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Na .Philatec, Paris 1964 .. , as participa~6es, no .. 5alao de Honra., 
dos portugueses Jose Gonzalez Garcia e Prof. Dr. Carlos Trincao 

(Ver grandes reportagens nO interior) 
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GlIille: 

200 000 da taxa de 2$50 - laca-acastanhado, preto, azul-minpral, ama relo
-torrado, rosa, creme, vermelho e azul-ultramarino. 

S . Tome e Principe: 

200 00 da taxa de 2$50 - azul-claro, amarelo, amarelo-torrado, verde-('scuro. 
verde ervilha, preto, rosa, vermelho e cast anho. 

Angola: 

400 000 da taxa de 2$50 - violeta, azul, preto, rosa, ama relo, amarelo-tor
rado, vermelho, cinzento e azul-ultramarino. 

MOfambique: 

400000 da taxa de 1$50 - violeta, preto, amarelo, amarelo-torrado, vermelho . 
azul-ultramarino, cinzento-azulado, verde-claro, castanho e azul tUfC)UeSa_ 

Macau: 

250000 da taxa de 20 avos - amarelo-cam'lrio, preto, vermelho, amarelo-tor
rado, verde, azul, lilas, castanho e azul-ultramarino. 

Timor: 

200 000 da taxa de 2$50 - verde, preto, amarelo, amar lo-torrado, vermelho. 
rosa, cinzento, azul-claro e verde azulado. 

Ministerio do Ultramar, 30 de Abril de 1964- 0 Ministro do Ultramar, Ant6nio 
Augusto Peixoto Correia. 

Para ser publicada no Boletim Oficial de todas as provincias ultramarinas 
Peixoto Correia. 

INTENS IF IQUE _AS~SUAS 

TROCAS FILATELICAS 

AN '0 N C lOS ECON6MICOS, 

SERVINDO-SE DOS NOSSOS, 

A PRE<;OS MUlTO BARATOS 

SANCHO OS6RIO 
REMESSAS A ESCOLHA 

Portugal e Ultra mar (centos de sel08 di
ferentes. novos ou u8ad08. para colec.;il.o) 

SERIES NOVAS 
Portugal e UltrBmar (quando V. S. deae
jar, mandarei tsbela com pre,;08 Uquid08) 

SELOS USADOS EM PAGAMENTO 
(aceito qUBlquer quantida-de ou genero. 
Seril.o vBlorizad08 conforme tabela que 
mandarei.) 

Rua da Madalena, 80-3.0 
- II S BOA 2 - PORTUGAL .. -
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C .ONleA Del 

XLV 

Um grande filatelista em S. Paulo 
Original e sensacional exposic;:ao -de se

los acaba de se realizar em Sap Paulo, e 
8credito mesmo que tenha sido linica reali
zada em qualquer parte do mundo. 

Reside na referida cidade 0 sr. John 
Mertke, que tem como linica ocupac;:ao e 
preocupa~ao coleccionar selos emitidos com 
a finalidade de divulgar bons sentimentos, 
confraternizac;:ao internacional, socorro aos 
necessitados, divulgac;:ao de actos de ami
zade inter·povos, afinal tuda que demonstre 
bans sentimentos human as. 

Em uma des minhas ultimas visitas a 
Sao Paulo, live a curiosidade de fazer uma 
visita a este senhor, e fiquei eslarrecido 
com 0 que me foi moslrado. No que diz res· 
peito a selos, acredito ser muito diflcil en
contrar coleccionador amador que possua a 
FORMIDA VEL sloc de selos como esle que 
encontrei na resid~ncia deste senhor. 

Fac;:am uma palida ideia:' 0 mlnimo de 
20 folhas novas de TODOS os selos emiti· 
dos pelo oNu. Folhas com carimbos do 

...--------- POR -------, , 
HUGO fRACCAROLI 

Vlce-Presidente do Clube Fllatelico do Brasil 

1.0 dia, F. D . C. com as quatro quadras dos 
cantos de cada folha. Neste mesmo sentido, 
so mente com menor quantidade de folhas 
novas, de quase todos os selos emitidos no 
Mundo, com os seguintes motivos: Cruz 
Vermelha. Malaria, Europa, Campanha con· 
tra a Fome. Visitas -de Confraternizat;ao. 
Todo e qualquer motivo fiilmtr6pico. Todo 
e qualquer socorro. 

Uma causa fabulosa e inacreditavel. n8 
qual ja deve tElr empregado uma soma in· 
calculavel de d6lares. Nao tivesse eu vista, 
nao acreditaria, mas, pouco depois, parte 
deste conjunto foi exposlo ns Galeria Pres· 
tes Maia, em Sao Paulo. 

No meu primeiro encontro com esle se· 
nhor, em uma casa filatelica, ele referiu a 
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que possuia em selos, e disse que estava 
disposto a tomar 500 quadros na exposh;:ao 
de Paris, natural mente recebi as suas infor
mat;:oes com muita reserva, e disse- da im
possibilidade de serem concedidos tantos 
quadros, 0 maximo que poderia conseguir 
seriam 10. Resposta dele: - Isto nao e pro
blema ... eu mando os quadros. 

No fundo da residencia deste senhor, en
contrel a boa oficina onde, de facto, esta
yam fazendo 6ptimos quadros com 3 metros 
de comprimento por 1 de altura, de feitura 
magnifica, s6lida e bern acabada. 400 qua
dros ja estavam prontos, faltavam 50, 0 que 
Quer dizer 0 total de 450 quadros. Por isto e 
que ele me disse que poderia mandar os 
500 quadros para Paris ... Ao lado dos qua
droll, havia um dlspositivo de madeira no 
qual se encaixam 6 jogos de 3 quadros, 0 

que facilitara, de maneira extraordinaria, 0 
trans porte destes quadros, para qualquer 
lugar. 

Estes 450 quadros foram utilizados na 
exposit;:ao que acaba de se realizar na Ga
leria Prestes Maia, galeria esta ao lade de 
uma passagem fort;:ada diaria de cerca de 
100 000 (cern mil' pessoas) 0 que fez com 
que a visita publica fosse extraordinaria, 
muitos milhares de pessoas diariamente. 
Urn dos maiores sucessos para a filatelia, e, 
prlncipalmente, para 0 motivo principal 
deste colecclonador- propaganda, por meio 
de selos, dos bons sentimentos humanos. 
E a propaganda foi intensa, e de facilima 
compreensao, porque em toda a parte se 
encontravam dizeres com frases alusivas 
aos bons sentimentos. 

Vamos finalizar. Estavamos fazendo urn 
Iigeiro lanche, quando chegou 0 cartelro 
com a correspond~ncia. Nela havla do Is 
grandes sobrescritos vindos da Iialia, aereos 
registados, com folhas novas e carimbadas, 
bern como diversos F. D. C. dos selos da 
Cruz Vermelha, e outre comemorat;:ao que 
nao me recordo. 0 impressionante fol que 
ambos os sobscritos pagaram 0 porte de 
mals de 10 mil liras. Comentando 0 caso, 
ele levantou-se, abrlu urn armario, e vi uma 
pilha de n~ais de urn metro de altura de 
sobrescritos iguais, de diversos paises ... 

Disse-me ele: Recebo os meus selos 
sempre nestes sobrescritos. Todos os meus 
agentes ou representantes agem da mesma 
maneira. De imedlato, quando aparece urn 
selo, para minha colect;:ao, comprBm 0 que 
eu necessito, e mandam Berea registado. 
Os sobrescritos sao Iguais, po is fac;:o colee
c;:ao tam bern destes sobrescritos. 

Oltimas informat;:oes: Trata-se de urn 
exilado russo, residiu muitos BOOS na Eu
ropa enos Estados Unidos. Ha tres anos, 
passou a residir definitivamente em Sao 
Paulo. E engenheiro, e construiu a sua for
midavel residencia. Nao entro em outros 
detalhes, porque nao sao filatelicos. Deu-me 
informat;:oes sobre 0 que pretende fazer, que 
sou obrigado a acreditar, pelo que vi, mas ..• 
vamos ver. 

Seu enderet;:o? - Joao Mertke - Rua 
Sao LUiz, 559- Santo Amaro - S. Paulo 18. 

Quem quizer ver 0 que acabo de divul
gar ... pode ir a qualquer hora ... a sua resi
dencla esta aberta, sempre, para qualquer 
visilante. 

Eston sempre comprador de 
hoas series de colec~oes 

da 
Alemanha, S. Marino, M6naco, Va
ticano, Austria, Holanda, Luxem

burgo, Fran~a, Suissa, Belgica. 

Interessam-me tamhem 
series tematicas de Portugal e UI
tramar, novas e usadas, e valores 
isolados esgotados na Ag@ncia; 
stocks, restos de colec~oes, etc. 

Tambem selos de Portugal e UI
tramar, a peso e centos, 

com ou sem papel. 

A. SIM6ES 
Pro Renova~io, 9-2.° D.lo 
ALMADA Jf. Portugal 
Telefone -+ 271953 

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

* 
CADA 12$50 

Pedidos a Secretaria 
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MINISTERIO DO UL TRAMAR 

DirecQ8o-Geral de Obras Publicas e ComunicaQoes 
ServiQos de Valores Postais 

Portaria n.O 20523 
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Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do UItramar, que, nos 
termos do artigo 2.0 do Decreta n.O 37050, de 8 de Setembro de 1948, sejam ernitidos 
e postos em circula .. ao, na provincia de Mo~mbique, 300000 biIhetes-cartas-aviao (aero
gramas) , confeceionado3 em papel de escrita branco, nas dimens6es de 250mm X 175mm 
(abertos), distribuidos pelas seguintes taxas: 

50 000 da taxa de 1$20 - fundo impressa a verde-palha e verde-escuro, repre
sentando rieino, brasao e texto a preto, e tarja a verde e vermelho. 0 selo , 
que reproduz mandioca, tern as dimensoes de 22mm X 28mm, e e impresso nas 
cores rosa-velho e preta; 

50 000 da taxa de 2$50 - 0 fundo, reproduzindo anona, e impressa nas cores 
azul-turqueza-esverdeada e sepia-avermelhada, 0 texto e 0 brasao a preto, tarja 
a verde e vermelho, e a selo que reproduz goiaba, tern as dimensUes de 
23,5mm X 24mm, e e impressa nas cores amarela e preta; 

200 00 da taxa de 3$50 - fundo impressa a amarelo-torrado e castanho, tendo 
como motivo amendoim, brasao e texto a preto, e tarja a verde e vermelho. 
o selo, nas dimensoes de 21,5mm X 31mm, reproduz abacate, e e impressa 
a verde-veronese e preto. 

Ministerio do UItramar, 21 de AbIiI de 1964. - 0 Ministro do Ultramar, Antonio 
Augusto Peixoto Correia. 

Portaria n.O 20534 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do Ultramar, nos 
termos do artigo 2.° do Decreto n.O 37050, de 8 de Setembro de 1848, que sejam emitidos 
e postos em circula..ao, na provincia de Macau, 200 000 bilhetes-cartas-aviiio (aerograrnas) 
oa taxa de 26 avos, confeccionados em papel de escrita branco, nas dimens6es de 
250mm X 175= (abertos). 0 fundo, representando uma rna tipica de Macau, e impressa 
a sepia-escuro e ocre-claro, brasiio e texto a preto, tarja a verde e vermelho. 

o selo, com as dimensoes de 31mm X 20mm, reproduz a eflgie do Apostolo 
S. Paulo, e e impressa n as cores verde esmeralda-claro e preto. 

Ministerio do Ultramar, 25 de Abril de 1964. - 0 Ministro do Ultrarnar, Antonio 
Augusto Peixoto Correia. 

