLubrapex-6S» e d05
1Ie115 organizzndores; dllS horns inolvidu,"eis,
despreocupndas e felizes que vivi na companhia dos que nos rodeavam, alimentam-me
o desejo de folar com quem, como eu, scmtiu e \iHm 0 pra7!tlr aliciante daquele CWlvlvio iC fixou na minha n:elntoe as belezus daqu.ela terra, a quc tiio ajustndamcnte se
chama II cPerola do Atlantica», a «fiIha.
nUlls belo deste cVelho Po rtugnh, que a
Natureza cobriu com 0 manIa florido que
t8n(a formosura the dt1.
. E' que, haud a imagcm dcssa cPerola »
COlli toda a receptividade do meu coraC;iio
- deslumbrnnte maravilha que, ninda agord,
me baila 1111 retina, 'c a evocnc;iio mo guardd
ilo paDsame.nto como em samAmbolo deliriol
La, 'lIa Madeira, tudo e belOj. Ate 0
borrlvel nos seduz - porque os &eus mC8I!ltOIl :nasoem ilia proftmdidade das ribas e por
elas trepnm itvldamente a procura de horizollles; e, elltiio, ao topu-Io, e que as
116 suas belezas tomnm a forma e a poliorolDia que extasiam 0 visil.anl'l!,.
Ali se respirn 0 ar da liberdade eampest!'e, dessa IiberdBde que nos proodc a
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Lubrapex"
Por

JOS~ MORAIS

CALADO~

terra e a08 companheiros, contilllentnis ou
nath'os, que vaidosomenre 1iI08 most ram ,16
belezas ocult1l6 da cfilha» mai6 nobre do
VJelho Continente.. E tamoom !IlOS apontaln,
com assinaluVlCl orgulho, as suas clevadas»
que, da nasoonte, oorr-em lou~iis, eruntando
POl' entre can~eiros floridos, oomo lila cadencin do 'SLstema veatoso que vai irri~r
o coraC;iio da cfilha» oem que PortUgllll 8C
espelha..
Como tudo islo IS belol Como tudo 0
que 6 'pUl"O e sne,er.o 11108 pl'ende, meu lJ.ucrido Amigo I Recordo tamoom a geral BlOt'patin que ellmntrumos nos fuuchal- nses maid
entnsiastos e mais ci050ti cia eua IIha; mas
niio me atrev.() a referir DOID!IlfI, odin 0
receio da millho mem6ria, que fixn imlngells, mas !Iliio retem apeIido5,. E reoordo--os
abrac;ando-os em pen91lmento, ja que, pet>saalmente, a millha POUOR eaude me 11100
dcixaru voltor a faze-Io ru) local onde Be
fixam 05 meus .SOllh06.
E n si, ao tintrepido V. c., tamb6l11
tenho que l'ander-Ihe 0 mw agradecimelnto
peln considerac;iio que dispen80u a Aveiro,
niio cOlltrnriando a minha idem- de que 11
cLubraFex-72», a segunda a realizar em
Portugal, vieeSil a t·c r oomo cenurio estIJs
tambem ellcantadoras paisagJems ribeirinhlls
da nossa Ria, 'tl pOl' pnloo esta carilllh060 e
hospital<eira cidnde, que aempre 51100 eOl.bandcirar quando a festa lhe bate a portn.
E, ju agora, antes de tocl'mmar a CIDQII<,1
conv,ersa », quada direr-lhe, js que peesoalmonte 0 !lliio pude fazer por niio tel' tieo
n ,sotisfa~iio de v.iaja·r oonsigo 1iI0 reg_
do cLubrnpex-6S», alguma ooisa, acerca d03
seus orgamzadores e !IlO5SOS tlllfitrioe.Bto
Mas.. • por mais que me esforce, a
lIlinhn pena, neslc caso, 'I1iio e capaz (. :
mc acompanhor 0 pensamento.
Niio consigo di:IJCr-lhe, com 0 ful~I'
que 0 caso reclama, a 6urprecndente Itnpressiio que renti ao vel' tiio cleslumbrrunte
trRbalho, tiio perfeito 0 julgue.i..
Apenas the possa afinnar: 66 qoom co-
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D~POIS

DA 2.a LUBRAPEX,

Alguns aspectos ralaclonados com

I

~UN(HAL - 68

venda dos selos em Portugal

: - - - - - - - - - Pelo - - - - - - - - .
DR. ~REDERICO DE MORAIS SARMENTO
Presldcnte do Clubo FU.telico da Madeira

o llUilrido amigo Dr. Vaseoncelas C.1r- niz"lI, iio? Serci eu, pan entura·, a pessoa
valho pediu-me para oeser,ever urn artige ,50men05 indicada pnra tnl.
bre a LUBRAPEX-68, 11 ~lIiSICl"ir em um nuApontnr as suns imper£ei'tOes e 06 seus
orero do BeU - do ,n085o - BoJ.etim, a ela
erros7 E (lual C n orga;nizac;ao que Oll DUO
inreiramente dedioado,.
- tell1?
QUJe poderei 'eu, porem, dizer lIobre a
Discorrer sebre a actua~iio 'C Cr1terio do
LUBRAPEX-68, que ,nno renha jn dito ou
juri, eoncordallldo ou discordando das BUm;
.
eeerito7
decisiics qu·e levaram alguns exp roitorC6 Falar sobre 0 alto nlyel da Sl1:1 orgapouoes, gra'tas a Deus - .1 certR5 reae..iie5
ou atitlld,cs talvez impensndils e porvmtura
menDs eorreetas?
nhieoe a 'C6tirpe do Qr. Morau; Sarmento
Mas (luando e onde se ,·ill uma expo&!!rli capaz de ~creditar at~ ~ue ponto 0
ailtiio em (100 0 criterio do juri tcnha agraseu pader 6U!'FStiVO ooll6egUlu I'Oteress.1r tno
dndo a todlll'7
!!oCy~tadame:nte uma 'equipa sclecta, ao ponto
Pot\enturn estnriio ju 05 fiJatelisl:a6 01de profundame.nte · ee comptmetrnr das SU<llI
ddados !los problemas e Crlt'iCBS surgi&s rm
i'ellponsabilidade§, e que tnonbnegadalll[/ntc
Nadonal 1960, nn 1." Nacionnl Tcmutica de
ec deu a obra que 11 urn tempo sublilllou 0
Ay.eiro, nn ASA 1966, 'no Porto 1968, et~,
oertame, engrandeceu a Filatc]in· c e1oeV{)11
etl'. ?
o nome do Funchal!
Que todes os fHateIistas sc eonven~m
Aqllelc homem demonstrou 11 saciedade '
de ullin \ ez para eempre desta verdade ir~
quanto pod'e!, seu prestigio, quao forte e
futuvd: por mais integros e com'PetmtC8
II 6ua res:istencia
fisica, e quanta ama a
«ue sejnm os lnJembros de urn juri, ;nunoo
FilatJe]ia.
poderiio fnzer obra perfeitn. A sua natu.reza
Bern merece urn 10ltVor assinn,do pela
d,~ hon.cns disso os impede.
Federaltno e por rodos 05 president[s dos
Admidndo mlllSmo - omborn .sO em hic1ubes cujos associa,dos _concorreram iI .Lup6tJere - (lue 0 eeu jlllgamento era perkilo,
brapex-68».
nuo cum:e guirinm aindn agradar a 100d.qr, porE pronto, meu Amigo, prOinto' - por
hoje •••
Se 'nno fosse 0 receio de 0 maltnr, Illuilos pormcnores gostaria de trnzcr a COIl\ er5a j mIltS; assim, fico-me por aq ui.
Deseulpe a impertincmcia de quem hU
tanto tJempo C5tava com vOilltade de falar •••
VENOEM-SE
E, quando 1estiver com a,l gans dos AmigOiS,
De Portugal e Ullramar, Alemanha Austria,
da«(uela !'Fnre, generosa e boa, (Iue talilto
Belglca, Brasil, Checoslovaqula, Dlnamarca,
1105 deUciou
com inumerli,'eis gentilezas e
Eseanha, Eatadol Unldos da America, FranQa, ,
Gra·Bretanha,
Grecla, Holanda, Hungrla, •
obsequios, - abrace-os por mim, e diga,-lhes
Israel, lIal1a, Lichensleln, Luxemburgo, M6·
(Iue a rodos trollxe ,no cora'tno e que cstn
t naco, Noruega, Pol6nla, Russia, S. Marina,
II Jinha ca5ll e de todos quantos, por bem,
I
Suecla, SulQa, Va1lcana, elc.
1108 acompail1haram.
Tratar com Joio Luis de Medeiros
Para ai, querido Amigo, 11111 grande
nbra~o do Vlelho e dedioado
ND CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
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c general Euclides Pontes, brasileiro, amba
do tern a religioso.
JUVENTUDE: Grande premio, Milton de
Azevedo de Morais Sarmento.
Nota verdadeiramente sensacional: a sec'fao tematica do juri resolveu, e depois este,
em sessao plenaria, confirmou excluir quaIra pm'ticipa'f0es, por incluirem selos proibidos pela Federalj!ao Internacional de FibteHa.
£ claro que estas e as restantes classificalj!oes estao dando lugar a algumas controversias, 0 que e e sed natural. Em cada
dez expositores, nove son ham com. 0 grande
premio, - todos menos aquelc a quem ele
c atribuido . ..
o juri era constituido pelos Sr~. Coronel
Alexandre Guedes de Magalhaes, prcsidente;
General Mirabeau Pontes, Almirante Antonio de Magalhaes Macedo, Dr. A. J. de
Vasconcelos Carvalho, Eng.o Marc Ohotel,
Dr. Heitor Fenicio, Eng.o Marques Gomes c
Dr. Romano Caldeira Camara, os quatro pdmeiros para as coleclj!oes classicas e os
quatro restantes para as tematicas, mas
tendo as primeira e ultima reunioes em
plenario, com voto de qualidade para a
presidente, que nunca dele usou, por todas
as classificalj!oes tcrem sido atribuidas por
unanimidade,
'
A. ]. de V . C.