Portaria n.O 90 546 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do Ultramar, que nos 
termos do artigo 2.° do Decreto n.O 37050, de 8 de Setembro de 1948, sejam ernitidos e 
postos em circula..ao, nas provincias ultramarinas, selos de franquia postal comemora
tivos do 1.0 centeml.rio da fun~ao do Banco Nacional Ultramarino, tendo como motivos 
figuras e edificios relacionados com 0 mesmo Banco, nas dimensi5es de 34,5mm X 25,4mm, 
das taxas, cores e nas quantidades que viio designadas: 

Cabo Verde: 

20000 da taxa de 1$50 - azul-violaceo, arnarelo-limiio, verde, vermelho, 
azul-mineral, preto, amarelo, rosa-velho e laca-acastanhado. 
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MINISTERIO DAS COMUNICA~OES 

Adrnlnlstraoao-Geral dos Coneios, Telografos e Telefones 
Direcoao dos Servioos Industriais 

Portaria 0 0 20 582 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. pelo Ministro das Comunicac;5es. 
que. ao abrigo das disposiC;5es do artigo 27." do Decreto-Lei n." 42417 . de 27 de Junho 
de 1959. seja lanc;ada em circulac;ao. cumulativamente com as que estii.o em vigor. uma 
emissao extraordinaria de selos comemorativos do 1." Centenario do Banco Naciona l 
Ultramarino, com as dimens5es de 34.5mm X 27mm. denteada 13.5. nas taxas. cores e 
quantidades seguintes: 

1$00 - Azul 
2$50 - Verde 
3$50 - Sena-queimada 

8 000 000 
1000000 
1 000 000 

Ministerio das Comunicac;5es. 12 de Maio de 1964 - 0 Ministro das Comunica
c;oes. Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

Portaria 0.0 20 617 
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. pelo Ministro das Comunicac;5es. que. 

ao abrigo das dispOsic;5es do artigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 de Julho de 1959. 
seja lanc;ada em circulac;iio, cumulativarnente com as que estao em vigor. uma emissao 
extraordin6.ria de Eelos comemorativos do centenario do Sameiro. com as dimensoes de 
34,5mm X 5mm, denteado 13.5. nas taxas. cores e quantidades seguintes: 

1$ - Sena-queiruada 
2$ - Sepia... ... 
5$ - Azul-violeta 

8000000 
1 000000 
1 000000 

Ministerio das Comunicac;5es. 3 de Junho de 1964. - 0 Ministro das Comunica
C;5es. Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 
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ORONleA DA;~ 
AU. T RIA·~·:-

Curiosas «(Gafes) Filatelicas 
A Administrac;ao dos Correios da Re

publica do Panama mandou pOr a circular, 
em Fevereiro do ana corrente, vinte e dois 
selos para correia aereo, dos quais vinte 
com taxa de 21 centavos cada um, e dois de 
1 e 2 balboas, na ocasiao e para co memo
rar 0 Concilio Ecumenico Vaticano I961/62. 

OS selos apresentam 0 desenho de ca
tedrais famosas do mundo inteiro. A inicia
tiva intentava distinguir os paises que to
maram parte no Concilio ja mencionado. 

Alem das igrejas cat6licas romanas, 
entre as quais a Se Patriarcal de Lisboa, 
figuram nestes selos festivos ainda quatro 

igrejas ortodoxas: a do Patriarcado Ecume
niea de Constantinopla, a Igreja Metropo
litana de Atenas, a Catedral de Moscovo e 
a Catedral de Sofia. 

Nenhum selo com a efigie da Igreja 
Metropolitana de Atenas tem lugar na 

Pe\o --------, 

Embeixedor Geo(ges Argyropoulos 

serie comemorativa dos paises que partici
param nos trabalhos do Concilio Ecume
nico, visto que a Igreja Ortodoxa da Grecia 
nem sequer por observadores foi represen
tad a no mesmo. 0 erro acima mencionado 
deve ser atribuido ao facto de estarem 
totalmente fora da realidade hist6rica, os 
responsaveis desta emissao. 

Quanto ao selo de 2I c., que, segundo a 
inscric;ao, devia apresentar a efigie da Ca
tedral de Sofia, na Bulgaria, aconteceu 0 
seguinte caso grotesco. 

Neste selo, pode ver-se em, vez da efi
gie da formosa igreja cAlexandar Nevski., 
edificada em Sofia no ana de I9I2, como 
reconhecimento e preito de homenagem 
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aos russos que libertaram a Bulgaria do 
jugo turco, 0 desenho duma mesquita mao
metana denominada cBujuk Djamb, que 
serve actual mente de abrigo ao Museu 
Arqueol6gico da capital bulgara. 

Assim se escreve a hist6ria ... mesmo 
fila telicamen te I .•• 

-

HENRIQUE MANTERO 
encontra-se sempre as ordens de todo9 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATILICO 
Prafa da Alegria, 58-2."-A 

Tele/eme 328176 
LISBOA 

Selos Clb.icos • Modemoa * Tematicoa 

COMPRA. TROCA e VENDE 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLECCOES 
Calcada do Carmo, 25 -S/L. E 

LISBOA - Telefone 35207 

AUTOMATICA ELECTRICA PORTUGUESA 
s. A. R. L. 

LISBOA: 

FABRICANTES E FORNECEDORES DE MATERIAL TELEFONICO E DE SINALlZAQlo 
ADMIHISTRAC;1.0 : 

Avenida Sidonio Pais, 18-1.0 Dt.O - Telef. 57146-7 

SEDE, FABRICA E SERVIC;OS COMERCIAIS: 
Avenida Infante D. Henrique, 8-A (Cabo Ruivo)--Telef. 387071--8 linhas 

Associada ao Grupo de Companhias 

PLESSEY INTERNATIONAL LIMITED 
INGLATERRA 
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paginas 0 sentir do proprietariado. porque, 
a bem dizer, eo seu «livro grande», nile es
quecendo tambem a mem6ria de anteriores 
geracoes. 

Desconhecemos 0 \que, neste capitulo, 
produ1.em as aS8ociecoes congeneres espa
Ihadas pelo Mundo, mas nile parece diffcil 
admitir que, por agora, a de Portugal as 
suplantou com acentuada dignidade. 0 «Pro
prietariado» e, pois, um volume de acen
tuado carlicter cientifico. mas nem por isso 
nos deixa de colocar dentro de imensos pro
blemas, uns ja solucionados, outros ainda 
por resolver, dentro da polftica contempo
ranea da habitacilo. 

Porem, esta pnitica de escrever s6 a 
pode usar um autor integrado no campo da 
vida cultural, transformando assuntos da 
maior responsabilidade nos mais amenos 
capitulos. A sua composicilo literliria per
mite-nos verificar que, por bem, um grande 
espfrito tudo pode e deve fazer sem atrai
coar a sua causa. 

Contudo, nile queremos deixar de la
mentar que, embora em edicilo modesta, nilo 
tivesse side feita maior tiragem, visto que, 
dado 0 ineglivel interesse do livro, foi redu
zida. Obra quase esgotada com rapidez, 
de pronto tambem se valorizou, por se haver 
convertido em livro raro. Aqui formulamos 
o desejo de nova ediclio, mais acessfvel em 
preco e em quanti dade, pois que a sua 
reedicilo nile vira desvalorizar bibliogriifi
camente a primeira tiragem, que, sobretudo, 
foi edicilo bem cui dada e de luxo. 

A sede actual da cAssocia~iJo Lisbo
nense de Proprietdrios», exeelente pala- .... 
ute na Rua de Pedro V, em Lisboa. ,.. 

45 
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elas se avalia a Iinha de conduta exemplar 
da colectividade. Agora, no Iivro «Proprie
tariado., logo de inicio, descreve·se 0 que, 
atraves dos tempos, conseguiu realizar para 
uma indispensavel uniilo, evio.lenciando, ape· 
nas, alguns trabalhos levados a cabo, por
que a descri~ilo geral doria bastantes volu
mes. 

De entre outros, queremos destacar 0 

estudo sobre a .urbanizar;ilo como ci~ncia 

do arrumo e higiene das popular;oes», e os 
diversos -processos modernos da constru
~ilo civil);. Tambem com merito, defende-se, 
e ainda bern, .. a arquitectura na arte de edi-
ficar com beleza.. . 

Por vezes, 0 cuidado de minucia e 0 

sentido da unidade de Portugal vilo ao 
ponto, alias bern descrito, de mostrar com 
clareza «Lisboa como base de uma organi
zar;ilo muItirracial., abrindo-se esse capitulo 
com a inteligente conci pt;ilo do sr. prof. dr. 
Adriano Moreira: cNecessitamos, porem, 
de corresponder ao eceJeramento do pro
cesso evolutivo do UItramar, determinado 
em grande parte peJo aumento, em quanti
dade e quaJidade, dos meios de que lemos 
podido dispor nas ultimas dtkadas, com po
voamento intensivo de origem metropoli
tana, do qual depende a formar;ao das co
munidades multirraciais integradas, sem as 
quais nilo havera em Africa, nem progresso, 
nem ordem, nem civilize~ilo, nem direitos 
do homem •. 

Depois, refere-se 0 autor a cuniversaJi
dade do proprietarismo, a epolitica do habi
tar;ilo., mas no bom sentiao da defesa de 
urn silo inquilinato. E em alguns casos, 0 

que e de louvar, ha 0 aJicerce de autorida
des, como se verifica nas refer~ncias bibJio
grBficas, aos melhores tratadistas, 0 que 
confere ao sr. dr. Corte-Real a sua actuali
zar;ilo. e 0 seu inteiro conhecimento da mate
ria versada. e interrelacionada com 0 pro
prietariado. 

Nilo deixou de aludir. em sintese. a le
gisla~ilo inerente ao instituto, que e vas Us
sima, - como urn dia 0 declarou na Assem-

DR. lOAO AFONSO CORTE·REAL 

bleia Nacional 0 sr. dr. Bustorff Silva,
conseguindo dar a questoes aridas a ameni
dade de expressilo digna de registo. 

Por tudo isto, nilo ha duvida de que 
tanto 0 autor como a A. L. P. merecem todo 
o aplauso, visto que a bibJiografia das cian
cias sociais portuguesas nilo e das mais ri
cas, e s6 nos ultimos tempos parece estar a 
dar-nos sell;uros sinais de progressivldade. 
Bern sabemos ser genero de estudo sbmente 
para determinadas «elites», mas, seja como 
for, 0 Pais deve obrigar·se a maior produ-
9ilo neste senti do. porque muitas vezes 0 

~xito esM garantido, como neste caso em 
que 08 interessadol! estilo avidos de conhecer 
a panoramica {nacional sobre tais aspectos 
de flagrante actuaJiJalie. Rescende nas Bual 
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2 CRONICAS 

1)idrio 
CARIMHOS MIL/TARES 

Os carimbos militares, de isenr;ao de 
franquia ou de censura, sao, em quese to
dos os palses do Mundo, altamente colec
cionados, haven do, ate, em alguns daqueles 
palses, clubes de coleccionadores apenas 
desh!. especia\idade, mas em Portugel, nao 
obstente algumas cronices e notlcias que ja 
aqui Ihes dedicamos, nao suscitaram, ainda, 
o interesse que, a multos tltulos, merecem. 

Nos coleccionamo-Ios ha muitos anos, 
especial mente de Portugal e UItramar, claro, 
mas tambem urn pouco de todo 0 Mundo, 
especialmente Espanha, Alemanha, Fran~a, 
!talia, Brasil, etc. 

Mas, tirante 0 saudoso coronel Freiria, 
falecido ha enos, e de cuja colec9ao igno
ramos 0 destino, s6 sabemos de outro por
tugu~s, 0 coronel Francisco Cardoso Sal
gado, que a tal especialidade se dedique, 
sem que, todavia, nunca tenhamos visto a 
respectiva colecr;ao. Havera outros? Que
rerao fazer trocas? Nao valeria a pene 
constituir uma secryoo dentro do Clube Fila
telico de Portugal? .. . 

Temos comprado, quase todas muito 
baratas, as per;as que possuimos. E esta 
semana recebemos, do simpatico e muHo 
prezado Jose Doria, infelizmente doente, a 
oferta de mais algumas, com as caracterls
ticas seguintes: Bilhete postal tendo im
presso, no canto superior esquerdo, .Expe
pedir;ao militar a Madeira», e, no superior 
direito, c1sento de Franquia.; carimbos ·Ex
pediryiio Militar a Madeira / Isento de Fran
quia., a vermelho, violeta e azul; carimbos 
cComando Militar da Madeira/ Censurado., 
a vermelho e a azul; e carimbos circulares 
pequenos eM. G. / C. M. P. T. / 7, 21 e 55., 

E eis aqui uma coleccao ainda relativa
mente flicil de fazer, porventura com bus
cas trabalhosas, mas aliciantes, de per;as 
baratas, mas de Inegavel valorizer;ao futura, 
pelo que slnceramente a aconselhamos a 
todos os leitores. 

v. C. 

DO 

A «PHILATEC, PARIS-64, 

Conforme noticiamos, realizou-se em 
Paris, em 5 do corrente, e inauguraryao de 
.Philatec, Paris.64., da qual acabamos de 
receber as prime ires informar;c5es. 

A formidavel exposil;:ao filalelica inter
nacional tem lugar no .Grand Palais., perto 
dos Campos Elisios e da Ponte Alexandre 111. 

Para dar uma ideia dos selos expostos, 
e seu valor, basta dizer que cinquenta ho
mens bern arm ados a guardam dia e noite ... 

Outra ideia pode ser dada pela pre
senea, nas Classes de Honra, de 66 dos 
maiores e mais famosos filatelistas de todo 
o Mundo, como II rainha de Inglaterra e 0 

principe de Monaco. Entre estes, dois emi
nentes portugueses: 0 prof. doutor Carlos 
Trincao e Jose Gonzalez Garcia. 

A par das extraordinarias participar;c5es 
destas Classes, todes autenticas fortunas, 
- as nao menos extraordinarias da Classe 
de competir;ao, no coleccionismo chamado 
classico, com selos dos mais raros e valio
sos de todo 0 Mundo, com especial desta
que para a Franrya : selos c1assicos, ensaios 
e provas, avalanches de erros e variedades, 
pre-filatelicos, carimbos raros, primelfQs 
voos, etc., etc. 

Nesta Classe de competh;ao, tambem os 
filatelistas portugueses, agrupados no 1.0 an
dar, nao desmereceram dos restantes, den
tro dos grupos respectivos. 

Uma unica excepcao a tamanho des
lumbramento filatelico: a das colecc;:c5es te
maticas, que, arnanha, todos os cronistas 
autorizados descreverao como em nltido 
desnivelam~nto, princlpalmente por falta de 
originalidade, de estudo e de riqueza. 

Afora isto, con junto filatelico maravi
Ihoso de beleza e de raridllde, preparado e 
propagandeado com perfeir;ao, donde urn 
exilo total, que se pode traduzir por esta 
imagem eloquente: Para ver a cPhilatec, 
Paris-64», com selos que, para efeltos do 

(Continua na Pdg. 9) 
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Exposi~io Filatelica de Castanheira I 
de Pera 

--- P OR ------~ 

Uns ell Outros 

Em Castanheira de Pera, inlegrada nas 
brilhantlssimas feslas comemorativas do 
cinquentenario do respectivo concelho, rea
Iizou-se uma exposic;:iio filatelica e numis
matica, com inumeros expositores em com
peliC;:iio, e varios na CIa sse de Honra, entre 
os quais os srs. Jose Gonzalez Garcia, 
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho. dr. Joiio 
Vieira Pereira, etc .. etc. 

Esla exposic;:iio. em grande parte devida 
a actividade do nosso querido consodo e 
amigo sr. dr. Arnaldo Braziio, constiluiu urn 
exilo assinalavel, pelo que dela publicare
mos larga reportagem no proximo numero 
desta rev/sta. 

Henry C. Dupont 

Descendenle, pelo lado materno, dos Se
verac, velhissima familia do Rouergue, (Avey
ron), onde se encontram as ruin as do seu 
enorme castelo (1100-1900), cujos arquivos, 
recheados de pergaminhos do seeulo XIII, 
escaparam 1I destruiC;iio em 1793. e .~iio con
sarvados religiosamente, Henry C. Dupont e 
um historiador eminente, e grande /lutoridade 
em arqueologia - administrador da .Societe 
d'Hisloire et d' Archeologie du Forez - LA 
DIANA_, e membro da «Comission des Ar
chives Historiques du Rouer~ue-, e das duas 
«Societes de Lettres, Sciences et Arts de 
l'Avezron et de la Lozere- . 

Digno de menc;iio e, igualmente, 0 seu 
grande interesse pela Aerofilatelia, em que e 
tambem figura marcante, dentro duma espe
cialidade de grande estofo, como e a primeira 
emissiio de selos de correio aereo, e os voos 
pioneiros dos E. U. fl. Basta dizer que os 
estudos de Henry Dupont siio publicados com 
II mais ampla projecc;lio nas melhores revis-

_____ I 

HENRY C. DUPONT 

tas aerofilaMlieas dos pr6prios Estados Uni
dos. Sem perder de vista que a sua coleeciio 
foi alta mente galardoada na «AEROPHI
LA-63-, e 0 notabilissimo trabalho que a 
acompanhava foi imediatamente editado pela 
·Union dos Cercles Philateliques de Bruxelas
- ~xito vinca do pela recente atribuiclio do 
valioso ·Premio LiterArio 1964-, daquela pres
tigiosa agremiaciio. flproveitamos a oportu
nidade para Ihe enderecar as nossas felicite
c;:6es muito ca/orosas. 

Mas este breve perfil do nosso querido 
consoeio licaria incompleto sem foear a sua 
grande amizade ao nosso Pais e aos portu
gueses, por diversas vezes demonstrada, sem
pre que se proporeiona a oeasilio. Ao anun
ciar-nos a honrosa eonquista do .Premio Li
terArio 1964», trofeu a que nos referiremos, 0 
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« PRO P RI ET ARI ADO» 
Sobre 0 lioro do ilustre poligrufo sr. 

dr. joao Afonso Corte-Real, nosso querido 
Amigo, sobre .Proprietar/ado», verdodeiro 
tratado da especialidade, transcreoemos, 
com a deolda oen/a, do .Diario de Noti· 
cias», a cronica seguinte: 

Julgamos ser a primeira vez que, em 
tais dimensoes, se escreve ace rca duma cor
poratyilo cujos servityos prestados constituem 
beneficio que, embora patente em larga es
cala ns sua ambiencia predial. passa, mesmo 
assim, despercebido a grande massa da po
pula.,:ao. 

Na verdade, estudos desta natureza nao 
t~m surgido, mas supomos que tais traba
lhos parecem necessarios, porquanto ver
sam assuntos nada conhecidos. Bern fez 0 

sr. dr. Joao Afonso Corte-Real em ter es
crito sobre 0 proprietariado. 

Com efeito, a notavel edityaa, ou seja a 
terceira da Biblioteca «Instituto da Proprie
dade~, da A~socia~ao Lisbonense de Pro
prietarios, embora cad a volume verse sua 
materia, vern preencer, na hora propria, 
uma lacuna importante do vida portuguesa. 

Trata-se de grosse Iivro de quinhentss 

paginas, de magnifica apr~senta~ao grafica 
e com imensas gravuras insertas no texto, 
nao tendo side esquecidos indices dos capi
tUlos, alfabetico, das gra vuras e dos qua
dros numericos incluidos, 0 que nem sempre 
costuma acontecer nas publica~oes portu
guesas. Mas esta ainda se mostra acrea
centada de elucidativa relal;80 bibliognifica, 
o que lhe da inegavel aeriedade, e a valo
riza. 

A fim de que se fal;a inteira justil;a ao 
modo imparcial de trabalhar da prestimosa 
Associatyeo Lisbonense de Proprietarios, 
devemos afirmar que, de ha muitos an os a 
esta parte, a sua ponderada actyeo editorial 
tern aida manifesta, ate se lembrarmos a 
proposito que, no decorrente ano, passa 0 
cinquentenario do seu boletim «A Proprie
dade Urbana», onde, e justo recordar, se v~ 
a presentya de nomes de colaboradores ca
tegorizados, e Be nota 0 cuidado de nao 
queEtionar, 0 que revela sentido de bern 
servir. 

Com criterio digno de louvor, desde 
1888 que cometyou a editar publicatyoes, as 
Quais jli se con tam por algumas dezenas, 
todas do mais justificado interesse, e por 
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Filalelia 

Sergio VI. de Sousa Simoes 
Telefone 22657 Caldas da Rainha 

CATALOGO YVERT 1965 

Est6 a suo disposic;:oo, coma hobituolmente em 3 volumes 
e 00 prec;:o de 315$00. Pec;:a-o hoie oindo. 

Selos aos centos - Interessam-nos para a eonfec!(ao dos mais variados pacotes, 
milhares de selos de Portugal, Ultra mar e estrangeiros, lavados ou ainda agarrados 
ao papel, que pagamos a bom pre!(o. Enviamos Usta de pre!(os de compra a 
pedido. Em troea damos outros selos ou material filatelieo, sempre A sua escolha. 

Compramos todo 0 genero de selos e neste momento estamos especialmente 
interessados em boas colec!(oes de Portugal e Ultramar ou tematicas, de prefer~n
cia incluindo series raras, variedades, nao denteados e outras pe!(as filatelicas 

de verdadeira categoria. 

L_:-_E_X_T_E_N_S_O_._S_T_O_C_K_"_D_E_S_E_L_O_S_D_E_T_O_D_O_O_M_U_N_D_O ______ .... 
TODO ° MATERIAL PARA FILATELIA 
ACEITAMOS MANCOLISTAS E ENVIAMOS PRE<;:ARIOS A PEDLDO 

As Limas marca 

g 
TOME:: 
FETEIRA 
PORTUGAL 

Marca Regista.u 

COLARINHO 

Sao as melhores entre as melhores e por isso sao 
preferidas por todos os consuniidores conscientes 

EMPRESA DE LIMAS 
Uniao Tome ~efeira, l. da 

CASA FUNDADA EM 1856 

Teleg. cUNIAO)-Telef. 65103 e 65170 VIEIRA DE tEl RIA 
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insigne aerofilatelista declara·nos, como dedi· 
catoria: .... Je pense que cette recompense 
regailJera sur Ie Clube Filatelico de Portu· 
gal dont ie suis heureux d'etre membre .. .•. 
Interessa frisar que, apesar de estrangeiro, 
Henry Dupont se preocupa em que os seus 
sucessos se espelhem e tenham infIu~ncia no 
prestigio do nome da nossa colectividade - 0 

que, em Filatelia, eo mesmo que dizer 0 nome 
de Portugal. Uma faceta infelizmente pouco 
frequente, mas extrema mente louvavel. 

A. popularldade dos selos 
portugueses 

E do conhecimento geral a extraordina
ria e sensacional consagra«;ao dos nossos 
selos dassicos, que no leitao da parte por
tuguesa da celebre colec«;ao Burrus. efec
tuado em Londres. pela firma Robson Lowe, 
no passado dia 5 de Maio, atingiram pre«;os 
nunce antes alcen«;ados, e, sobretudo, nunca 
antes suspeitados, - sendo disputados e 
adquiridos, na sua maioria. por filatelistas 
estrangeiros, por importancias astrono
micas. 

Mas nao sao so as grandes raridades, 
do puro dAssico portugues. que estao a 
interessar vivamente os coleccionadores de 
alem-fronteiras. Tambem os nossos selos 
medios e modernos estao a merecer cres
cente simpatia, sendo especial mente signifi
cativa a actividade das agremia«;oes de 
adeptos do selo portugues, nomeadamente 
nos E. U. A. e Gra-Bretanha - ac«;ao meri
toria que 0 nosso Clube apoia e estimula, 
como Ihe compete - , e os frequentes arti
gos, de diversos nlveis. mas todos com 0 
maior interesse para uma propaganda valida, 
vindos a lume nas melhores publica«;oes 
filatelicas estrangeiras. 

Nao nos passou despercebido 0 exce
lente artigo «Portugal,1894-1964., de Edward 
C. Connor. publicado no n.o 507 (Maio) do 
«Scott's Monthly Stamp Journal. - suple
men to regular do conceituado catAlogo nor
te-americano -, e agradecemos ao querido 
amigo Henry M. Goodkind, grande admira
dor de Portugal. 0 exemplar enviado para a 
Biblioteca do Clube. 

Por mais estranho que pare~a ... 

Como coro/ario do breve comentArio 
vindo c!I lume no nosso numero anterior, 
acerca dos selos de propaganda da 'PHILR
TEC - Paris 1964., duas palavras sobre as 
condit;:6es inusitadas e especulativas em que 

foram postos II venda os selos comemorativos 
do mesmo certame. ° selo de 1 F. (do tipo especial, claro .. . ) 
foi vendido. obrigatoriamente, com urn bi/hete 
de entrada (3 F.) - total 4 F. - e 0 bloco 
de oito (8 F.), com outros tantos papelinhos 
(24 F.) - total 32 F. ° que, por uma regra 
muito simples. aprendida no 1.0 ciclo liceal, 
quer dizer que os organizadores da Exposi
cao - em cujo oEstado-Maior. refulgiam as 
mais aItas personalidades da F. 1. P. - en
caixaram 75 0/0 do numerario saido das bol
sas dos filatelistas que compraram estes selos. 
InsaciAveis. 

HA que nao esquecer que precisamente a 
F. 1. P., por intermedio da sua comissao es
pecializada, tern vindo a lutar contra as mano
bras especu/ativas - c%cando no _index., 
por exemplo, emissoes com sobretaxas supe
rio res a 50 % (que revertem geralmente a fa
vor de obras de beneficencia ... ), que apelida 
de nocivas. 

fl esta luz. 0 -fenomeno. de Paris nao 
faz sentido. E presta-se a conjecturas poueo 
agradAveis .. 

dSla.agem Santa Cruz-

Na bela praia de Santa Cruz, ca praia 
recomendada para umas fMias fel izes». 
inaugurou-se agora uma moderna, luxuosa 
e conforlBvel estalagem, inteligente inicia
liva do nosso cons6cio e ilustre fllatelista 
Jose Hipolito. 

Agradecendo ao querido amigo a genti
leza do convite para a inaugura«;ao, apete
cemos·lhe as maiores prosperidades, e re
comendamos 0 novo estabelecimento a 
todos os filatelistas partugueses. 