Quando a culpa e dos compositores, claro
que nao os poupamos. Mas quando cIa e
nossa, pronto estendemos a mao a palmatoria. '£ 0 que fazemos hoje, por, no domingo
passado, termos .comido. nada menos do
que tres medal has de ouro: uma, u.;:ompanhada de premia especial, tapelj!aria bordada,
para 0 brasileiro Sebastiao Amaral, urn vel'dadeiro colosso, e duas para os portugues
Jose Gonzalez Garcia! e brasileiro Dr. Claudio Luis Pinto.
E isto simplesmente porque, batendo todos as recordes da reportage~ e escrevendo
na vespera, do Funchal para Lisboa, passamos por cima da divisao ITl, Estrangeiro,
nos nossos ,apontamentos de membro do juri.
Nem vale a pen a rectificar. Melhol", muito
melhor sed transcrever, na integral a acta
do juri, que diz assim:
.Aos vinte c urn dias do mes de Agosto
de mil novecentos c ~cssenta e oito, reu-

niu-se, no edificio da Escola Industrial e
Comercial do Funchal, Ilha da Madeira, a
juri da VI Exposilj!ao Filatelica Nacional
e II Luso-Brasileira, LUBRAPEX - 68, constituido peJos Srs. Coronel Alexandre Guedes
de Magalhiies, que presidiu, Eng.· Marc
Oothel, General Mirabeau Pontes, Almirante
Magalhaes Macedo, Dr. Heitor Fenicio,
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Eng.· Manuel Marques Gomes e Dr. Romano Calde ira Camm'a, e secretariado pelo Sr. Jose
Luz Silva, membro da comissao executiva
da Exposilj!ao.
o Sr. Presidente da Comissao executiya,
ao instalar 0 jud, esclareceu alguns pontos
do regulamento, indicou 0 numero de medalhas de ouro disponivel, e mencionou os
premios extra, acumulaveis com as medalhas.
Iniciando os seus trabalhos, manifestou
o juri a seu pesar pel a ausencia forlj!ada
do Prof. 01'. Carlos Trinciio, Presiden.te
da Federalj!ao POL'tuguesa de Filatelia, sendo
l'esolvido enviar-lhe urn postal assinado pol'
todos os membros do juri.
Foi posta 11 disposiifiio do juri a medalha da Pedel'alj!ao Portuguesa de Filatelia,
a atribuir a melhor coleclj!iio de estlldo;
e pelo Sr. Presidente do Clube Filatelico
de Portugal, 01". A. J. de Vasconcelos Car-
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cxpositores, com 1029 quadros; Reprodu'focs
do verso e do reverso da medalha, de beleza
absolutamente excepcional; Regulamenta internacional das colec'foes tematicas; Porto
Santo, artigo e foto; Farmacias e medicos
de ervi'fo, e telefones uteis ; Programa social, ja aqui anotado ha semanas; Cabo Girao, arrigo, e fota; e fotografia da maquina,
perrcncente ao Museu da Ca a da Moeda,
com que em Portugal, em 1853, for am impressos os primeiros selos portugueses.
Ontem a noite, pelas 20,30 horas, realizou-se 0 banquete do juri, com proclama"ao das cla~ s ifica'f0e s respectivas, as quais
sao aguardadas em excepcional expectativa,
e que publicaremos logo que possive!.
De sa lien tar a presen'fa do Sr. Eng." Manuel Gra'fa, ilustre director dos Servi'fos

.:. . .
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I
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Industriais

dos C. T. T.,

e de dezenas de

filatelista~ brasifeiro~, com suas esposas.

11. ]. de V.
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I

No fecho da cromca de domingo passado, .
um erro, que tanto pode ter sido da
receP'fao, da tipografia, como, posslvelmente,
nosso. Falando do banquete do juri, realizado no ~abado anterior, saiu que nele sc"iam proclamadas as classifica'foes dos participantes desta . 2.a Exposi'fao Filatelica
Luso-Bra ileira, LUBRAPEX-68. . 0 que era
impossivcl, nao so porque, instalado nessa
noite, 0 juri ainda nem sequel' tinha iniciado o~ seus trabalhos, bastante morosos
e dificeis (nada meno~ do que 1030 quadros,
entre classicos e tematicos !), mas ' tam bern
porque, naquele fecho, escrevemos que tais
classifica'foes estavam sendo aguardadas com
grande expectativa, e que as publicariamos
logo que possive!. 0 que efectivamente podeL"iamos fazer, sem quebra dos nossos devere~ , por sermos 0 unico jornalista filatelico a fazer parte do jUri.
O"a a vC"dade e que, embora parcialmente
conhecidas hi dois dias, ~omente ontem,
sabado, durante 0 banquete de encerramento,
mais. conhecido pOl' banquete do .Palmares.,
no luxuoso Hotel Savoi, a que assis~iram
tadas as autoridades do Funchal, dirigentes
dos C. T. T. e da Casa da Moeda, respectivamente Eng." Manuel Gra'fa e Dr. Basto
Machado, dirigentes filatelicos, expositores,
comerciantes, jornalistas, etc. - tais classirica~oc\ foram proclamadas e conhecidas.
Teremo\ que reservar a proxima cronica
para aqui as publicarmos todas. Por hoje,
limitamo-no~ a noticial' o. premios maiores,
que foram:
BRASIL:
Grande premio, Antonio Sant'Anna Saadi. Medalhas de ouro, Dr. Joao
Cavalcanti de Bastos Mello, Ramon Zuriig.l
e Dr. Renata de Amaral Machado.
PORTUGAL:
Grande Premio LUBRAPEX-68, Cap. Joaquim Furtado Leote. Mcdalha de ouro especial, grande, Jose Gonzalez Garcia. Medalhas de ~Uro, Jose da
Purifica'fao MOL"ais Calado, Jose Hip6lito e
Dr. Antonio Mar"al Correia Nunes.
TEMATICAS: Grande premio, Dr. Frederico de Morais Sarmento. Medalhas de
ouro, Florentino Alve~ Rodrigues, portugues,

,
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qwe muitos exposilol'Cs se classificam prc\oiam!ente a -si ID'I!.S!InIOS,C c muito difiail
ser...,se juiz ,em causa pr6pria, pois hu 5empre
a 1leod&ncia In alural - continuo <I falar de
peasoas integras - dt' ,·er 0 (!ue n,o s di~
J:1IlI!lleito com Icntcs de aumclllto. _ .
Ha tambem 0 problema de cla5Sificil4focs
ohtidas e lll exposic;aes antedores. Mas (luem
pode garantir que foi 0 -juri da mllis CleceJnte
que err-ou, c lIao 0 da 'Iue a preced cll?
E qunl 0 niv<Ci de uma e ,outra expo~o~

E as classifica(}ocs em medto Ilbsol.xto
e relativo?
E' claro que a tend&ncill - lambem 'J Jatural- c n de cada expositor inberpretar 0
~jUlllto de circunstilllcias rom as quais S~
IJClacionam as clnssificac;o~s, dn man eira maid
favoruVlel pnra ,.'Ii!
Em face de ludo islo, uma ClllIClusiio !Ie

impoo:

°

Sejn qual for
niyel dlls lexposi4foes, 0
juri de\ e ser respeitado e prcsLigindo.
Como corolurio n'Ccessurio, deYcriio todos os filat>ciist<ts, anles d·e 5C dccidirtm .,
expor, proccder a unl ex·a me de cOlIsci;mcia,
e fnzer 0 prop6sito .firmc de, com corrcc980 e desportidsmo, ocatar plCllalllemtc a·s

decisiies do juri, '/la oerteza. de que em alga
ha\"eru de 'crrar, que em rei;a'tiio a urn 011
outI'O sera menos justo.
E, apoz a classifioo'tao, meditarem, Ult:ditnrem profundnmenle 6e e1~ COiWiICguiriam
oometer lilo-poucos erros, ee tiveiseem (I eapinhoso i'ncargo de apl'cciar e claBSificar 0
conjunto de participa4foes expostas que lIIao
ap.enas .t sua!
Nao indo nnimndos deste prop6sito firmc,
mnis yale que nao expanham e reservem 136
suns coll1:c'tOes - porve,ntura mag;nificas - para
d'eleite pr6prio e enklvo de fnmiliares or;
amigos.
Nao falnClci, puis, do jUri, devido a
muita cOllsidera'tao que me mereoe, 66 pelo
simp1cs facto de ser «Juri», independ(!lJlloCmentc dns pcssoas que 0 oonstituiram', e
q.ue, como is 6abido por jli dito e :repetido,
nao foi escolhido peln Comissao Executiva
dn Exposi4fao, mns sim indicado pela Federa4filll Portugncsa de 'FiIalelia.
Sobre que vou falar e,ntao 7
Aoercn dos ..re106 dn LUBRAPEX-(iS, algUlls aspectos de venda com -eles relaci.olnados c, par associa'tao de ideias, I50bre outras
emissiies de selos portugueses.
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* • *
Alntes de entrar em assunlo 'lue .sc me
afigura algo mre1indroso cm certos dos seus
asfl'C ctos, quero, porem, deixar bem palente
para que todos Lcia'm c clnlellJdam 0 .scguinw:
Niio e segredo para ningucm que coInigo priva a 'ill'uito IC Inuito clevada CGIIsideraC;iio que tenho pela Admillislra'riio Goral
dos C. T. T. .
Tambcm .lIiio c segredo para ningu{>m,
ate porque jo mais de ullin YCZZ tiYe a go>stosa oportunidnde de oem publioo e .em particular, por pnlnvras IC For escrho ~ r.epetir, n profWldn admirac;ilo '0 raspeito '{UC
IlIrtro pelo Sr. Eng." Mu,lIuel Gngliardl/lli
Grac;a, ilustl1e Direc~or dos Servi'tos Industria:is dos C. T. 11.:, a quem. a Filntelin portuguesn tanto deve.
Assim sendo, 'luaisquer frases que possam 6lIir mnis cpicanbeS» -niio deY.eriio ser
intlerpretndas como falta de consider<1~iillj,.
mas ap,e nas tende.ntes n, de nlgum modo,
dar ·0 meu modestissimo contributo (h1ra
uma causa 9,uq e (die todos ·1I6s. Em suma:
a fa'llCr crItlca conslruti\'a da mesma forma
porquc urn dia tive a fr.anqucza de dizcr
010 Sr. Eng." Gra~n - frRllljuezn qlle 0 sell
espirit-o magnllnimo oc d1!Sempoeirado comPlFodeu e creio que estimoll - que aeabnva
de prestar um pessimo lServi~o U FiIntelin
Nnciooal. Lst-o passou-cm POIICO tempo iIIp6s
c a prop6sito dn reedi~iio dos ,selo.:; de 2$30
do ccavaI.i.nhOl'.
Mas v-olremos aos selos.
AprovlCitaodo n oportnnidnde da LUBRAPEX-68, houve a Administra~iio dos
C. T. T. por bem ocmicir umn serle de seIos
intleiramente dedicada u Madeira - 0105 seus