Escrit6rlo Filah~lIco C. Santana 

No nosso numero anterior tivemos 0 pra
zer de salientar, nesta sect;:ao os anuncios 
de meia pAgina cada, permanentes, que esta
mas publicando, das conceituadissimas Casas 
Molder e Eladio de Santos, de Lisboa. e Ser
g/o Simoes, de Caldas da Rainha. 

Hoje, com iguaI prazer e jUStiC;:B, cum pre
-nos salientar os anuncios do importante 
-Escrit6rio Filatelico C. Santana>, que igullI-
mente estamos publicando. Estabelec1mento 
fiIatelico ml1is moderno, ele esM a impdr·se 
pelo seu rApido e completo servic;:o de novi
dades mundiais. 

£·nos grato noUciar, que a partir do pro
ximo numero, aumentaremos ainda mais as 

(Continu8 n8 psg. 9) 



8 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE POR11JGAL 

de . - Rescaldo 

de selos uma emlSSaO 
Como todos devem estar !embrados, a 

nossa Adm inistra~ao Gera! associou-se as 
celebra~6es centenar ias do Infante D. Hen
rique, realizadas em 1960, com uma emissao 
de o ito selos. 

Pelos cuidados pastas na execu~ao dos 
desenhos, e 0 aprimorado da sua reprodu
~iio, aquela emissao ficou sendo das mais 

Pelo -- --

Eng.o Manuel Gagliardini Grat;:a I 
Director daB Servi ~as Industria ls daB C. T. T. 

belas, senao a mais bela , das que se puse
ram a c ircular nos lilt imos 10 anos. 
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Em 27 de Julho de 1959, foi ptiblicado a 
Estatuto do Selo Postal dos C. T. T., apro
vado pelo Decreto·lei n.O 42417, que fixou 
normas a que deve obedecer a aprova~ao 
de vinhetas destinadas a serem afixadas nos 
objectos de correspondencia au nas enco
mend as posta is. 

Diz 0 art.o 54.0 do Estatuto: eNos objec
tos de correspondencia au encomendas pos
tais poderao afixar-se vinhetas destinadas 
a fins de beneficencia ou de propaganda, 
desde que 0 seu emp:-ego tenha sido previa
mente autorizado pelo correio-mou. 0 § 1.0 

do mesmo art.o re.fere que -A fim de evi
tar confusao durante as opera~6es dos cor
reios, as vinhetas deverao distinguir-se fA
dlmente dos selos posta is, e ser afixadas do 
lado oposto ao que contiver a endere~o e 0 

selo postab, devendo, segundo a § 3.0 do 
referido art. o, -a correspondencia confiada 
ao correia em mao e as encomendas postais 
onde se encontrem vinhetas nao autorizadas, 
ser recusada no acto da aceita~iio . A cor
respondencia encontrada nas mesmas con
di~6es noutra qualquer fase da transmissao 
postal cai no refugo>. 

Sem querer comentar aqui a flagrante 
injusti~a da liltima parte do paragrafo, visto 
<Jue ninguem esta livre de Ihe ser enderes
sada uma carta importante, que nunca rece
bera, se, inadvertidamente, Ihe tiver sido 
-colocada, sem seu conhecimento, uma vi
nheta nao autorizada, limitamo-nos a verifi
-car qUAO confusos e inexplicitos sao a art.o 
e seu § 1.0. 

Oaf a justifica~ao do despacho esc1are
-cedar do Administrador-Adjunto dos C. T. T. 
de 20-1-60, publica do no Diario do Governo 
n.o 22·IJ Serie, de 27- ' -60, onde se diz : 

Europa 19&4 
Como nos anos anteriores, fame 

cern as, nas melhores condh;:oes, a 
emissao colectiva EUROPA 1964 (no
va, us ada e FDC). Esle ana emitem 
selos 22 paises, alguns com tiragens 
muUo limitadas. Descontos in teres
santes em encomendas importantes. 
Escrevs-nos para receber imediats
mente a nosso formulario de assins
tura, especificando a Hngua preferida 
(ingl~s, alemao, fr8nc~s ou iteliano) . 

THEMATIC DIGEST 
5, Rue Washington - :Bruxelles 5 

Belgique 

1.0 As vinhetas poderao ser de qual
quer formato, com excep~ao do rectangular, 
salvo se, neste caso, as dimensaes dOlllados 
forem superiores a 5 em., au se urn dos la
dos for, pelo menos, duas vezes e meia 
maior do que 0 outro; 

2.0 Nas vinhetas ' nao podem ser im
pressos algarismos arabes, nem dizeres que 
possam dar logar a que os mesmos se con
fundam com selos posta is, tais como, cCor
reio», .Selo», .Postais», -Valor», etc. 

'" '" 
Foi a partir desta data que as selos do 

1. A. N. T. passaram a ter 0 formato e di
mensaes actualmente usadas, em bora, como 
vimos, nada a tal obrigue, uma vez que as 
propor~aes obrigat6r1as sao s6 para a caso 
de selos rectangulares, ... 0 que nao impe
diu que, logo em 1962, 0 selo de beneficen
cia de Angola, da serie chamada «Povoa
menta>, fosse de formato, concep~ao, 
desenho e tipo sensivelmente semelhante 
ao selo do LA.N.T. de 1961, e que, em 1963, 
tosse emitido a selo comemorativo da Con
ferencia Postal de Paris, de formato rectan
gular, alongado, com urn dos lados cerca 
de duas vezes maior do que a outro. 

A. GAmA RBIS 
(MR. CORK) 

Mlmblr 01 PDrtululII 
Chlm~er of Commercl 

WELCOMES YOU AT 

CASA DAS CORTI GAS 
(Cork House) 

METRDPOLIS 
(Mrs Cork's SouvenirS hop) 

EXPORTERS 
RETAILERS 

4-6 RUI dl Emil Pollticnlcl, 8-10 {PhOnl 32 51 51 
. Tele 

LIS BON (PORTUGAL) grlmn ISOlANTES 

WONDERfUL COLLECTION Of 
CORK SPECIALTIES 
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o selo anti-tuberculoso 
(ContinulI~ao do numero anferior) 

v 
1960 - Lipo n 

Des. de Mario Neves 
Dent. 13 1/2; formato 31x25 
Tiragem: 1.000.000 (fls. de 50) 

201 verde, amarelo e vermelho 

1961 - Tipo 0 (1) 

Des. de Mario Neves 
Dent. 13; form. 45xt8 
Tiragem: 1.500.000 (fls. de 50) 

202 preto, amarelo, vermelho, rosa e casta
nho 

a) castanho omitido 

b) preto omitido 

1962 - Tipo p 

Des. de Mario Neves 
Dent. 13j form. 44 1/2 x 161 /2 
Tira~em: 1.500.000 (fls . de 50) 
Sao vinte desenhos diferentes represen
tando costumes das diverses provincias 
metropolitanas ou ultra marines 
Ceda folha tem 2 1/2 colel.l;Oes com
pletas. 

(1) 0 Decreto-Iel n.D 24429. de 27.a.34. prolblu 10 
transporte e dlstribui.,ao de correspond~ncia de qual
quer c1asse e encomendas postals que apresentem vl
nhetas com ou St;m picotado que. pelo formato. dl. 
mensOes e cor. se IIssemelhem "as selos de ,lranqula. 
de.de que as entldades emissoras nllo tenham. para 
esse elelto. oblido previa autoriza.,ao do v overno •• e. 
110 abrlgo deste Decreto·l.! publicou-se a por/arlll 
n.~ 7911. de 1·10.34 pelll quel .8 permitldllallposl~o 
nas correspond6nclas poslals. de vtnhetlls :emltidlls 
pela AssIst6ncill Naclonlll IIOS _ Tuberculosos>. 

~------------ PELO ------------~ 

Dr. flnt6nio d'flImeide Figueiredo 

203 cores diverses 

II) nao denteado 

1963 - Tipo q 

Des. de Mario Neves 
Dent. 13; formato 43x17 
Tr~s desenhos diferentes alternando·se 
em cada folha 

204 cores diversas 

1964 

Mesmos selos com sobrecerga call 

205 Emitidos por ocasiao do «Dia Mundial 
de Saude. 
Tiragem: 5.000 
a} sobrecarga deslocadll 
Sobrescrito do 1. 0 Dia (F. D. C.) 
Des. de Artur Bordalo 
Tiragem : 1.000 

a) com selo de $20 e carimbo 7.2-64 
tiregem: 

b) com selo de 1$00 

c) com selo de $20 e selo antitubercu-
1050 ambos com carimbo 7-2-64 tira
gem : 2Ot) 
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E Acerca del a que vem esla pequena 
hist6ria. 

Em meados de 1961, recebemos da firma 
Febena, de Col6nia, fabricante de produtos 
farmaceuticos, uma carta curiosa. No segui
mento de concursos que periodicamente 
leva a efeito, pretendia realizar um con
curso entre os 50.000 medicos e farmac~uti
cos alemiies sobre 0 tema «0 medico como 
coleccionador de selos». 

Pedia a nossa colaboraC;ao, a qual se 
cifrava no envio do mais belo selo emitido 
no nosso pals no ana de 1960. 

Igual pedido havia sido dirigido As 
Administrac;oes dos seguintes palses: Bel· 
gica, Palses Baixos, Italia, M6naco, Jugos' 
lavia. Liechtenstein. Noruega, Austria, Suic;a, 
S. Marino, Suecia, Franc;a e Velicano. 

A escolha apresentava as suas dificul
dades, dado 0 caracter subjectiv~ da defini
C;ao de 1<0 mais belo». 

Desde logo se assentou que 0 selo a 
enviar seria um dos da emissao Henriquina. 
Mas qual? 

Se 0 do brasiio sobressala pela sua rice 
exuberAncia, 0 do retrato apresentava-se 
como 0 mais equilibrado, e 0 da barca 0 

mais delicado. 
Como adivinhar as reacc;:i5es dos 50.000 

medicos e boticarios alemaes que exer
cern a filaWica ? 

A colsa resolveu-se com a posslvel pru· 
dencia: pediram·nos um selo; pois bern, 
mandarlamos dois, ia que tres poderia pa
recer exagero ... 

E la seguiram os selos do brllsiio e do 
retrato. 

Passados do is anos - ia havlamos es' 
quecido 0 assunto -, recebeu-se uma nova 
carta da mesma firma, em que, depois de se 
bordarem considerac;:oes sobre 0 tempera
mento dos medicos, se chamava a nossa 
atenc;:iio para a pagina 133 a) e b) duma 
agenda que a acompanhava. 

Fomos ver. Nessas paginas estavam 
reproduzldos, por ordem de ciassificllc;:ao, 
os 10 selos mais votados no concurso, cada 
um deles assinalado - A laia de legenda -
com a reproduc;:ao da bandeira nacional dos 
respectivos palses. 

A frente de todos, p~r ter reunido 0 
maior numero de votos, 0 selo do retrato 
do Infante. 

Eis como um selo, emltido em 1960, gao 
nha um concurso aberto dois anos mais 
tarde, e encerrado em 1963. 

A «PLiiatee~ Paris-64 
(Continuafiio da Pdg. 5) 

seguro, foram avaliados em dez milhoes de 
francos novos, a entrada custa quatro fran
cos tambem novos, sendo tres pela entrada, 
e um pelo selo da Exposic;:ao ... Pois, nao 
obstante 0 prec;:o, tal entrada faz-se me
diante fileiras de quatro indivlduos, com 
cbichas» que, normalmente, t~m mais de 
cem metros .. . Sortilegio dos selos, sem duo 
vida I Mas, tambem, como acentuamos, 
poder de organizBc;:ao e de propaganda, com 
meios inteligentemente adequados ao acon
tecimento e As suas consequencias ... 

V. C, 

Ganhe dlnheiro, 
angariando anilncios 

para 0 nosso 
Botetlm I 

INFORMA<;OES 

NA SECRETARIA DO CLUBE 

CJioias e comenia,ios 

(Confinuac§o da pllg. 7) 

nossos anuncios, 0 que, se, por urn Ie do, 
e 0 reflexo das melhorias e do prestigio, cres
centes, desta grande revista, por outro lado 
nos permite selecciona·los, com a rea firma· 
9ao de que, com excepc;:ao dos fiIatelicos, s6 
publicaremos urn anuncio de cada especiali· 
dede, e dentro de cade ume delas, 0 do esta· 
belecimento melhor e mais conceituado_ 

o que nos autoriza e recomendar a todos 
os nossos prezados leitores, com toda e con· 
fianc;:a, os estebelecimentos ou produtos dos 
nossos anunciantes, e, sempre que possivel. 
com citac;:ao desta revista, que e vossa, que e 
de todos e que, se todos quizerem, faremos 
ainde melhor! 
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Ultimas . .- porfuguesas exposlC;oes 
Exposic;ao Filatelica do Pessoal da Imprensa de Lisboa 

No magnifico salao de flstas do jornal 
cO Skulo), estevl patunte ao pubtico, de 25 a 
JI de Maio ultimo, a Exposifdo FilatCliea em 
epigrafe, felis jnjeiatifJa do Grupo Despor
tivo do Pessoal do J ornal « 0 Sdeulo., C. A. T. 
N.o J40, com 0 patrocinjo da F. N.A. T. B do 
Clube Filatelieo de Portugal, enquadrada nas 
eerim{mias eomemorativas do 44.0 aniversd
rio daquele Grupo. 

o aeonteeimento despertou 0 mais vivo 
interesse entre os profissionais da Impretlsa 
e filatetistas, e do publico em geral, tendo 
sido multo visitada. 