"-;~-;~~:;~-;;~~~-:I:
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produtQs, as suns belezns IIntur,ais, uS 5Ui16
flores, aes oocus hom-e.ns celebres. no sell folclorl'. 1t~1lI bon hora 0 fez, c <l Madeira jamais .esqucccru tnl gesto dn Admin1strillc;iio.
gu ·sci que 0 Sr. Elng." Gra~n dediooll a
est.a emi,siio 0 sell mnior carinho, e 0 ExoelelltlssilllO Consultor Arlistico dos C. T. T.,
Meslre Martins Barata" 0 ,~eu mnior esfo~o
e entusiasmo. A serio cstu marayilhosnmente
conoebida e 'exec \Itada, c pnre;oc - ox~la as
pre\ isnes .se rOIl£irmem - assinalar urn marco
lIa feitura dos stlos em Portugal.
'
Surgill nssim mais uma cmissiio 0011)£' l1l1OratiYa, /C esla d~ caractcri,s ticas pr6prias e
fiualidadlc especinl.
o que c, porcm, UI1W emissiio comemorath a?
Pm' dcfini'riio, sero Ulll sclo Oll con junto
de selos (ille 'sc de.stillam a come!morar quaI'luer e\1cnto noto\'el, preSeJ1Le ou passado,
ou a pcrpetuar «ual'lu r coisa ou pe5600
!jue se pretellde seja cO~lhccido ou rc('ordado.
A lemissiio da Madeira rem. eontudo;
como acima rcferi, uma finalidnde especial,
que c a da slla propnganda turlstica.
Ora .tal fillnlidade 56 se obtem atravCs
da c.irculn~iio intensa de t.ais selas, mormente lIa rorr-cspondcnciaeman.ada da Dha.
Em obedij)ncia -a tal princlpio, foi-me
prolnletido pelo Sr. Eng." Director dos Serd'tos l'lldustriais d03 C. T. T. clue ill Madeira seria abaSI'ecida dos lSeus selos por
um Fcriod o rclath amcnle longo. 0 Senhor
Chefe da Circu/1seri~iio Postal da Madteira
dell orde ns 110 ~{l ntido de (Iue se ,cmtcssem
estes aclos de pre£eroncia a quaisqucr outros. Pois a v'erdadc c Ij.uc.... 156 a CUIJt,n
de muitas di1igcllcia 5', c ate d,c alguns ,aborI'ICcimcllt.os, I·cnho co;nseguido !jue aos pos_
rigos do correio do Funchal -S(! "ii-o l8inda
\'cndcndo alguns selos de propagnnda turiBtica da I1ha III
A quese dcv,e tao ins6lita atitude dos
funciollurios - .sobr;ctudo fUllciollorias - dos

C. T. T.?

No easo .espccifico dos selos da Madeira,
dos ~e\ls C. T. T. c das suas fllncionutias,'
dm"e-sc antes de mais, a faltn de ICint>emdi;mento, dc cspirilO bairrisla. de compreejDlIlio
dos int'cresse.s dasua terra. Preferem continuar a \'jy,er ~Ja .apagada c yj} tristeza:t
de que fala\'a 0 p.oeN!; e IScrfm considerilldas
caben't0adas. para depois • •• cgallhnr.em 0
Reino dos Ceus» ~Jacxpn'£5iio lapidar e
1Il!eIlMlro\'ocl do SENHOR •••
1\1as, .segundo pmso, ,esta atitude baseia-&e
lIum cspirito de rotina 'IlIC sero pOrYlmtllrn
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A H2.8 LUBRAPEX-Funchal-68"
luxuo~o.
Mas, anotando-o, pOl' verdadeiramente excepcional, c melhor que cle fique
para a . cr6nica de domingo pr6ximo, se,
vinda do Funchal, cIa chegar a tempo.

Embora tenhamos outro~ aSSllnt05 prementes, a verdade 6 que a todos eles ~e
~obrepoe 0
da inallgurao;:ao, no Funchal.
em 17 do corrente, desta .2.a LUBRAPEX-Funchal - 68., para a qual n6s, membros
do jUri respectivo (tres bra~ileiro~, um frances e · seis portugueses) partiremos tre~ dias
,mtes, 1-4 pr6ximo, a fim dc, no pr6prio
dia da inaugurao;:ao, 17, durante 0 chamado
banquete do juri, apl'esentarmos as no~sas
'c1assificao;:ocs. 0 que ~e tmduz, com mil
e trinta quadros dos expositorc~, cm tres
dias de trabalho vcrdadeiramentc cxaustivo.
Na vespera da partida, 0 prc~idcnte
do Clubc Filat6lico de Portugal ofereced,
no Restaurante Ta V'at'e~, urn jantru' a todos
os membros do juri e sua~ e~posas.
No dia da inaugul'no;:ao, J'cferido 17, ~cd
posta em circulao;:ao, em todo 0 Pab, um a
~ 6rie de sete selo ~, cxtraordin:iriamente belos,
desenhos diferentes de Candido da Co~ta
Pinto, e cxecuo;:ao da no~sa Casa da Moeda.
Ja aqui indicamos, em primeim mao, o~
motivos e sua, taxas.
Impossibilitada de
atempadamentc publicar a pagcla definitiva,
que deve ser luxuosa, o~ C. T. T. di~tri
buiram uma provis6ria, a preto e branco,
que aqui nao reproduzimo~, pOl' 0 termos
feito, tambem em primeim mao, na pagina
central de 6 do corrente.
De acentuar do is factOl'es: Desenhos c
execu\rao muito perfeitos. E duas taxas com
tiragcm de quinhentos mil excmplares, 0
que garante urn seu esgotamento dpido.
Pelo que aconselham09 a sua compra nipida
a todos os filatelistas ... ,
Temos jn em nosso poder 0 cat610go
desta exposio;:ao, muito belo, completo e

A.

J.

de V. C.

Nb Funchal, no, va~ tos sal6es da modema E~cola Industrial e Comercial, jn nossa
conhecida. i naugurou-sc ontem, as 18 horas,
a 2.n LUBRAPEX, V Exposio;:ao Filat6lica
LII~o-BI"a~ il eira, :.imulrancamente, VI Expo~i
..ao Filatclica Nacional, cujo acto, como de
coqume, teve a pre ~ eno;:a, al6m dos organizadore~ c membro ~ do juri, das principais
cntidadcs administt'ati va~, militares, judiciais
e religiosas da cidade.
A tal acto, com 0 detalhe mCl'ccido, nos
rcferircmos na cr6nica de domingo proxuno.
POl' hoj e, cumpre-nos salicntar, conforme
prometcmos no domingo passado, a belez:!
e 0 luxo do catalogo desla exposi .. ao, que,
, a ~c!-:uit· [h duas capa ~, in~erc . Abertura.,
pelo Prof. Doutor Carlos Trincao, ilustre
prcsidcnte da Federao;:ao Portuguesa de Filatelia, e, em png inas inteiras, o ~ rctratos do~
Prcsidente ~ das Rcpublicas de Portugal e do
Brasil. Depois: Comissao de Honra; S6 Catedral, artigo e foto; Comissao Organiza.
dora; Escola Industt' ial c Comercial do Funchal, artigo c . foto; Comissao Executiva;
De~lumbrante vista da Porrela, artigo e foto;
Quatro plantas do recinto da exposio;:ao e
do 1." Col6quio Filat61ico Luso-Brasileiro;
Co m t~~.i rios portugueses e brasileiros ; Funchal, artigo e deslumbrante fotografia a duas
paginas; Juri, dados biogdficos; interior
da Madeira, artigo e foto; Rclao;:oes dos
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tambcm assistiu 0 Eng.·
todos com ~;uasesposas.

i\Iarques

Gomcs,

+
E depois: Carlos Spinola
Dias depois, Villio a Lisboa 0 1l0S~O (IUCrido amigo Com~ndador Carlos Spinola, que
no Funchal l'epresebta a . lmprensn, a, Rudio e a Televisao.
No m.e 5 m 0 restaurante cTavares», 0
no8S0 Dil'ector e esp05a ofereceram um jalltar 'ao Com~ndador Carlos Spinola, que tambern foi 0 director da propaganda e das
l1ela4tiies pUblicas da «2.. Lubrapex», e ao
Dr. Spinola Gonc;ahci!5, distinto medico c
oomissurio g~ral da mcsma Exposic;ao.

o

nosso Presidente em cas a e ao lado do nosso
cons6cio Lourenlt0 de Gouveia, Presidente da
CAmara Municipal de Santana. Ao lado e em
c;ma.. 0 Presidente do Clube Filat6lico de
Portugal e Esposa, ao chegarem ao Funchal.
Em baixo: 0 casal Dr. Vasconcelos de Carvalho com a jornalista D. Maria Mendon_a.

BOLETIM DO CLUBE FIDAT£LICO DE PORTUGAL
comUln nos fUllcionurios ou funcionurias do
resto do PaIs.
Rotina ou algo mais?