Ao abrigo do Art.o IJ.o do regulamento 
da Exposifdo, o.~ premios, muito numerososJ 

foram atribuidos segundo a seguints 

«ACTA DO JURI 

No dia vinte e cinco 'do m~s de Maio 
de 1964, pelas vinte e duas horas, reuniu 
no local do certame, salao de festas do jor
nal «0 Seculo», 0 Juri da cI Exposic;ao Fi
latelica do Pessoal da Imprensa de Lisbou, 
constituldo .peJos Ex.mosSrs. COlonel Fran
cisco Cardoso Salgado, Capitao F. Lemos 
da Silveira e Dr. Juaquim Bec;a Pires, todos 
da Direcc;ao do Clube Filatelico de Portu
gal, 0 qual, depois de examinar minuciosa
mente as participac;oes expostas, aprovou, 
por unanimidade, conceder da forma se
guinte os premio£; postos a sua disposic;ao: 

Classe 1- Portugal Continental, IIhas 
Adiacentes e Provlncias Ultramarinas 

1.0 - Henrique Jorge Segurado Pavao, Me-
dalha de vermeil (Art.o 15.°), Tac;a da 
F. N. A. T. (Art.o 17.°), Medalha de 
prata do C. F. P. (Art.o 17.0). 

~,o - Dr. Ruben Luis de Carvalho e Silva, 
Medalha de Prata (Art.o 15.°), Tac;a da 
F. N. A. T. (Art.o I7.P). 

3.0 _ Hermenegildo Jose Gama, Medalha 
de cobre (Art.o 15.0), Tac;a da F. N. 
A. T. (Art.° 17.0). 

Jose Alves, Ilfdio Assis de Carvalho 
e AntOnio Barroca Paulino, Meda-

lhas da F. N. A. T. de comparticipa
C;iio (Art.o 17.0). 

Clas.se II - Paises estrangeiros 

1.0 - Artur Jose Pereira Barbosa, Medalha 
de vermeil (Art.o 15.0), Tac;a da F. N. 
A. T. (Art.o 17.0), Medalha de prata 
do C. A. T. N.o 340 (Art.o 16.°). 

2.° - Jose de Matos SerrasJ Medalha de 
prata (Art.o Is.~), Tac;a da F. N. A. T. 
(Art.o 17.0). 

3 .0 - Rolando Alvaro de Mendonc;a, Meda
lha de cobre (Art. o 15.0 ), Medalha 
da F. N. A. T. (Art.o 17.0

). 

Classe III - Tematlcas 

1.0 - Rolando Alvaro de Mendonc;a, Meda
lha de vermeil (Art.o 15.0), Tac;a da 
F. N. A. T. (Art.o 17.°). 

2,0 - Jose de Matos Serras, Medalha de 
prata (Art.o 15.0), Tac;a da F. N. A. T. 
(Art: 17.0). 

3.0 - Artur Jose Pereira Barbosa, Medalha 
de cobre (Art.o 15.0), Medalha da 
F. N. A. T. (Art. o 17,0). 

Jose Manuel Castanheira ua Silveira, 
Medalha da F. N. A. T. '<Ie comparti
cipac;iio (Art.o 17.0). 

o Juri - que, anote-se, nao funcionou 
como comite de admissao (tare~a que coube 
a entidade organizadora, Art.o 10.°) - en
tende ser seu dever salientar: 

1.0
) Que, nao dispondo da · necessaria 

elasticidade e liberdade de acc;ao, dado que 
os premios, copiosos e de valia, tinham de 
ser atribuidos determinadamente aos tr~s 
primeiros classificados de cada uma das 
tr~s Classes, resumiu-se a proceder em 
conformidade - embora dai resultasse, sem 
excepc;ao, uma escusada triplicac;ao ou du
plicac;iio de recompensas, que a· categoria 
dessas nove participac;oes (as melhores, 
sem duvida, mas enfermando ainda de iDe
gaveis fraquezas) nao justificavaj 
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Viena chama os filatelistas de 
todo 0 Mundo! 

Depois da interrup<;ao de trinta 
e dais anos, "iena tera, nova mente, 
a sua expOSt<;ao filatelica interna
eional, a WIPA-1965 (Wiener Inter
n a ti 0 n a I e Postwertzeichenausstel
lung, WIPA 1965), de 4 a 13 de 
Junho de 1965, na Hofburg de 
Viena, antiga residencia, cheia de 
tradi<;ao, dos imperadores da Aus
tria, e no Wiener Messepalast, 
construido pelo grande arquiteto do 
barroco au s t ria co, Fisher von 
Erlach. 

o Presidente Federal Austriaco, 
Dr. Adolf Scharf, patrocina 0 acon
tecimento representativo das duas 
federa<;oes filatelicas (Verband os
terreichischer Philatelistenvereine 
et Bundesverband osterreichischer 
Briefmarkensa mmler-Vereine). 

No Congresso anual da F. I. P., 
realizado em Setembro de 1963, em 
Istambul, a Federa<;ao Internaeional 
de Filatelia decidiu, por unanimi-

dade, patrocinar esta Exposi<;ao 
Filatelica. 

o Comite organizador da WIPA 
1965 tern a cabe<;a os presidentes 
das duas federa<;oes, e como cola
boradores, numerosos filatelistas 
notaveis, que iniciaram os seus tra
bathos, e as diferentes Comissoes 
estao empenhadas no sucesso da 
Exposi<;ao. 

A Direc<;ao Geral da Adminis
tra<;ao Postal e Telegrafica em Viena 
prometeu a Comissao Organizadora 
a sua assistencia em toda a linha. 
Uma serie de propaganda da WIPA 
1965 aparecera ainda no decorrer 
de 1964, compreendendo 8 selos 
do valor nominal de 0 S. 1, 50, 
cada um, com sobretaxa de 0 S.-.30, 
apresentando monumentos impor
tantes. A receita da sobretaxa desta 
serie de propaganda sera posta a 
disposi<;ao qa Comissao Organiza
dora. Os filatelistas interessados 
podem dirigir imediatamente os 
seus pedidos, porque a emissao sera 
pequena, directamente a "Postwer
tzwichenversandstelle der osterrei
chisc);}en Postverwaltung, Wien I, 
Postgasse 8,. Na altura da Exposi
c;:ao, sera emitida uma serie suple
mentar. 

o primeiro prospecto da WIPA 
1965, circulado em Setembro de 
1963, despertou enorme entusiasmo, 
tanto no pais como no estrangeiro. 
Agora, procede-se a distrihui<;ao do 
primeiro boletim, contendo as con
di<;oes da exposic;:ao, assim como 
muitas outras informa<;oes impor
tantes. 
. Todos os interessados nesse pri

meiro boletim podem solicita-Io a 
Comissao Organizadora ,Organisa
tionskomitee der WIPA 1965, Wien 9, 
Universitatstrake 8,., que prestara 
todas as.informa<;oes desejadas. 
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PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troeo, ou 
compro, pagando bem. Resposta a. Secretaria 
do Clube, ao n.O 22. 

Desejo series eompletas novas, de Portugal 
e Ultramar, assim como de Flora, Fauna, Des
porto. Cosmos, Na~6es Unidas, U. P. U., Cruz 
Vermelha, Centenario e Dia do Selo, de todo 
o Mundo. Carrespondencia em frances, ingles, 
alemao, palaeo e russo. MARIAN PIECZKO 
- ul. Bol. Chrobrego 5 - Zary k. Zagania 

POLAND. 

ORQUIDEAS - de todos os tipos, desejo, 
pagando com troca, ou em selos N. ou U. de 
todo 0 mundo. Cartas para: Rudolfo Baeumle 
- Caixa Postal, 4 - Carupa (SC) BRASIL. 

TROCO grande stock de selos novas e usa
dos, inclusive Tematicos de boas taxas, e 
F. D. C., por selos novas de Europa-U.S.A. 
Brasil e Israel. Dou e recebo series eompletas, 
quadras ou selos isolados. Base Ivert-64 J. F. 
Andrade Pais - R. candido Reis-62 - OV AR. 

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

dia. Todo 0 material filatelico 

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

Telet. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 
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2.0) Que tal liberalidade de pre mias, 
em numero e em valor, deve servir de es
tImulo e incentive aos srs. concorrentes, 
principalmente aos debutantes, para me
lhorar, aperfei'toar e valorizar as suas co
lec'toes - mas, por outro lado, tem de ser 
encarada prudentemente, "tomando bem 
conscH~ncia das circunstAncias inusitadas 
desta exposi'tao, por todos (incluindo os 
que ja tem alguma responsabilidade no 
campo da Filatelia), evitando ufanias injus
tificadas que se poderao traduzir, em futu
ros certames com menos premios e maiores 
exigencias, em amargas decep'toes; 

3.0 Que as rest antes participa'toes -
com excep'tao do cXadrez» de Jose Manu'el 
Castanheira da Silveira, promissora e me
recedora duma palavra de ' incitamento -

nao tinham as condi'toes minimas para ser 
admitidas, mesmo numa exposi'tao de prin
cipiantes. Na melhor das inten'toes, acon
selhamos os seus proprietarios a assentar 
ideias e recome'tar. 

Finalmente, 0 Juri resolve felicitar 0 
Grupo Desportivo do Pessoal do Jornal 
cO Seculo., pela sua bem sucedida inicia
tiva, formulando votos pela sua repeti'tao 
peri6dica - tanto mais que 0 salao de fes
tas do considerado diario se presta a dmi
ravelmente para exposi'toes filatelicas ao 
nivellocal - e agradecer reconhecidamente 
as aten'toes que lhe foram dispensadas. 

Coronel Francisco Cardoso Salgado 
Capitao F. Lemos da Silveira 
Dr. Joaquim Befa Pires 

A entrega dos premios 
e a conferencia do Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

Ainda no salao de festas de «0 Seculo», 
efecluou-se, na noite de 4 de Junho, a ceri
mania para entrega dos premios desta Expo
sipio . 

Presidiu a sessao 0 sr. Eduardo Figuei-

redo Junior, secretdrio da Administrafao, 
qlllJ reprllsentava a direcfao do jornal, la
deado pelos srs. Dr. Vasconcelos Carvalho, 
presidente da direcfao do C. F. P. e membro 

(Continua ne psg. 18) 

o Ir. Eduardo da Figueiredo JQnlor enlrega ao sr, Jose da Malos Sarras os premlos ganbos na ExposlO!o Fllalellca 
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Pr6ximas ExposioOes 
Filatelicas Portuguesas 

REGULAMENTOS 

«I,· ExposiQ30 Eilatelica Nacional 
da Tematica de Escritores e Jornalistas» 

Art.o 1.0 - Com 0 patrocinio da «Casa 
da Imprensa., organiza 0 .Clube Filatelico 
de Portugal» a .I.a Exposic;ao Filatelica 
Nacional da Tematica de Escritorel5 e Jor
nalistas., a qual tera lugar, durante 0 m~s 
de Novembro, no salao nobre daquela 
.Casa da Imprensa., na Rua da Horta 
Seca, em Lisboa. 

Art.o 2.0 - Poderao concorrer quais
quer coleccionadores de Portugal e Ultra
mar, ou estrangeiros aqui residentes, com 
selos e carimbos da tematica de Escritores 
e Jornalistas. ' 

Art.o 3. 0 - Havera medalhas de ver
meil, prata e bronze, alem de outros pre
mios oferecidos por quaisquer entidades 
oficiais ou particulares. 

Art.o 4.0 - 0 Juri sera constituido por 
tr~s ou cinco membros, nomeados pelo 
• Clube Filatelico de Portugal». Funcionara 
tambem como comite de admissao, e das 
suas decisoes nao havera recurso. 

Art.o 5.0 - As inscric;oes, gratuitas, 
deverao ser feitas nas secretarias da .Casa 
da Imprensat e do .Clube Filatelico de 
Portugal. ate 30 dias antes da inaugurac;ao 
da Exposic;ao, e 0 respectiv~ material en
tregue, num daqueles organismos, ate dez 
dias antes da respectiva inaugurac;ao, e le
vantado pelos concorrentes, ate tr~s dias 
depois do encerramento. 