* * *
Posta cm circulnc;iio qualquer ICml5SuIT
comlemorativa, vcndem-'Se 11105 primeiros dias,
nem ISempre, 05 respecthoo selos da taxa de.
1$00. Quanto aos outros 6CloI5, ill 5ubsequllntJement'e, cs6se nmdem aos filatclistns (jUC
os pedem:t. Esta e u~nfa frase que se Ollye
com insistcmcia nos C. T. T. da Maddra,
c ercio que, de uma maneira geral, em
todo 0 Pais.
P,e rante islo, urn esc1arecimento s e impiire: Qual a raziio de tuo estranho procedimento? Siio ordens superiores? De ((lIelll
emanam,c porquc?
Ou seru, pclo contrurio, por comodislllo
dos lexactorcs ou dos funeionurios Cllcarrcgados da venda no publico?
Entiio lem Portugalos/lSelos fazem-5 e pam
os «Y,ender nos filatJeIistns » .ou para circularem Ina correspondencia?
Tenho noticia de que yurios puis es fabrioam remissiies 15obl'8 lemissoes, .s6 para filatleIislas - siro ,as chamada.s emJ.ssii'es nbusivas Ie condcnadas pela F. I. P. - e com
ns quais se fnzem dens ~ negociatas.
SiiQ
emissiies l'eduzidas que ou nao ,siio Ye~ldidas
nos guichets, on 0 Is no sob cOlldic;iies Icspecinis, scm prc ,especulatiyus.
Pois as IIOSS05 C. T. T. fazem a Iml'.smn
lIiegorJata '" mas ao contruriol Niio H~n
dem os selos a0 3 g llicllel"v, mas ficmn com
eles em lIrm8Zem para dalfui a dcz ou trinta
anos os Yl!ndcl'cm pelo . I-alor fncial . .. a
' algum fi\atdisla di strnido que s c tcnha e5quecido de os adquirir Illnaltura propria I
Bonito ,neg6cio, shn rSenhor!
I<~1lI 1966 ·e 1967, todos os porluguese5
rcjubH,lram rolll duas reaIizn"iiB3 yerdadeiral11'entc notul cis: a inaugnraC;iio da Ponte
Salaur e ados Estaleiros dll Lisnal c. Pois
os' rSelos respccth-os, emilidos com 0 intuito
- ao (jue snponhol - de dar tais r,caIizac;iires a conheccr ao mundo, ainda lu e;;tiio
nos armazens dos C. T. T.
Entiio a fchura desscs iSelos lIiio custou
dinheiro Ii AdministrnC;iio? Par quc 0 PlirO
roembolsou ju?
Poded dher-se que a ,Administrac;iio nno
perdeu p01"!jIW, no lugar desses, ,"elndeu os
ccalalinhos», cujo (JllstO de fabdeo e muito
baixo. Sah-o 0 del'ido respeito, tal lIn;umrento niio proccde.
EIlI primeiro lugar, embora baixo, 0

81

ousto dos .Cal alinhos», rSempre rcpresenta
algo, 'c nOs niio estarcmos prCl;ejll[(lmrentJe
Clll condic;iics d·c poder desperdi"ar ,scja 0
(IUC fo~.
POl' outro lado, se se ,c ntcnde que das
emisso.es romrellloratil"as se fazem Iselos que
niro coul'em y,ender, passem a fazer-se dragcns llIais reduzidas, (jlle tambem nlgnm dinhciro sc pouparii.
o (Iue parcec errado, sob 0 ponto de
dsta da Administrac;iio, e !jue se ,emitam
os ·selos c nao se ponhalll a circular 1It~
(Iue completalllente se esgotem.
Deem-me ordens no scntido de '1'111 tUd08
lIS ,ellli,~sOes comemora·tivas se yenderem Os
l1cspectiyos .selos de preferCincia aos das emissiics-hase.
De,em~se
orden;; •• , mas depoi£
fiscaIizc-~e 0 seu cllmprimenio.•