Art.o 6.0 - Embora fac;am tudo quanta 
em si caiba pela sua guarda e conservac;ao, 
os citados organism os nao se responsabili
zam pelo material exposto, que podera ser 
seguro pelos seus proprietarios. 

«ExposlQ30 Filatelica do X «Dia do Selo» 

Art.o 1.0 - 0 Clube Filatelico de Por
tugal realiza, em I e 2 de Dezembro, 
uma Exposic;ao Filatelica a que s6 podem 
concorrer os s6cios. 

Art.o 2.0 - Os concorrentes podem 
participar nas seguintes classes: 

I - Ensaios, provas e se los de Guine, 
Cabo Verde e S. Tome e Principe. 

II - Cartas prefilatelicas e sobrescri
los com carimbos de 1.°5 voos, de 1.0 dia, 
ou comemorativos, de Guine, Cabo Verde e 
S. Tome e PrIncipe. 

III - Postais maximos de Guine, Cabo 
Verde e S. Tome e Principe. 

Art.o 3. 0 - A distribuic;ao dos quadros 
pelos concorrentes sera feita pelo C. F. P' I 

em func;ao do seu numero e da quantidade 
de material seleccionado. 

Art. o 4.0 - Serao atribuldas uma 
grande tac;a de prata, .Premio Eduardo 
Cohell', por um Juri nomeado pelo Clube 
Filatelico de Portugal, e medalhas de prata, 
iguais, a todos os expositores. 

Art.o 5.0 - A inscric;ao, gratuita, deve
ra ser feita ate 5 de Novembro, direct a
mente ou por carta registada, e 0 material 
entregue na sede do Clube, ate dez dias 
antes da inaugurac;ao, e levantado pelos 
concorrentes ate tr~s dias depois do encer
ramento. 

Art. 6.0 - Embora fac;a quanta em si 
caiba pela sua conservalfao e guarda, 0 

Clube Fililtelico de Portugal nao se res
ponsabiliza pelo material expos to, que po
dera ser segura pelos seus proprietarios. 
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ANUNCIOS 
Canjir5es antigos, e candeeiros e candeias 

de azeite, desejo, pagando bem, em dinheiro, 
ou, 0 dobro do valor, em selos novos de Por
tugal e Ultramar. Carta a Secretaria, ao n." 22. 

Compro e vendo selos aos melhores prec;os. 
M. do Nascimento - Apartado n." 1229-
Lisboa. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
2$00 cada N. F.; Jose Pinto Duarte - Rua de 
Moc;ambique, 56-3.0 -Esq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Compro, venda e troco c18,ssicos de Portu
gal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas 
universais de Aereos, Flores, Desportos, Aves, 
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D. 
C. Vendo sobrescritos da VI Exposic;1io Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista 
desde 1930. IntercAmbios prolongados e com 
regularidade. Possuo grandes «stocks». A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal 
Telef. 2272329. 

L. M. DE NORONHA 
. C. P. 499, Nampula, MOC;AMBIQUE 

Series novas e usadas do Ulj:ramar, espe
cialmente india Portuguesa; Pacotes, Sobres
critos do 1." Dia e Comemorativos, e Postais 
M£Lximos da india. Descontos para a revenda. 
Troca Moedas e M£Lximos. 

Desejo trocar selos, moedas, postais e FDC, 
com amigos de todo 0 mundo. Corresponden
cia em portugues, frances, ingles e espanhol. 
Resposta. garantida. Paulo Roberto Alves, 
Caixa Postal, 218 - CARATINGA (Minas 
Gerais) BRASIL. 

Compro, troco e venda selos novos e usa
dos. Preciso correspondentes Ultramar Portu. 
gues. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 43-
-2.-Dt. - LISBOA-4. 

~ 

ECONOMICOS 
Portugal et Outremer, vend timbres N. O. 

Animaux, Fleurs, Sports, Cent. Timbre, Eu
ropa, Religieux, Nouveautes, F. D. C. etc. 
Catalogue gratis sur c!emande. PEREIRA, 
Rua Ant6nio Nobre 43-2.", dit. - Lisboa 4 
-Portugal. 

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

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

Desejo receber selos port.ugueses, usados. 
Dou em troca Brasil e Argentina, novos e 
usados, base Yvert ou mancolista. Amir Mag
gi - Caixa Postal, 155 - Piragui - NOB-SP. 
BRASIL. 

NOTAS DE BANCOS - MOEDAS - ~
DULAS CAMARARIAS. 

Troco por bons selos de Portugal e Ultra
mar. Dirigir propostas a J. F. Andrade
OV1\R. 

Venda: Selos antigos e modemos, isolados 
e em series completas, novas e usados, de Por
tugal, Ultramar e estrangeiro. F. D. C. Se
los comemorativos para pacotes . 

Classificadores alemaes de optima apre
sentac;1io e vanad05 formatos, assirn como ca
pas de couro com folhas de recarga brancas e 
pretas de 20 bandas, num total de 400 ban
das, da medida 30 X 27, a prec;os acessiveis; 
como tambem 

Troco: Os ditos classificadores por selos 
de Portugal e Ultramar, a minha escolha. 

Estou igualmente interessado em selas 
de Portugal e Ultramar, a. minha escolha. 

Estou igualmente interessado em selos 
comemorativos da Espanha, por troca com 
selos de Portugal, em quantidade. Diri
gir correspondencia com pedidos e ofertas a 
P. J. Waddington Peters-Avo Joao Cris6s
tomo, 81-4." Tel. 41107 - Lisboa-l (Portu
gal). S6cio N." 3983 do Clube Filatelico de 
Portugal. 
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SOLICITAM 
TROCAS 

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

WALTER S. ATKINSON - Box, 166-R.R.l, 
New Buffalo-Michigan 49117 - U. S. A. 

EDVIN SONTA - Dzinica 6-Banja Luka-Ju
goslavia 

VICTOR NOODAPERA - Lastepargi 11-6-
- Parou URSS, Est6nia 

BARANY ISTVAN - Szechenyi-u. 17-Duna
haraszti - Ungria 

GIOELLI GUIDO - Via Livomo _ 3-c/o Rug
geri -Torino-Italia 

THOMAS WILHELMSSON - C6rdelgatan 
2B9-Helsingfors-Finlandia 

MIGUEL MENDES - Caixa Postal, 68-Porto 
Alegre-Rio Grande do SuI-Brasil 

RAFAEL PICO - Apartado 458-Palma de 
Ma.1lorca - Espanha. 

D. STENEART - 38 Herbert-St. Murarrle
Brisbane-Queensland-Australia 

LEO BOFFA - 184 Knight St.-Providence 
9-R. I. - U. S. A. 

MICHEL DOYEN - 94, Rue des Grands
-Champs - Paris, 20. 0 FranCia 

DJORDJE I. JANKOVIC - ul. Lenjinova Br. 
4/1.-Zemun - Jugoslavia 

Estes enderec;os sao indicados sem compro
misso nem responsabilidade da nossa parte. 

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

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

Selo comemorativo 
da viagem do Sr. Pre
sidente da Republica 
a Mo~ambique 

Em comemorac;iio da viagem presiden
cial a Moc;ambique, 0 Ministerio do Ultra
mar mandau emitir 500.000 selas postais de 
taxa de 2$50, tendo como motivo a eflgie do 

sr. Presidente da Republica, da autoria do 
escultor Leopoldo de Almeida, qlle seriio 
postos a circular no dia 23 de Julho pr6-
ximo. 

Alusivo a esse aconlecimento, 0 mesmo 
Minislerio mandou confeccionar, tambem, 
dez mil sobrescrltos de primeiro dia de cir
cuJac;iio, bem como urn carimbo especial 
marea de dia para ser aplicado nesses so-

brescritos, e em quaisquer oulros que para 
o efeito sejam apre!>entados ao cguichet. 
dos eorreias em Lourenco Marques, no refe
rido dia 23. 

Os selos foram Impressos, a sete cores, 
na Casa da Moeda. 
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philatec • paris 1964 

,Prof. Ooulor Cerlos T rlnceo 

Jose Hlp61ilo 

A classificac;ao 
dos filatelistas portugueses 

N a «Philatec, Paris - 1964", foi a 
seguinte a classificac;ao dos filatelis
tas portugueses: 

Cofect;oes clil5sicas : 
CORTE DE HONHA: Prof. Dou

tor Carl(}s Trincdo e Jose Gonsales 
Garcia. Este ultimo expoz na Classe 
d i! Honrs, mas 0 Juri, na acta respec
tivs, transferiu-o para a Corte de 
Honra, par ter obtido anteriormente 
um Grande Premia de Honra. 

I 
CLASSES DE COMPETl<;AO: 
Jose Gonsales Garcia, medalha 

de vermeil. 
Jose hipolito, medalha de ver

meil . 
Dr. Mo1ttmegro Carneiro) meda

Iha de prata. 
Jose Morais Calado, medalha de 

prata. 
Eng. Paulo Seabra Ferreira, me

dalha de prata. 
Carlos da Rocha Lei/do, medalha 

de bronze. 
Cap. Sidonio Bessa Paes, medalha 

de bronze. 

Colect;oes temilticas: 
Cap. F. Lemos de Silveira, meda

Iha de prata com felicitac;5es do Juri. 
Pimentel Saraiva, medalha de 

bronze. 
J. M. Bdrdo de Freitas Machado, 

medalha de bronze. 

Jose Gonz61ez Gercill 

Cep. F. lemos de Silveire 
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,~\PAGAMOS BONS PRECOS 
POR 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUlLO 
• PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tamb~m desejamos comprar 

quantidades mais pequenas de selos em s~ries, de pre~o m~dio e mais 
elevado. 

Como somo. a maior casa filat~lica da Am~rica, estamos constantemente 
a comprar grandes quantidades de selos de todas as partes do mundo. 
Actualmente, estamos particularmente intcressados em comprar: 
* SELOS EM SERIES: De valor baixo e m~dio. Completas ou incompletas, 

novas ou wadas. 
• SELOS ISOLADOS: Variedades baratas e atractivas. 
• PACOTES: Feitos cuidadosamente, com selos perfeitos. 
• GRANDES QUANTIDADES B RESTOS DB cSTOCKS. de todos 

os g~neros. 
• MISTURA (AO QUILO) sobre papel. 

Queira mandar-nos a sua lista de ofertas·, que merecera a nossa 
pronta e cuidadosa atenfiio. 

GRATIS, A PEDIDO I A nossll novil IIstll de comprlls I 
cOs me\bores pre~os por BelO' dos Estados Unidos e Canada:. 

VENDA AO MAJOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

£H. E. HARRIS & C.o' I 
BOSTON 17. Mass. U. S. A. Telegramas: HARRIS~ 

5ELOS -- ALBUN5 
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre<;os gratis. 

CASA FUNDADA EM I9!l!l 

ELADIO DE SANTOS 

R U ABE RNA R DOL I M A , 27 - TEL E F 0 N E 49723 

LISBOA.l 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE "PORTUGAL 

, 

ESCRITORIO FILATELICO 
c. SANTANA 

R. GEN. VICENTE FREITAS, 22 -RIC. - TEL. 214232 

ALGES-PORTUGAL 

NOVIDADES MUNDIAIS 

Algumas novldades ~Itlmamente recebldas, il venda neste escrlt6rlo I 

ALBANIA HOLANDA 
Olimpiadas T6quio (4 v.) 20$00 Caminho de Ferro (2 v.) . 
Idem - nito dent.. • . 25$00 ISRAEL 

ALTO VOLTA Olimpiadas T6quio (4 v.) 
OUmpiadas T6quio '4 v.} 36$00 ITALIA 

CAMAROES G. Bodoni (I v.) 
Leito (10 a 25 f.) 5$50 LIECHTENSTEIN 

CHESCOLOVAQUIA Olimpiadas (I v.) 
Festival do filme (I v.) 3$40 MALI Flores (6 v.) . . . 39$00 

Gafanhoto (3 v.) ESPANHA 
Barcos (14 v.) 22$00 PERU 
Escudo Madrid (I v.) . 3$50 Alian<;a Progresso (3 v.) . 

FORMOSA RIO MUNI 

Frutos (4 v.) 10$00 Animais selvagens (9 v.). 

FRAN<;A S.·MARINO 
Olimpiadas T6quio (12 v.) 

6$20 

13$50 

2$00 

5$00 

5$50 

8$40 

16$00 

32$50 
Georges Ma~del (I v.) 2$50 
Olfmpiadas T6quio (I v.) 4$00 ... E TODAS AS NOVIDADES NAO 
Limousin (I v.) 8$00 MENCIONADAS ... 

fAZEMOS REMESSAS PARA TODO 0 PAfs 

ASSINATURAS 

Concedemos pre~os especiais aos nossos assinantes 

SOLICITE IMPRESSO COM CONDI<;DES 

• 
ESTAMOS SEMPRE COMPRADORES de series tem6ticas novas, mas 56 

consideramos as ofertas com indica~ao de pre~o. 