* * *
Um outro aspecto (Ille IlI crcce ser considerado e 0 da retirada da· circu~al/iio de
\'urias lemissiies ,existentes em annazem.
Quantos milhares de ccnlos tem a
Administrac;no dos C. T. T. imlobilizados
com tais ,series?
E' certo !jue desde hu tr&s anos tal
criterio deixou de ,sl!r adoptudo e snponho
cstar no pensomClllto dos responsuI'eis nilo
insistir lem tal prutiea.
Mas niio hnlleria forma de os r,epor
em rircllla"iio?
Nno seria sufide,nte lima
simples poctaria? Pois I5C nno e, promulgllc-se 11111 de etoJ-lei e reponham-se em
drculnl/no, ·sc nCllcssurio, com a iSObrecarga
«Hrel aIidado ».
Mas 0 que SIC pasaa rom ,as c missiills colI1!emora th as repcte-s e (,Iunnto as cmilSsiie6-base.

~~~----~~-----~-~h
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Grande sortido de s6ries tematicas de todo
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RESPINGOS DA LUBRAPEX
Enquanto tran8corriam, alegres~. os dill's
da Lubrapex, nil' aoolhedora cidade do Funchal, urn IIlxpoaitor bisbilhoteiro ia anotll'ndo
alguns flash es, e ,aD fim da sem!llna 0 malicioso cade rno do colega registaya:

Por

I=IRMINO 01: ARAUJO
Presldente da Socledade NumlsmAtica e Fllatellca
Cearense

l. 0 Sr. Reitor Sanchez, de Suo Paulo.

3. 0 Dr. Hehor Fenicio, mesmo com ,\(/ue-

o campeiio de comparencia iI6 expasic;iies
filateli085 intemaClooais, sa'in do hotel
sc mpr(' u nohc, para Yer as igrejas .•.
2..

las. alpercaw CbO!:6R-nO,'a », andon IIClllpCC
mUl.to Ioquaz, a descreVlllr para 06 madei.rel16es (e ns mndeirejnses) ,as bekza.a
poIicc6micas das matas do AmaZOina3Como faIn bOrUt{), 0 Dr. Hcitor! •.•

0 Morais Calndo (Av:eiro) e 0 mano,
logo nos primreiros dins, desoobriram
qwe e m oerta run do Funchal existia
urn local ,o.nd'e se podia jnntnr ao 50111
dns cast.nnholas. Mas ;nuncn ,ensinavam
aos colega,s 0 Strio .••

Existlem em armazem dos C. T. T. c!lCl06
de hli quase quarenta anos!
Ora com um .selo de $80 e outro de
2$00 d06 LU8£arla.~ obbem-6e a taxa de cor-r.cio acreo para 0 'BrI.'IISi~, e urn ,selo de 1$25
l4lais urn de 1$75 perfa:rem a taxa, de 3$00
(carta registada pOl' nV'iiio do cO!1ti!l1en1Jc,
Qllrunto ao
pa ra as ilhasou vioe--rer.sa).
!lela de $48 :niio seria po.ssivel '8obretaxu-Io?
E 0 1JJ'e61JJ'0 Be diga das emissoes-base
<:-T udo pela Nac;iio» e • Carovela •.
Assim procedendo, a Administrac;iio Getal dos C. T. T. alem die prestaI' m;ais' um
inestlimlivel .sen ic;o it Filatelia N adonal, pr<1cicada urn salutar acto de admlLnistrac;uo
que !Ie repercutiria ,em dois aspelctos:
POI' 11m lado, realiznria uns milhares
de contos, (lue agora .ge podem considerar
perdidos.
POI' outro Iado, farin regressar a confianc;n a comltlrcinillres e fiIatel istl16, levando-os
a ndquirir mais ®elos das .seriCl! passad as,
presentes '" futuras.
Com deito, lninguem ignora qn e al~m
dos come rciantes, muitos e 1DUit08 filatelistns adquirem (.£llnntidades relativamente grltlldes de selos qu e lSe d ~s tinam a trocas com
E 'esSBs . .aquisi'rollS scruo
o eatra~eiro.
tnnto malores quant{) malor for a pre.sUlI2iio d,r (Iue as sclos s~ iriio valorizar. Mas
tal vnlorizac;uo 56 ·s e \'e rifioa depois de
esgotadas. F~ ningnem estu disposto a empatar. muho. din~e~ro numa mercadoria que
dnqul a 'mela duz1<1 de anos pode adquirir
pela mesmo prec;o" ••

Um aspeeto do jantar que 0
Pre sid e n t e do nosso
Clube e Esposa, ofereceram no Restaurante Tavares aos membros do
Juri, na vespera da partida para 0 Funchal.

4.

Ouvimos alguns comoentuiios sobre 0
sorriso tlemUt'ico do Sr. Marc DhoteI •••

5.

E quando UUl coLega se ac'coou do
Tozzini, III comunicou (Jue ole fora iaureado com medalha de pratn, Tozzini
ooap{)ndeu: «Nuo rem importilncia, 'cston
conformado »!

6.

Come n~a Ya-sc .no hotel SlIlI1tn Maria (lue
as malOI'lBS pontas do Flin chal cram n
de Suo Lourenc;o e ns pOilltns do bigode do colega Desiderio.

7.

As fotos coloridns tomadas com 0 General EucIides Ponte.s sempre saiam perdidas.
Desoobriu-se que era aquele
blusiio amarelo. Qneimnva tudo.

8.

A colecctiio de garrafinhns (mininturll6)
do oo1ega Carlos Alberto Jnrdim, fiooa
lenriquecidn com a(lude prcsente tla Mad<eira W.vne.

9.

Nnqueln maneira de disputar a dMpllSn
do caf(- com 0 n6 do 1-enC;o, 0 Engenheiro MarqllllS Gomes tomou nsrina-

o

Um aspecto do jantar oferecido pelo nosso director
e sua esposa, no restaurante tipico cA Severa»,
quando do regresso da
c2. a LUBRAPEX, FUDchal-68, aos matelistas
brasileiros general Mirabeau Pontes, almirante
Magalhiies Macedo e Firmino Araujo, 80 qual
tambtim assistiu 0 engenheiro Mnrques Gomes,
todos com suas esposas.

.1-------------."..,..,.--:.

II CASA

A. MOLDER!

J TUDO PARA FILATELl A !i

i
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No mesmo Restaurante Tavares, 0 nosso director e esposa ofereceram urn jantar
ao eomendador Carlos Spinola e ao Dr. Spinola Gon!;alves, respectivamente director da propaganda e comissario geral da c2 .& Lubrapex».

8
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tura. Era scmproe II VitiJlllJ8, e ate em
Lisbon, ,110 regresso, oontinuoll ofr.ellldo...
10.

11.

o

perito Henri Trachtenberg
em Portugal

Henri Trach~berg, nome que dispen.sa
apresentac;iio por eer mtUldialmente conhecldo como prestigioso perito 1005 dominio.s
da A!!rofiIateIia e da Tematica Desportiv<t,
upecialmente 1110 concernente a Jogot! Ollmpicos, chegou a LiBboa por via aerea, em'
oompanhia de sua esposn, em 28 de JuIho
po p., para pll6Bar inreirame.nte 1110 nOEISO Pais
lIS suas ferIas de Veroo.
Na capital foram acolhid06 e acompanhad06 pelo casal Lemos da Silveira, seus
amigos desde ha muiw.
Ap!!6ar de eostar entre 1116s em gozo de
ferias, Trachtenberg 8proveitou 0 ense] 0
para oonhecer pe6S08lmente -e apreciar as
colecc;iies de alguns -dos mais eotados fiIateIistas Iisboetas, como os Drs. Silva Gama e
Alc;ada de Paiva, Castaonheira da Silveira,
Ant6nio Barreira, Wemer Ell e Arq. J06C
Bastos.
Cancedeu uma e:otrevista i'l iEmiesora Naclonal, que fOO para 0 ar '110 programs.
"FilateIia», de 14 de Setembro.
o casal, encantado com as suns feri.,s
em Lisboa e em Espinho, regressou i'l sua
casa de Ivry, Inos arredores de Paris, 1110
dia 28.

...

Thomas B. QUinn em Lisboa
No rermo da sua larga viagem pr.o:Eissional pela Europa, esrev,e em Lisbon, DO
passado dia 6 de Julho, 0 InOEISO prezado
oons6cio caIiforoiano Sr. Thomns B. Quiruo,
vice-presidente da firma Bio/Systems line. e
notuvd coleccionador e especialista em selos
de Portugal e UItramdr.

I

Por

UNS & OUTROS

Membro destacado da ,nossa cong6ncrre
norte-americana «IlIltemational Society for
Portuguese Philately, Thomas Quinn teH,
durante a sua curta estadia na 1II0ssa capital, conversac;oes amigavoei~ e pro'veitosilS coni
o n0560 estimado colaborador Sr. Cnpitiio
F. Lemos da Sih-eira.

Antes da

4C

0 AlmiralltJe Macedo (Brasil), 's cmpre em
todas, ja urn tanto u ado, mas de espidto jovem, t r a ze in d 0 ocmprc lima
'piada brasileira com gola ra 11M e
tudo .•.

13.

No banquete ofereddo ao Dr. Morais
Sarmento, '110 Hotel Santa I6abel, esLava
CJssim de preside ntes de clubes filateIie(Jli. Ate do Scara... «No Scar" nno
t e rn disso, noo ».

H.

Os irmnos generais Mirnbeau e EucIides Pontes apanharam muitas fot{)S de
Ponta Delgada, terra do maddrenoc seu
avo.

15.

0 EII~enheiro Marqucs GomelS sariafeito
(em dIzcr que 0 psi -era brasileiro"
'IInscido em BeUim do Para. Para compensar a infarmac;oor, 0 jIlOoelP Almirrultc
Macedo, 0 joyem da gola roul8, 45 fiIho de portugu&. Era aquela fmi6turada.

16.

Admiramos 0 nacionalismo angolano do
:Vieira Decroock.
Scmpre que falava
qualquer coisa, dcixava ecmpJ'\e bern
claro que era c(J1itine.n~al, mas tinha 0
corac;no em Luanda.

17.

Noo foi por nada que 0 Marques Gomes mudou em Lisboa. E' que vedfica ram que ia viajar tamMm 0 Dontor Spinola Gooc;alves. Era um peso
danado iIlO Boeii/lg da TAP...
'

Depois da «2.a LUBRAPEX,.
18.
No regresso da «2." Lubrapex, F:lOchal-68», 0 mesmo ,nossa Director e sua
espoS8 ofcroecerarn, 1110 restaurante dpieo
«A Severa», um jantar 80s filatelistns brasileir08 General Mirabeau Pontes, Almirante
Magalhiies Macedo e Firmin.o Anaujo, ao qual

Lnco,nfundiviCl n prestabilidade, 0 cavaIheisrisDw do madeioonse Manuel PiIIlto
Ferreira (0 careea). No alm04io do restauranLe «Seta », Pinto dcu aulas s obre
saber escolher urn born ,inho dll Madeira.

12.

2.a LUBRAPEX,.

Na vespera da partida, do juri pa ra ,I
«? " Lubrapex, Funchal-68», 0 nosso DIrector,
Dr. A. J. d!! Vasconcelos Carvalho c S UII
cspc,l!WI, ofer,eceram, ino luxuoso «Ta,'nres »,
urn banquete a todos os membr05 daquele
juri e ISUns espoeas, IS/)mente nno eomparecendo 06 Srs. Prof. Doutor Caclos Trincno,
gravemcnte doente; Cor()(lle1 Alexandre Guedes
de Magalhoes, impossibiIitado de compareeer:
e Maro Dothel, ainda IIlno che ~do a Lisbon.
Assistiu tamMm 0 eminente filatel ista e
nasso querido cOIIls6cio c nmigo Jose GOOIzukz Garcia.

Na visita que 05 filatelistas fizeram ao
Clube FilateIico da Madeira, foi aquela
discurseira. 0 Paulo Seabra (Ayciro)
disse que niio gostava de fazer di5our50 • •• e fal01l s6 aquela m1!i1l horinha ••.

0 Dr. Vasconcelos Carvalho, Pre..c:idente
perpetuo do Clnbe Filat6Iico de Portugal, entre uma Il autr,a dose de «Old
Par!'», coma.ndou tudo com maeetrin, e,
jn em Lisboa, levou os brasileir05 a
ouvir os fados do Restaurante A SEVERA.
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SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios
coleccionaqores que protendem relacionar-se
com coleccionadorea
portugueses, entre eles:
L \ZARO GALUZ VALDES - cj196 11.° 8119
Z
entre 81 y 83 - Liso - Mari8lllao - Habana -Cuba.
CARL-HEINZ BARTSCH - 87 W urzburg 5 Schlocstrae 3 - Alemruuha.
ANDRE RIBOT - 11 rue Vergne - 47 Marmand'e - Franc;a.
RAIl\flJNDO PINTO DE ALMEIDA - CniIa
Postal 825 - Fortal!!za - Cenra - Braei1.
BENJAMIM RODRIGUES DA 'SILVEIRA CaiXII POBtal
319 - PatoIS de MinasMinas Gerais - Brasil
VICTOR HUGO BENEDE - A,". Corrientes 3375 (R. 56) Rosario - (S. Fe)Argentina.
MANUEL VARELA SOUTO - Sanchez Calvino, 32-4.o_Izq. ~errol - Espanha.
Piazza Vittorio
ANNA MONTANARE Emanuele III, 6 - 12062 - La MorraItalia.
ACHIM STEFFIN - Dod Pries 25 - 23 IGd
- A1emanha Oc.
ULYSSES ASSUMPQAO - Rua Manuel Prudente, 94 - Lorena - E. S. P·auloBrasil.
RAFAEL GARCIA GOMEZ - M8ie6tro Bartolome, 9 - Ubcda (Ja6n) - Espa:nha.
GUILHERME ROMERO - Apartado Aeree
95120 - Bogota - Colombia.
VANDUIR MAlA - Caixa Postal 643 - GojAcia (Goins) - Brasil.
RICARDO SIGWALD - R. I. MtJe. 28 CII6a
1(1." 1 - Tartgal - Salta - Argentina.
EDEARDO ROCHA - Caixa Postal 81 - Criciuma (S. C.) - Brasil.

'" '" '"
Estes enderes;os sao indicados sem comprornisso nem responsabilidade da nossa parte.
The above addresses are given without
any obligation or responsibility on our part.
Ces adresses sont donnes sans engagoment ni re ponsabilite de notre part,
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"A 2.a LU B RAPEX"

Pagina de

realizou-se no Funchal
e terminou no Rio de Janeiro. . .
o

H:i poucos dias, procedeu 0 Clube Filatelico do Brasil, no Rio de Janeiro, a distribui~ao de premios aos fi latelistas brasileiros que tornamm parte nn .2 n LUBRAPEX.o
Perante numerosa assistencia, composta
de socios do Clube, abriu a sessao 0 s~u
Presidente, General Mirabeau Pontes, que
tendo descrito em pormenor toda a viagem
feita pelos filateIistas, desde a saida do
Rio ate ao final da LUBRAPEX, nao deixou
de se referilo aos grande~ la~os de amizade
que a Filatelia estabelece.
Teve palavras de louvor para a Comissao Organiz adora da Exposi~ao, e por
mais de uma vez referiu- se as belezas naturais da Ilha da Madeira, panoramas esses
que em sua opiniao jamais ~ airao da mente
daqueles que tiveram oportunidade de estar
presente~ na «2." LUBRAPEX .. .
Falou em ~ e g uidal 0 Sr. Almirantc Maga-

P.lo
Capitio JOAQUIM LEOTE

I

0

A£ROfILAT£LIA
Aerofi/atelia no Argentino

A palav,a. chave . - Ac~ao

..I
I
I «Naticias Filatelica,) I
I
I
I
I
'--~------------"':.

Palo

A881NE

CAPITAo 1=. LEMOS DA SILVEIRA

EXCELENTE MENSARIO OA ESPECIALIOADE

o

leilor que me acompanha fielmen te
des de 0 n.O 118 ao longo desta .pagina de
Aerofilatelia. - a brincar a hrinca,', a rubrica j~i conta com sete ano.~ e pico, ~em
pre firme e regular, excep~ao fcita a algumas falta~ de comparencia motivadas pOl'
anedotas que nem vale a pena dar ao m.lnifesto - c~t:i a par da bern o"ientada c
cnergica labora~ao dos no s~o, colega~ aerofilateli~tas argentinos.
Eu tenho participado, ~ empre que a
ocasiao e propicia, na divulgafi:ao des~a actividade - que me merece particular atenrrao
por a con~ider a r verdadeiramente MODELAR.
POI' meio de noticia ~ explicativas e de comentario, frequente s.
Ainda no reeente
n.O 199 me ocupei do tao eonhccido . D ia
del Aerofilatelista. - semprc em 1 de Mal'fi:0,
aniversario da morte, oeorrida em 1914, do
piloto Jorge Newbery, eL"iador da Ael"On.iu-

tica Argentina - e tive oponunidade de aponmr que ia sel' formada em Bueno~ Aires
uma no va a gremia~ao exclu~ivamente acrofilatel ica.
, E com natural regoz lJo que, ainda pela
voz autorizada do c ~ tim a do amigo Algeloio
Non i' , po .. ~o hoje informal' que a SoA. D. Ao
e agora urna feliz realidadc . Capaz de insuflar ainda maior dina mismo iJ Aerofilatelia,
tanto no seu pais como ao nivel internaeional,
uma ve z que a nova ~ oeiedade tenciona - e
muito bem - filiar- se logo que possive! na
F. J. S. A.
Mai, uma presen<,a, c nota vel, que 0
nos<,o Clube - membro da F. I. S. Ao aplaude calorosamente, e it qual oferece
a ~ ua expont:lnea colaborafi:ao.
Um do s projecto~ de fun do dos colegas
a rgent inos, ja em marcha, e prilticamente
a~ ~ enle - conseguido, vamos l:i - e 0 de in-

Assinaturas anumos:

)
I

•

I
I
I
II

Contlnenta, IIhatl, BrasU a Elpanha
Provlnel.. Ultramarlna. a outro.
palsas..........

80JOO)
I
70$00

Redllc~lio e Admlnlstral;60 I

RUI dB Flgullrl dl Faz, 128-3.0

COIA1BR A

I
I
I
II

'!: . . . _......-_--.._-.II' _ _ _ _ _ _ _ _ _ :!'

.:----..-~--.---~-----~t_.

I ETIQUETAS DE FOSFOROS

It

o

I

I
I
I
I

Reunifies para troeas todos os sabados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede
Av. Almlrlnt, RII., 7D-3. o-Dt.o
LISBOA
'!:----------~----~=,

I
I

Ihaes Macedo, chamando. a uten~ao da ass istencia paloa 0 facto de que a participa~ao
brasileira, composta apenas por 21 concorrentes, que expuseram em 188 dos 980 quadro~ ocupados pelos filatelistas na exposifi:ao (excluidos os quadros de Literatura
e Juventude), obteve 6 medal has de ouro,
das 11 que fOloam atribuidas na exposifi:ao,
alem da medalha de ouro do Grande Premio do Brasil.
Igualmente a participafi:iio bra s i lei r a
obteve 2 medal has de vermeil, 6 de prata
e 7 de bronze.
Mais dissc que, em face dus classifica~ocs obtidas, nao h ~i duvida que a Filatelia b,oasileira, embora nao tenha obtido
o Grande Premio LUBRAPEX', e 0 Grande
Premio das Tematicas, esti de paraMns.
Seguidamente falou 0 Sr. Sant'Anna
Saadi, que fez intere~sante palestloa acerca
de sua participa~ao que se achava exposta
na~ vitrinas da sala do Clube, onde os
pre~entcs se encontravam', e que no Funchal
conquistou 0 Grande Premio Brasil.
Finalmente, 0 Scnhor General Pontes
procedcu a di~tl°ibui~ao das medalhas conquistadas no Funcha.l. e chamou a atenfi:iio
de todos, e e~pe<;ialmente dos filatelistas
de Sao Paulo, pat°a a necessidade de, desde
j~i, iniciar os trabalhos para a realiza~ao
da .LUBRAPEX 70 •.
Digna de nota [oi n atitude do Dr. Joao
Cavalcanti de Ba~to~ Melo, que, ao receber
sua medalha de ouro e urn premio especial
de uma orquidea em filigrana dourada, fez
dela oferta a e~posa do S,o. Almirante Macedo.
Tal atitude [oi coroada de uma
e~trondosa salva de palma~.
Todo~ os discurso~ foram extraordinariamente aplaudidos, e mais uma vez, terminada esta tao bela fc~ta, tive a satisfafi:ao de sentir como toda~ e~tas reunioes
estabelecem tao fOLotes Iafi:OS de amizade entre
toda a familia filatelica.
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NOVA EMISsAo
DA AGENCIA GERAL DA COROA

MALTA
NATA L 1968
Primeiro dia

d~

circulapio - J de Outubro de I968

corpol'al' permanentcmcnte manifesta,<6e ~ aerofilat6lica~ de VUllO num dos acontecimentos
anuais de maior escala na vida daquele pais:
a .Semana Aeronautica y E~paciaJ.. Est:l
decidido que todos 00, anos sed emitido urn
~clo comemorativo da . Semana", pre~tando
homenagem suce~~ivamente aos pioneiro~ da
Avia .. ao nacional.
No ano pa ~ ado - 21... Semana - foi
posto a circulm', em 21 de Outubro, 0
~c10 de 20 pe ~ o ~ com efigie de Pedro L.
Zanni (Fig. 1).
o major Zanni, um do~ primeiroo, brevetados peb velha E.,cola d' Avia<;:ao Militar
de Palomar, roi 0 protagoni~ta do historico
«raid. Amo,terdao-Toquio - tentativa frus-

35

tel'Oacional Aeronautica e Esp a cia I, que
abat'ca varios hectares, tem urn heliporto, etc"
o rcfel'ido selo em vez de sair em Outubro
- na .Semana> - sera emitido entao em
1 de Novembro, dia de inaugura'faO da Expo~i'fao .

No local, a S. A. D. A. levara a cabo
uma Mostra Ael'ofilat6lica, e no Posto de
Correio funcionarao, al6m do costumado carimbo de primeiro dia, trt~s interessantissimar
marcas comemorativas:
.....,. No dia 1, inaugura .. ao, 0 cal'imbo reproduz 0 .Avro-Gosport., primeiro
aviao construido na fabrica de Cor-

PAPUA E NOVA GUINE
Emissao aefinitiva - 2. a Parte
Primeiro d£a de circulafdo - J de Outubro de I968

i=ig

OS FILATELISTAS PODEM ADQUIRIR ESTES SELOS
DOS SEUS FORNECEDORES HABITUAIS

trada de volta ao Mundo - reali zado em
1924, com urn monomoror Fokke cri.,mado
.Provincia dt! Bueno~ Ait'es. , e oo,tentando
as cores argentinao,.
Ainda no dominio da~ celebra'foco, aerofilat6Jicas, efectuou-~e um voo e~pecial Buenos Aires-Pehuajo, em 26 de Ourubro (Fig. 2) .
Para este a no - 22.n Semana - c~t;l programado 0 selo, tamb6m de 20 peso~, com
a efigie de Aaron de Anchorcna (Fig. 3).
Foi este pioneiro que trouxe de Pari~ 0
baHio . Pampero., ensinou este desportu a
Jorge Newbery e com ele realizou 0 primeiro voo, em 25 dc Dezembro de 1907, dc
Buenos Aires a .Conchilla~ (Uruguay).
Como em 1968, exactamente de
a
24 de Novemhro proximo, vai tcr lugar em
Buenos Aires uma imponente Exposi'fao In-

doba, ~ ob licen'fa inglesa, no ano
de 1'J27.
- Dc 2 a 23, 0 carimbo mostra 0
.Pulqui I . , primeiro aviao a reac ..io
f abricado no continente americanocxcluido~ os E. U. A., como C obvio
- que colocou a Argentina no 5.0 lugar mundial na constru..ao de jactos,
- No dia 24, encerramento, 0 carimbo
patenteia 0 mai~ moderno dos foguetoes construidos em Cot-doba, 0
.Rigel •.
No campo do~ voo~ espCClalS teremos,
entre outra~, dua~ excelentes iniciativasamba., por hclic6ptero : 0 voo de Palomar
- primeira base da For.. a Acrea Argentina