35 
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28. a Campeonato do Mundo de tiro 
ao vao 

Lisboa Posto de Correio - Clube Portu
gues de Tiro a Chumbo - Monte das Per

dizes - Parque Florestal de Monsanto. 
26 de Maio de 1964. 

I Exposicrio filatelica-do Pessoat 
da Imprensa de Lisboa 

Lisboa-Posto de Correio - Grupo Des
portivo do Jornal cO Seculo» - Rua do Se

culo, 41 a 63. 31 de Maio de 1964. 

Ullrarnar 
Carimbos do 1.0 dia de circula~iio 

Emissiio do Banco Nacional Ultramarino 

Os sete carimbos reproduzidos acima foram 
utilizados nas esta'roes das capitais das 
nossas Provlncias em 16 de Maio de 1964, 
comexcep'rao do de DiH, que 0 foi no dia 
26 de Maio de 1964, devido a dificuldades 

de trans porte. 

Utilizados nas Esta'ri5es dos C. T. T. ~ 
das capitais das Provlncias, 
em I de Dezembro de 1663 

Carimbos comemorativ08 

«IX Dia do Seto» 

DIA DO SELO 

11-12- 63 1 
C.T.T. , 

S. TOM r=:: 

DIA DO SELO 

11-12-631 

C.T.T. 

MACAl,J 
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"Philatec, Paris-64" 
Quinze anos depois da Exposir;ao Centena

ria do 1.0 selo postal frand!s «CITEX", 0 

Grand Palais de Paris reabriu as suas portas 
a mais uma exposir;ao filatelica internacional. 

Nao foi sem certa sensar;iio de nostalgia que 
voltamos ao grande edificio, lugar onde pela 
primeira vez eatabelecemos contacto e amizade 
pessoal com as primeiras figuras mundiais da 
fiJatelia, algumas das quais ja desaparecidas 
~ Maurice Burrus, Theodore Champion, Henri 
Kastler, R. F. A. Riesco, 0 dr. Fulpius, 
Werner Cueni, Emile Friederich, Morel d'Ar
leux -, e outras afastadas da actividade fila
telica pela. doenr;a, ou pela avanr;ada idade 
- Andre de Cock, Jacques Le Pileur, etc. 

A disposir;iio dos quadros e da importante 
participar;ao of ida! dos P. T. T. franceses, 
foi agora total mente diferente, tentando dar 
urn aspecto mais maderno ao recinto cons
truido em 1897-1900. E claro que esta mo
dernizar;ao, nalguns dos aeus aspectos, e dis
cutivel, por brigar com a pr6pria estrutura 
do edificio. Mais discutivel ainda nos pareceu 
a exibir;iio, como adorno duma expcsir;ao de 
selos cujas especies mais raras ja tinham 
ultrapassado 0 seculo, de alguns monatrOS' da 
escultura modema, que para n6s apenas reve
lam, da parte dos seus autores, falta de 
talento para melhor conceber e realizar. 

Os P. T. T. e os comerciantes abarraca
ram uma grande parte do melhor espar;o dis
ponivel, de modo que os coleccionadores tive
ram de se contentar com as sobras. Este e 
outros factos do mesmo significado, merece
ram dum quotidiano 0 comentario seguinte: 
«Os correios franceses, com 0 produto das en
tradas, hao-de refazer-se largamente das des
pesas feitas, e acabara. por acontecer que a 
filatelia - subproduto tao vilipendiado - su
portara por inteiro uma manifestar;iio onde 
deveria ser rainha, e onde afinal e a gata 
borralheira>'. Palavras bern dignas de medi
tar;iio. 

Forr;a e reconhecer que os franceses, de 
1949 para ca., pouco aprenderam em materia 
de organizar;ao. Nos dias pluviosos, choveu 
no Grang Palais muito p.erto das colecr;oes 
expostas, e 0 sol, quando conseguiu rasgar e 
dissipar as nuvens, entrou livremente pelo 
ceu de vidro do palacio, e examinou prolon
gadamente as colecr;Oes expostas. Aqui os 
progressos cientificos tiveram a sua palavra a 

Pelo 

Prof. Doutor Carlos Trincao 
(Presldente da Federa~o Portuguesa 

da Filatelia, e membro do Juri) 

dizer, porque os vidros dos quadros foram 
recebertos dum vernis que os tornou imper
meaveis aos raios ultravioletas, que mais 
danificam as cores sensiveis. A verdade, po
rem, e que este sistema ainda nao deu as 
suas provas, de modo a dissipar totalmente 
as apreensoes de muitos coleccionadores, en
tre cujo numero nos contamos. A Comissao 
Organizadora acabou por colocar anteparos 

Fachada do .Orand Palais. 

que defenderam as paginas superiores dos 
quadros, onde 0 sol incidia mais intensamente, 
nas hOlas de maior luminosidade. Nada, po
rem, se fez para reduzir os efeitos do calor e da 
humidade do ambiente, resultante da pre
sen,.a dum lago ornamental, que 0 publico 
atrav6sava sobre passadeira de vidro. 

Com grande espanto de todos os visitantes, 
a exposi¢iio abriu em 4 de J unho, vespera 
da data em que deveria inaugurar-se. Presi
diu a cerim6nia 0 sr. Georges Pompidou, pri
meiro ministro, acompanhado do sr. Jacques 
Marette, Ministro dos Correios e Telecomuni
¢es, e do sr. Marcel Faucon, comissano geral 
da exposir;ao. Os filatelistas - ao que nos 
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0& ccavalos., de Pierre Brun 

disseram, visto s6 termos chegado a Paris 
depois do acto inaugural - fizeram figura de 
parentes pobres, tendo surpreendido desagra
davelmente 0 facto de 0 sr. Lucien Berthelot, 
presidente da Federar;ao Internacional de Fila
telia e da Federar;ao Francesa de Filatelia, s6 
ter conseguido lugar no couce do cortejo ... 

o resultado da inaugurar;ao prematura foi 
a ausencia de muitos coleccionadores e ... 
colecr;6es. Verdade seja que estas continuaram 
a ser montadas ate 13 de Junho, com grave 
inc6modo para 0 Juri, assim forr;ado a voltar 
a visitar secr;6es que ja tinha classificado. 

Outro erro grave foi 0 agrupamento das 
colecr;6es, nao pelos palses a que diziam res
peito, mas pelos palses de proveniencia. Ad
mitimos que, assim, a montagem tenha sido 
mais tacil para os comissarios, que colocaram 
todas as colecr;6es no mesmo local. Mas para 
o Juri, que teve de comparar colecr;6es do 
Chile colocadas na cave, no res do chao e no 
alto da galeria, quantos passos desperdir;ados, 
e quantos lanr;os de escada ingloriamente su
bidosl 

A inexplicavel situar;1io de hostilidade cria
da entre as autoridades postais e os filate
listas, particularmente os da Comissao Orga
nizadora, foi evidente nos primeiros dias. 
Modificou-se nitidamente. depois que os estran
ros mais categorizados se viram forr;ados a 
fazer ouvir a. voz da. razao. 

Os trabalhos do Juri decorreram urn pouco 
desordenadamente, pel as raz1ies expostas. e 
porque ninguem parecia convencido da con
veniencia de os abreviar. Pois se a exposir;[o 
ia durar tanto tempo!. .. Assim, depois duma 
reuniao no dia 6, contrapontada de sons musi
cais vindos dos altifalantes, e de vozes e 

aplausos a uma conferencia que se estava 
realizando num compartimento ao lado, 9 dias 
depois ainda nao estavam concluidos quanto a 
atribuir;[o dos premios acess6rios, e ainda ficou 
pendente a decisao do Grande Premio da 
Classe de Competir;ao ... 

Tirando os pequenos incidentes referidos, 
e que aos coleccionadores franceses causaram 
grande desgosto, os estrangeiros foram sempre 
alvo das atenr;6es ja tradicionais na boa hos
pitalidade francesa. 

Na primeira sessao do Juri, depois dum dis
curso de boas vindas do Comissario geral e do 
presidente da Federar;ao Internacional de Fila
telia, este teve a coragem de romper com a 
tradir;1io e de afirmar estarmos em presenr;a, 
provavelmente, da ultima exposir;ao «Mons
tro», com tao elevado numero de partidpa
r;1ies. pois que, de futuro, as exposir;1ies se 
deveriam restringir as colecr;6es verdadeira
mente dignas de exibir;ao em nivel interna
donal, deixando de se aceitar material, como 
muito exibido em Paris, cuja presenr;a se nao 
justificava em certames de tal categoria. 

Escolheu-se depois para presidente do Juri 
a sr. Leon Dubus. 

o Juri dividiu-se nas secr;1ies seguintes; . 

A) Franfa, Itdlia, Espanha, Portugal, 
Israel 8 Levante - Dr. Mario Diena, Arcaute. 
dr. Hoexter. Lamy e Pannetier. 

A .banhistB', de CollBmBrlnl 
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Marcolil -a 
PORTUGAL 

Carimbos do 1.0 dia de clrcula~io 

Centenario 
do Banco Nacional Ullramarino 

Lisboa - S. 1. R. - Rua de S. Jose, 20 

9 de Abril de 1964. Porto (Batalha) Funchal. 
Carimbo idl:ntico e com a mesma data. 

Carimbos comemorativos 

Cinquentenario da For~a Aerea 

Lisboa - Posto de Correio Secretariado 
Nacional de Informa<;iio Pra<;a dos Res

tauradores 14 de Maio de 1964 

1.° Centenario do Monte Sameiro 

Lisboa - S. 1. R - 5 de Junho de 1964. 
Carimbos idl:ntlcos e com a mesma data no 

Porto (Batalha>, Braga e Funchal. 

Exposi~ao de Divulgac;ao Filatelica 
da E.F.A.C.E.C. 

S. Mamede de Infesta (Porto) - Posto de 
Correio - Empresa Fabril de Maquinas 
Electricas, no lugu de Arroteia - 23 de 

Maio de 1964 
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tes artigos, ambos de «Rastaban)): no n.O 11/64 
(1 de J unho) , «II yolo di De Pinedo Roma
-Australia-Giappone e ritomo)) - 55.000 qui-
16metros em 370 horas de voo, com trans
porte de correio em diversas etapas - com 
cinco paginas ilustradas com imagens suges
tivas de varios aspectos do grande feito, e, 
no n .O 12/64 (16 de Junho). «In una serie di 
francobollidos tutta la storia dell'aviazione)), 
com tres paginas dedicadas ao historial dos 
voos comemorados na recente serie de M6· 
naco. 

o n.O 1326 (Junho) de «L ' Echo de la 
Timbrologie» publicou a sua habitual «Chro
nique de la Poste Aerienne •• , da autoria de 
Frank Muller. 

Na classe de literatura da «PHILATEC.), 
estavam expostas duas obras de aerofila
telistas italianos, de grande autenticidade: 
"Posta Aerea a mezzo dirigibili Zeppelim), 
por M. Onofri, e "II verticale in Ital ; , c la 
sua applicazione al servizio aerem) , por G. 
Schenone. 

POR AVIAO 

PARAVIQN Noticias do ar 

J(. 0 nosso velho e querido a migo Francis 
J. Field - fundador e director da respeitada 
firma de Sutton Coldfield, que usa 0 seu 
nome - e a figura aerofilatelica do ano. Lo
grando, 0 que e urn exito assina lavel , a atri
bui"ao do valioso «Richard S. Bohn Memo
rial Award 1964)). Este magnifico premio, 
criado para perpectuar a mem6ria do funda
dor da nossa congenere «Aero Philatelists)), 
e concedido anualmente a. personalidade que, 
na opiniao da Direcrwao da poderosa agremia
r;lio de New York, tenha prestado a. Aerofi
latelia servir;os mais distintos e positivos. 
Aqui deixamos uma saudarwao, em nome dos 
aerofilatelistas portugueses, a tao destacada 
figura da nossa especialidade. 

• Conforme ja foi noticiado em diversas sec
r;5es filatelicas, 0 signatario foi convidado e 
aceitou 0 encargo de presidir e orientar os 
debates do Grupo de Estudo II - Mtrios des
tinados a promover e ampliar 0 interesse cres
cente pela A~rofilatelia, nos planas nacional 
e internacional (frances), no quadro do 4. 0 

Congresso Anual da F.r.S. A., facto de 

significado seguro e certa repercussiio - sem 
precedentes - que mereeeu dos 6rgaos da in
formar;ao notas de reportagem compreensivas , 
como, por exemplo, a do nos:o Presidente , no 
"Diario de Lisboa)) de 21 de Junho p. p. , que, 
sugestiva e bern apresentada, transcrevem09 
como modelo : <c .. l! a prinwira vt'z, no his
torial da Filatelia nacional, que urn portu
gues e chamado a desempenhar funr;6es de t al 
responsabilidade e de tql dpstaque no orga
nismo maximo, a Federar;ao Internacional. 
facto que sobejamente comprova 0 alto pres
tigio de quP hoje des{ruta a nOS5'a Aerofila
telia no ambito mundial ... 1). 

o instrumento basico ja foi ela borado. e 
enviado para Londres - e contamos dar conta. 
com a d ignidade requerida, da tarda que nos 
foi confiada. Urn contributo para 0 progresso 
duma moda lidade que e uma palpi tante rea
lidade, e em progresso nnt6rio. 