- para 0 local da Exposi .. iio Internacional,
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HOM1:NAJ .. " PEDIitO 1.. ZANNI

Prof. Doutor Carlo. Trinciio

•
I=ig.

onde a correspondencia sed. lan,.:ada em
para-quedas, e 0 voo da capital para Conchill as (Uruguay), comemorando 0 que fez
Anchorena h6. 61 anos, e que sera 0 pri-

2
meiro voo p o~t al internacional por helic6plero realizado na Argentina.
o leilor ve que eu nao exagerei 2 0
afirmar que a palavra-chave e AC<;AO!

[)

Brutalmente, a morte arrebatou-nos -0 nOS80 querido amigo e consocio Sr. Prof. Doutor Carlos Trincio, 0 n.rimeiro dos eminentes filateUstas portugueses, da mais alta projec9io naclonal e intemacional.
Para quantos conheceram e admiraram as altas qualidades do '
homem, do medico, do professor, do "Ientista e do fllateUsta que 0 Prof.
Doutor Carlos Trincio foi, - estas palavras chegam•
Mas nlo para esta revista, que ele tanto honrou pela sua colabora940 permanente, como sempre honrou, e principalmente no estrangeiro,
a FUateUa POl'tuguesa.
Pelo que, nio um simples artigo, mas todo um nlimero, 0 proximo,
de Novembro, 8era dedicado it memoria do eminente fllateli8ta e saudosissimo Amigo.

XXII SEMANA AERON~
~

m

U'J

~

o

:>
r""

PESOS

R.ARGENTINA
I=ig.

3

No cinquentencirio da morte de Roland Garro.
Ser apenas urn minusculo ponto no mapa,
a 750 km. a Leste de Madagascar, aparentemente perdido no Oceano lndico, nao e handicap para na Reuniao se organizar urn
programa racional para homenagear condignamente os valores hist6ricos da Fran,.a,
e do Mundo.

Assim, sob a egide da activa Association Philatelique de l'Ocean [ndien, 0 cinquentenario da morte do lendario pilolO
Roland Garros vai ser celebrado com dais
carimbos comemorativos, i1ustrados, que scrao usados, urn durante a reuniao aerea
(meeting) que, em 5 e 6 de Outubr~

(VEM DA pAGINA ANTERIOR)

Somos 0 jilatelista portugues que mais amplo e mais antigo e amigo
contacto tem com os filatelistas brasileiros} entre os quais contamos com
amigos muito queridos. E somos um dos poucos filatelistas portugueses
vivos, e um dos dois do Juri} que no Rio de Janeiro estiveram em I966} na
«/ LUBRAPEX».
Pelo que nos orgulha a saliifapio plena com que os generais e os almirantes brasiletros (todos simples) simpati,:os e queridos, eles e elas I) ngressaram as suas distantes e nossas £rmas terras do Brasil 1
At! breve} - e at! sempre 1

·t. ------------.. . .---

---~-----------i·
SEU I

I PROPONI-IA NOVOS s6cIOS PARA 0

IClube Filatelico de Portugal I
~ .....".",..,._I/IIIiiIIIW".",..,.~_~ .....- - - - - _

.........~<t#fIIJIIW .........~ ........................................................................ _..~t:
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parte: capitao Joaquz'm Leote e Jose Gonzalez Garcia. Nao queremos nem
saberiamos dz'stinguz'-los. Nem tal ittteressaria. Basta que se saiba que sao
dois extraordinarios campeoes, - a escala internacional.
Um pormenor quanto ao capitao Joaqllim Leote, e pedimos para todos
se sentarem: Nada menos do que 65 exemplares de IOO rs. de D. Maria,
sen do 5 ddes 1lOVOJ, um deles um pm', e compreendendo uma tira de 5
maz's 2, 2 quadras e varz'as tiras!
Dos portugueses, a seguz'r, Jose j~oraz's Calado) Jose Hipolito, Dr. AntOnio Marfal Correia Nums) etc., etc.
Nos brasileiros, quatto grf!.ndes ptz'meiras /z'las: Antonio Sa1zt'Anna
Saadi (75 olhos de boi); Dr. Renato de Amaral Muclzado (84 olltos de boi),·
Ramon Zuriaga (80),. eDt. Joao Ca'alllcmzti de Bastos Melo. Mas todos,
na proporfao) quanto as rarissimas series seguintes. Et:traordinarios!

•

prOXImo, ~e desenrolara nos terrenos de
La P03session, e outro na exposi'fao filatelica e documental, que sed inaugurada,
em 5, 11a capital, Saint-Denis.
Roland Garros, famo a aviadol' pioneil'o,
foi varias \'ezes recordmell de altitude 3.910 m, com -Bleriot. (4-9-11), 4.900 m,
ainda com .Blel'iot. (6-9-12), e 5.610 m,
com -Mol'ane-Saulnier- (11-12-12) - e r eaJizou a primeira travessia aerea do Mediterr:'ineo (St. Raphacl-Bi zerta), em 23 de
Setembro de 1913 .
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Pal'ticipando na I Grande Guerra desde
a primeira hora, obteve numerosas vit6rias
aereas e tornou-se urn dos ases da Avia'fao
Milital" francesa. Foi abatido, no dia 5 d~
Outubl'o de 1918, perto de Saint-Morel (Vouziel·s). Tinha apenas 30 anos.
Os cal'imbos comemorativ().s, e quaisquer
infol'mes complemental"es, podem sel' soIicitados a: - A. P. O. 1. - B. P. 390 - SaintDenis - ReUNION.

7
Urn grande ausente: Fraccaroli

No Jttr£) 1lOS passeios) nas conversas) nas anedotas) -=- todos nos notamos sempre a presenfa de um grande ausente: Hugo Ftaccaroli.
Podem alguns brasileiros discordar num ou noutro pequeno pormenor.
Mas todos eles reconhecem ser Hugo Fraccarol£ 0 grande piomiro) 0 granite
doutrinador, 0 grande e extraardinatio impulsionador da Filatdia Brasilei1'a, e !eu eminente representante na Federafao e em todos os Jitris internaczonazs.
Por motivos que conkecemos) Hugo Fraccaroli nao pode compartcCt
nesta «2. a Lubrapex .. , da qual/oi 0 grande colaborador no Brasil. Mas
ele sabe que esteve presente, sempre, no 1lOSS0 corafao!

8
A con{raterniza~io luso-brasileira

Finalmente) nao devemos esquecer a invulgarissz'ma con/taternz'zafao,
dia a dia) segu1zdo a segundo) inteira, verdadez'ra, sentida, entre brasileiros e
e portugueses.

Separata Portugal-UItramar do Catalogo Mun'dial
de Inteiros Aeropostais de Franc;ois . Godinas
Lanltar uma ideia, po-Ia em eurso, c
muito mais fu cH que faze-I a pa9'"><1 r
ao dominio dns r.ealidades.
Nos nossos olIulneras 199 (Fe\'Ier eiro) e
200 (Maflto ) d·emos corpo II possibilidade em drtud,e dos laltos de amizllde qu e li galll
o In05S{) cons6cio Cnp. Lemos da Sih eira COlli
o distinto nutor - de ser r.e publicada em
opUsculo 0geparado n parte l'ccpeilante a Portugal (inclllindo, claro, 0 ~ llldo detalhado
dos nerogralllas militillres) III iI.s ;J1o.usns Pro\'incias Ultrilmarinns, do primoroso CIClt.:JZOgu.e Monclicd des Entler! A(Tap~.sllClux, 4." ediltiio (1967), de Franttois Godinas.
Foi uma inieiati, a (lue rupidamcllre CO'llI)uistoll a .simpatine 0 inteooSGe dos leitoIlfi5.
Assim, ao terminnr 0 praz,o em 31 dl! Maio,
ha\inm-sc rcgistad.o nada men os de 40 o inacriltOCS -Ie 11 cOlldj~iio fundamental era a de
se con~eguir um minimo de 30.
Nesta cOlriormidade, conlactou-se 0 autor
e podemos hojc informar, com nnturdl ale~e mpre

gria, que a distrihuiltiio desL-e auxiliar eficieJ1te r-ara todos os que desejam trabalhar
e \'alorizllr-sc '110 sector d05 nerogramas teru
lugar lem fins de Outubro. Seru enyiado diooctamente da Belgica para- os 40 intere.s.</a.dos (1 ue ore inscl'Cveram.
Como 0 suplemento 1968 do Cntulogo
Geral ell eneontra igualmente na tipogrnfiq,
jalgumos 'extremnmente interessante e pertilIente qu ~ a IIlOS§ll ·separatu inclulsse ju, \110
meslIlo opuseulo, 0 suplemcnto concer:nlllltc
a p.ortugal e U\tramar. Desta forma, tere11105 a ·nC1iCa «ferran:enta» absolutamente em
dia Ie COlD uma difoer:enlta minima de prelt0'
afinal: 61 frnncos betgas (35$00).
Solidtamosaos inscrito; , que ninda 0
IIUO fheram, para e£ectunr a pagamen lo do
montante de 35$00, dirigido a «Secltiio AerofilateJ.ica» do Clube (Apart-ado 2869, Lisboa).
A alluncinda «oportunidnd.e a npIloYeltar» , •• foinpro\'eitada. De pnrabcns os que
o 50u~ram fnzer.
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Mostra Internacional de literatura Aerofilatelica

4

(Milao - Dezembro de 1968)
A

Os

« Moslra hztemaci01~al

de Literatura Ae1'ofilatelica» que, integrada
1tas C011lem01'a~oes do IO. 0 an£versario da nossa congbzere Associa~ao Italiana de Aerafilatelia (A . I. D. A .), vai realizar-se em Dezembro proximo,
nos salaes do Museu Naci01~al da Ciencia e da Temica c Leonardo da Vinci»,
em l/IIiliio, reunira obras escolhidas de grandes especial£dades dos mais
diversos paises, coltvidados fxpressamente para 0 ifeito.
Em Portuoal
0 llOnroso convite_ recaiu muito naturalmente sobre 0
b
?lOSSO prezado consocio, colaborador e amigo Capitao F L emos da Silveira,
aeroJilatelista e publicista Jilatelico de e1lorme prestigio nacioll,al e internacional, que aeeitou e vai expor em Miliio as sltas cronicas especializados nos
tres periodicos em que colabora regularmmte: c Noticias Filatelico», «hzterTAPline.,. e este «Boletim ».
Desta Jorma} e mais uma vez} a tonhecida rubrica «Pagi1la de Aerofilatel£rz » estara patente num eel tame internaeional} c01~tribuindo} funtamente com as outras duas e:welentes pltblica~aes rejeridas} para demonstrarinsoJ£sma.'lJeimente 'flO ejtrangeiro a classe e a vitalidade de alguns dos
olgaos da nossa Imprensa especial£zada.

Cbegado recentemente aos escaparates (aerolilatelicos)
ACllbn de ser publicada 11 2." cdiC;ito do
magnifico cBalloGlJlp o8t IV .0, r 1d C'ltulogue
(1711'3-1968) >> compilado pelo Dr. J. Boesman,
figurll de grande l'elevo 1Il0S meios a ~rofila-.
telicos, Pl'eside nte da Federac;ito Lnternacional
das Sociedades Aerofilatclic.15 (F. I. S. A.) e
praticunLe do Y O O em bnlito livre.
o pollllD'e, de 260 J.liiginns, profu5am~llt e
iJu6trado (44Q gravuras), e cia'lIdo conta de
inulDier~ de tlllhcs hist6ricoo e fiJatclicos, t!
um reposit6rio mllilo completo do Correio
por Balito e m todo 0 Mundo - iuclllindo,
portanto, 60 palSC5 - desde 1783 ate a actilnlidade.

A intlCu/iito principal e cOluscguir reunir
pum uuico livro a rderl'lllcia a todos {IS
aeolltoecimentos que re5peitam .a ·fJstla espccialidadlC tito cuItivada, e atribuir uma cotac;iie
r-eal e deeth-a a tod~ noS pe'ilLS mCJI1ciooada:s.
EstlC Cntiilogo constitul, ~em duvida, elemcnto indispensuv,cl de conslIlta e leitnra
pro\'eitosa para quantos 6C intere5snm com
preot:up8c;iies de objectividnde pela Aer.ofilatoelia, em geral, e pelo Corre1o por Balito,
em particular.
o seu pre90 C :dlC 10 d6lar.esl, e pode fer
pedide ao editor: Netherlands Aero Museum,
Stale nlaan, 2-A - The Hague ~ HOLLAND.

•

CTT e

0

3

Eng. Manuel Gra~a

Mas outro destaque se impoe: Para os nossos CTT.} na pessoa do
Eng. Manuel G1'a~a} d£stintissimo d1·rector dos seus Servi[os Industriais.
Quer com 0 seu subsidio substancial, mas que tem de ser aumentado
sempre que se nao trate do caso especial do FU1lehal} quer com a sua participa~ao na Classe OJicial, verdadeirammtt notavel} qU,er, principalmente} com
a muito bela e mesmo luxuosa serie de selos sobre a Madeira - os CTT
provaram uma inteligencia e uma. ejicibzcia que pedem lm~~s a qu~lquer
outro organis1JZo similar estrangeiro! Pelo que serao pleonastzcos quazsquer
adfectivos.

5
Os quadros

Um pormenor a apontar e sobretudo} para aprender: Ten~o nos orga£numeras exposzf;oes jilatelicas portuguesas, e uma naczonal} sen,do
que nesta ultima Jomos 0 organizador de tudo menos dos se~s quadros. que
nada nos satisfizeram} pois que ou sao pesados} ou complzeados} e, C01Zsequentemente} se estragam imenso de cada vez que se realiza uma exposzf;ao
em diversos se nao distantes locais do Pais} -Jomos encontrar no Funchal
os quadros mais praticos que ate hoie fa vimos.
Sao de nao inutil£zar ou de copiar 0 modelo.
J

?~izado

•
.,

,

as expos ito res classicos

Porque aos coleccionadores tematicos e dedieado, adiante} detalha~o
estudo critico do nosso distinto colaborador Eng. lI1"arques Gomes - sen a
il1Jitstlf;a nao Jazer rejednci~ espedal aos cvleccionadores classicos.
.'
Sem podermos, POl' evtdente Jalta de espa~o} Jazer-lhes as l'ejerencza.r
£ndividuais para as quais trollxemos todos os elementos} - sao de destacar os
dois glandes campeoes portugueses} absolutamente imbativeis em qualque'!'
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E tendo lido, pr£me£ro do que ninguem, todos os valiosos artigos com
que alguns dos mais brilhantes colaboradores desta revista, portugueses
e brasileiros, quiseram enriquecer este It{muro, - e tambem claro que nao
podemos repetir os assuntos por eles jocados, nem os comentarios por eles fa
feitos.
SituafaO ejectivamente dificil e ingrata.

1

"

Organiza~ao e ' organizadores

Organizapl0 e apresentafao perfeitas, mesmo exemplares. Visi'lJel um
verdadeiro espirito de equipa, com saliencia para Padre Higino de Vasconcelos, comendador Carlos Henrique de Spinola, Eng. a D. Ma'l'ia Elisa Basto
Machado, Dr.a D. Maria de Jesus de Morais Sarmento, Manuel Pinto
Ferreira, Jose Luz Silva, Gabriel de Freitas Furtado, Manuel Mateus Lourenfo Gouveia, Fausto Lopes Nogueira, Joao Vicente da Silva, Jose
Augusto de Morais Sarmento, etc., etc., todos sob 0 comando do fuiz Dr. Frederico de Morais Sarmento, dinamico e prestigioso presidente do Clube Filo-:
ttlico da Madeira.
A ele se ficou devendo esta «11 LUBRAPEX.". A ele, igualmente,
a sua amplidao e eficiencia. A ele as suas consequencias, a profectarem-se
no futuro proximo.

A filatelia pode prestar urn grande servi<;o
floresta Portuguesa

a

o inccndio ilia florestn, desdre os meadcoS
da prima\ era aos meados do Outono, e uma
r.ealtdade. Consider,ado 0 in :n.igo ,n." 1, procura-se comba tc-Io por todos os mJeios ao alcanoe. A filatelia ainda· llliio foi abordada,
pelo menos 1110 n OSED P ais. Chegou a altnra
de Ihe ~oUcitar que preste um grand e rervic;o R flOl1esln portugllesa. Com e£eito, a
superficie florestal do Continente constituidn
pOl' 45 010 de resinosas e 55 % de folhoS<l3,

: - - - - - Pelo - - - - - , .
fNG. BELLO DIAS
mente na floJ.'lesta re.si.nosa. COll~ cquilncills,
(Itllll lIlais a prC\'>enc;iio do que a eXlituriio '
prol?riaJ111e.nre dita e aquela repr,esenta, .scm
dU\lda, reduc;iio significativa 11105 prcjlllZOS,
por \ -czes CJlla,; tr6fic(.s, pessoais e materiais.

3
ubsfdios e subsidiantes

Claro que nao sao de esquecer os subsidios da Junta Geral do Distrito
Autonomo, da Camara jj/funicipal e da Delegafao de Turismo, cufos p1'esidentes fica,m para a historia da Filatelia Po rtuguesa, do mesmo modo que 0
do ilustre Governador do Distrito, 0 nosso querzdo Amigo comandante
Camacho de Freitas, que foi ao ponto de receber todos os participantes no
vetusto e precioso Palacio de S. Loure11fo, com doces e vin.hos do melhor que
durante doze dias la provamos, e nos fa c01zheciamos desde ha bons trinta e
Ctnco anos.

e p-ercorrida

anualmente por i'llcc,lIdios originados q uase scmprre pelo homem, mais por
descuido que por ignorAneia.
o £6sforo mal apagado ou resto de cigarro atirado para, aIem da berlUa da estra da,
tern pro\ ocado inulDleros prejulzoB, pri.ncipal-

J1: exactnlllente na preyenc;iio 'llle a Fila!Jelia pade e deve teir um papel lIr'!}>ortnntlssimo ao challlar a aten~iio do perigo de
inc&ndio ilia floresta, causn rlo por deS<'uido.
Assim, desde II FLAMULA iI 'emissno dum
SELO, a p re\'el1~iio pode ser um facto.
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8lbuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T~le
fone 2272329.
Com pro e vendo selos aos melhores
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.

pre~os.

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.o 22.
ENSAIOS, PROVAS, pl"Ovas de luxo e
de artistas, FDCs, postais maximos, etc.,
Portugal e varios temas, troco, com pro e
venda. Felix da Costa I1ha - Bairro n.o 2
- Alcoentre.

Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Cartas a Secretaria, ao n.o 22.
All Portuguese stamp collectors, who
are interested in a working associati n
of the history of the stamps of the Portuguese Overseas Provinces, write to
H. Hubner, D-6451 Bischofsheim, Postfach 62, Germany.
COMPRO series completas, novas, sem
charneiras, centradas, com tema FLORESTA.
OFERTAS ao Eng. o A. Bello
Dias - Rua Visconde de Seabra, 2-2.0-Drt.o
-Lisboa-5.
Al'fTONIO DE ARAUJO OGANDO C. P. 985 - LUANDA - ANGOLA - Troca
e compra s elos dos temas : BAR COS, RELIGIAO, PINTURA, MALARIA e ESCUTISMO. S6mente selos NOVOS, e FDC
dos mesmos temas. Da selos de ANGOLA
isolados e em series, NOVOS.
'

A nova sede do
nosso Clube

Un eon non c e

N.D 206- 207

1

Do 3.0 andar pas sarA para
o 5.0 do mesmo edificio.
Mas em andar CON STRUino DE NOVO!
Compartimentado contorme as nosBas iinalidades e
necessidades! !
E, principalmente, COM.
ELEV ADOR!! !
Pelo que estiio de parabens todos os nOBSOS querldos cons6cios.

dan s not reB 0 LET I M rap p·o r t e l

Eine Anzeige In

SETEMBRO-OUTUBRO DE 1988

tuga], instalado, como s~bem,
no 3.0 andar do n.O 70 da Avenlda de Almlrante Rels, em
Lisboa, val ter NOV A B
APROPRIADA SEDE.

I An advertisement in our BOLETIM will pay
I

I

ANO XXII

o Clube Fllatelico de Por.
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A "II Lubrapex, Funchal.1968"

I
_

Palo

DR. A. J. DE V ASCONCfLOS CARVALI-IO

I
.

1
~ste numero e este artigo

Como depois da «/ LUBRAPEX, Rio de Janeiro I.966», estamos
agora perante problema verdadeiramente di/ieil:
Tmdo de escrever algo para este numero da nossa revista, que muito
fustamente the e dedicado, - ndo podemos repetir 0 que fa publicamosa m
oito cronicas do «Diano de Lisboa:o, e vao reproduzidas adiante, com a
promessa de aqui arqu£var mais uma ou duas que ainda the vamos dedicar.
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JOSE G. GONZAL~Z, SUC.RA
RU A DAS ANT AS -

V ALEN(,;A

(PORTUGAL)

Revirta mmsal, enviada a todo.· os socios do C!ube FilaNlico de Portug-al
Oispensada de Censura

CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL

Especializada. em ca.lgado vulcanizado,
e todos os artigos de borracha. em gera.l

FILIADO NA FEDERA<;{AO P0RTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMlRANTE REIS, 70-3.0.Dt.o -

LISBOA -

Teler. 54936

CORRESPONDt:NCIA:

LISBOA -

PORTUGAL

EXPEDIENTE -

Ter~as

APARTADO 2869 -

e sextas·feiras, das 21 as 24 horas, e sabados, das 16 as 20 horas
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A SEVERA
RUA

DAS

GAnAS. 55-57

BAIRRO ALTO

•

LISIOA

•

T. I • f.

•

34006

PORTUGAL

RESTAURANTE TtPICO

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
AC;ORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU - Rolando dos Reis Angelo Postal 143 - Macau.

Caixa

MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

S. TOME S. Tome.

RESTAURANT TYPIQUE

Joao Paulo Rego Teixeira-

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. Calle18, N.o 7'37 - Apartado Aereo fl.o 859.
Santa Marta.
U. S. A. -Manuel L. Gouveia - 49t1, IS th
Avenue, GL. 5'2144. Sacramento, 20, Ca·
lif6rnia.

TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOD ..\ A NOlTE

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

, CORDOARIA. NIC-OLA,.' S~ A. R. L.

1

,I

Fa nca Me
fu ,tlada
, ,,
,

°

Um ospado do inouguro~l!o - Entr. S, Ex,· Govarnodor Civjl do Funchol,
o. Prllid.nl.s do. Club •• Filahi/icos d. Portugal, da Madeira a do Brosil
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