• Parece que a T. A. P. vai estabelecer car
reiras a jacto para Mor;ambique, utilizando as 
pistas actualmente em construr;ao na Beira, 
e projecta. ainda antes, estabelecer a Iigac;ao 
aerea Angola (Luanda) - Rodesia do SuI 
(Salisburia ) . Diu 'ffioS parece. porque - com() 
tantas vezes - nao temos elementos concre
tos sobre estes VODS inaugurais, de indiscuti
vel relevo , nern sabemos ainda-JIe serao come
morados filatt\ licamente. como convinha. 
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B) Belgica, Holanda, Luxembllrgo, Ale · 
manha, Austria, Hungria, Turqu·ja e Grecia 
_ Dr. Kalmar, Brandt, de Veer, Wolter e 
Zimmerman. 

C) Pafses Escalldinavos, Suifa, Pol6nia, 
Rl1sSia, Romellia, Bulgaria e Checoslovaqllill 
_ Dr. Menzinsky, Antoniu, Berntsen. Moser , 
Nielsen, Novak e Steiner. 

D) ltlglaterra, Asia, Africa, Oceania 
Rousseau. Sir John Wilson, Fraccaroli , Lid
man e Trincao. 

Aviafao - Braunstein, Lidman, dr . Fra
maigeat e Silombra. 

o 'passarinheiro', de Pierre Brun 

A par do Juri classico, funcionaram os 
Juris das colecfiies tematicas (Daubresse . 
Hampel, Dhotel, Joerger e Van der Auwera) 
e das colecfiies de jovells (Danesch e Fro
maigeat) . 

Foi secretario 0 sr. Enzo Diena, que em 
rnuitas exposir;5es anteriores se notabilizara 
no desempenho desse cargo, pelo per{eito co
nhecimento de varias Iinguas, e pela meti
culosidade com que desempenha tais funr;6s, 
tendo sempre 0 cui dado de fazer !istas das 
colecrw6es que faltam, das que estao acampa
nhadas de albuns, dos premios por elas ante
riormente obtidos, etc. Diremos, a prop6sito, 
que alguns coleccionadores se terao sentido 
pelo facto de algumas vezes a sua classifica
r;ao ter descido em relar;ao a competir;5es ante
riores, facto exp!icavel pela presenr;a em Paris 
de colecc;5es de mais elevada categoria, que 
forr;aram a rever os premios anteriormente 
atribuidas. 

o Grande Premio da Classe de Honra foi 
atribuido a. admirii.vel colecr;ao da Franr;a do 
sr. Joseph Schatzkes; 0 Grande PreII?-io da 
Classe Nacional, a colecr;ao da Franr;a do 
ST. Roger Loeuillet, e 0 da Classe de Competi
r;ao ficou por decidir antes da nossa saida de 
Paris. 

Na Classe de Competirwao, foram disiribui
das, salvo erro, 16 medal has de aura . e mais 
2 a colecr;5es tematicas. 

Devemos salientar a influencia que a ins
pecr;ao dos album;' t eve nas c1assificarw6es fi
nais, pois que, em elevada percentagem de 
casos, estas foram aumentadas significativa
mente , depois que os albuns foram vistas, 
sub ida que chegou a ser de 2 pontos. 

Os premios dos expositores portugueses 
foram os seguintes: 

Medalhas de vermeil - Srs. Jose Gonzalez 
Garcia (Macau) e Jose Hip6lito (Portugal). 

Medalhas de prata - Srs. dr. Monte
negro Carneiro (Mor;ambique), Morais Calado 
(Portugal) e eng. Paulo Seabra F erreira (Por
tugal). 

Medalhas de bronze - Rocha LeHao (Por
tugal) e Sid6nio Paes (cartas francesas de 1.i72 
a 1701). 

Apraz-nos regis tar que coleccionadores te
maticos foram desta vez melhor apreciados 
pelo respectivo Juri. 0 cap. Lemos da Silveira 
obteve medalha de prata acompanhada de 
objecto de arte, e os sra. Pimentel Saraiva e 
Machado de Freitas Beirao, medalhas de 
bronze. As 2 medalhas de ouro da c1asse te
matica foram para uma colecc;ao de J ogos 
Olimpicos, e outra relativa as Artes graficas 
e a Filatelia. 

A sec,<llo D do Juri trabalhando::1 'Sir"john Wilson, 
Mr. Lidman e M. Rousseau 
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mar CO f iii a - "Philafec, Paris-1964" 
Ao longo de dezenas de anos e de su

cessivas geracoes, a curiosidade pelo estudo 
e colecionamento de marcas postais tern au
menta do e progredido denotadamente. 

Tambem entre nos, pelo menos os que 
pretendem acertar 0 relogio pela «hora uni
versal., procuram agora, com muito mais 
larga e influente simpatia, carimbos que 
Ihes permitam valorizar, embelezar e pros
seguir com as suas coleccoes. Em nossa 
opiniao, estao no verdadeiro caminho, e 
dando urn passo importante. 

Com a finalidade pretica que nos e ha
bitual, fornecemos em seguida uma relacao 
completa dos carimbos ·PHILA TEC·P A
RIS 1964., muito numerosos, que interessam 
aos marcofilos em geral, e muito particular
mente aos adeptos de .Exposicoes Filate
!icas». 

I - Carimbos utillzados 
no Grand Palais 

No posto temporario do Correio da Ex:
posic;:ao fora m utdizados os seguint~s ca
rimbos: 

5 a 7 de Junho: carimbo (ll."dia. 
PHILATEC 
8 a 21 de Junho: carimbo comemo
ralivo PHILATEC 

13 e 14 de Junho: carimbo compmn
rativo CONGRES DE LA FEDE
RATION DES SOCIETES PHILA
TELIQUES FRAN<;:AISES 

- 16 de Junho: carimbo comemerativo 
CONGRES DE L'ASSOCIATION 
lNTERNATIONALE DES JOUR· 
NALISTES PHILATELIQUES 

- 18 de Junho; carimbo comemorativo 
CONGRES DE L'ASSOSSIATION 
INTERNA TION ALE DES EX
PERTS PHILATELIQUES 

- 19 de Junho: carimbo comemorativo 
CONGRES DE LA FEDERA nON 
INTERNATIONALE DE PHILA
TEUE. 

11- Carimbos do Rallye-Philatec 

Nos dias II a 14 de Junho, nos 12 circui
tos do Rallye, foram utilizados oulros tan-

tos carimbos comemorativos, nas localida
des-eta pas : 

COLMAR (viaturas provenientes da Ale-
manha) 

FOlX (idem, de Andorra) 
PONTARLIER (idem, da Austria) 
MAUBEUGE (idem, da Belgica) 
WISSEMBOURG (idem, da Dinamarca) 
BA YONE (idem, de Espanha) 
DUNKERQUE (idem, da Holanda) 
SAINT-MALO (idem, da Inglaterra) 
BRIAN<;:ON (idem, da Helia) 
LONGWY (idem, do Luxemburgo) 
MONACO (idem, do Monaco) 
ST. Julien EN GENEVOIS (idem, da Suical. 

A entrega de premios 

I Continuac;i\o da psg. II) 

da Comis:ao de Honra do cerlame, cot'onel 
Cardoso Salgado e Capilao Lemos da Sil
veira, membros do /tiri, Joaquim Durao, 
pela sec(:ao de xadres do Grupo Desporlivo, e 
Francisco Espirilo Sanlo, unico fundador 
do Grupo ainda em aclillidadfJ no peri6dico. 

Depois de aberla a sessiio pelo sr. Eduar
do Figueiredo Junior, elida, pelo sr. coronel 
Cardoso Salgado, a acla doJuri, alrtis trans
crila inlegra/menlo, passou·se d enlrega dos 
premios, que provocou muilos aplausos. 

En tao, 0 nosso Presidente proferiu a sua 
c011ferincia sobre • M olivos, finalidades e 
vanlagens da Fila/elia •• No final, 0 sr. Dr. 
Vasconcelos Carvalho fo; muilo aplaudido. 

f. [a~tel-8rao[o & fil~ol l.~a 
Apartado 0,0 44 - Telefooe 22020 

VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematic8s 
de todo 0 Mundo. Selos "'classicos 

de Portugal e Ultramar. 
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~OR AVIAO 

T!A R AVION Guarda j6ias 

No leilao da colecr;ao do argentino Ricardo 
Campana, levada a efeito pel a firma londrina 
Harmer, Rooke Ltd. - a que nos referirnos 
no nosso n.· 154 - 13 aerogramas do Cru
zeiro Balbo 1933 totalizararn a bonita soma 
de 9 600 libras. 0 prer;o mais alto (1 300 
libras) foi realizado por uma carta voada 
com 0 «Servizio di Stato», autografada. 

No 66.· leilao de «Au Cornptoir des Tim
bres» (Paris , 23 de Junho), dirigido por J . 
I<obineau, foram a. prar;a selos de correio 
aereo escolhidos, de diversos paises, alem de 
(eballons montes» (19 lotes) e aerogramas 
(45 lotes). 

o 56. 0 leilao do comerciante Franc;oise 
Brych (Monte-Carlo, 30 de Junho) incluiu 
429 lotes de selos e documentos de correio 
aereo, alguns de valor de caracter mundial. 

No recente leilao da firma «De Nederlan
dsche Postzegelveiling N. V.» (Amsterdam, 
1 a 4 de Julho), anotlunos uma quanti dade 
de lotes de explendidos selos e documentos 
aerofilatelicos, particularmente da Holanda e 
ex-coI6nias. 

o 61.· leilao Heinrich Dornh6fer (Man
nheim, 9 a 11 de Julho) incluiu, em profu
sao, bons selos de correio aereo, de todo 0 

Mundo. 

o comerciante G. Marchand (7 Passage 
.des Princes, Paris 2.·) disp5e actual mente 
.dum importante e forte stock de «ballons 
:J]lontes». 

+POR AVIAO 

PA R AVION 

Giro 
das exposi~5es 

Uma das grandes atracty5es do 4.· Con
:gresso da F. I. S. A. (Londres, 15 a 19 de 
5etembro) sera 0 selecto «Salii,O de ABTofila
:lelia», que estara. patente ao publico, nos 
.dois ultimos dias, na Sal~ Windsor do Hotel 
5haftesbury. Exposi¢o de pura propaganda, 
com apenas 120 quadros, em que, rigorosa

:mente por eonvites, estara. alinhada alguma 
.da melhor «artilharia)) da nata dos aerofi
-telistas mundiais. 

Em Turim, durante e no local do «1. 0 Sa
lao Internacional da AeromiuticaJ) (31 de 
MalO - 7 de Junho) , realizou-se uma amos
tra aerofilatelica - sem competityao - exclu
sivarnente de propaganda, como e pratica 
corrente e proveitosa na nossa modalidade. 

+POR AVIAO 

PA R AVION Ronda da imprensa 

Recebemos os n. · · 3 (Janeiro) e 4. (Abril), 
volume XI, da luxuosa revista (eThe Aero 
Philatelist AnnalS'l) - orgao oficial da nossa 
congenere «Aero Philatelists)), de New York 
- que apresentam, como e ha.bito, urn varia
do conjunto de colaborac;5es «de fun do» e 
valiosas. Subscritas por Henry M. Goodking, 
H. D. S. Haverbeck, Jean Gravelat, Philip 
Silver, S. L. Bayer, Irving 1. Green e Henry 
Kraemer. 

(eLe Monde des Philatelistes», no seu 
n.· 152 (Junho), publicou urn desenvolvido 
artigo, bern documento, sobre (eVingt-cinqc 
a1lS de Postale de Nuit» - assunto que 
nos mereceu jli. diversas notas de reportagem, 
insertas em numeros anteriores. A prop6sito, 
informamos os nossus leitores que ja. existe 
na Biblioteca aerofilatelica do Clube urn 
exemplar de «Air Bleu Postale de Nuib, 
por Joseph Houlteau, Presidente do «Cercle 
Aerophilatelique Frantyais». Esta obra, de 55 
paginas ilustradas, em papel coueM, e fun
damental para os que se interessam pelo 
estudo dos e(voos nocturno!'m. 

Saiu 0 n.· 276 (Junho) da explendida re
vista «The Aero FielID>, que insere, a par de 
oportunos textos dedicados a acontecimentos 
cujas (eBodas de Ouro» foram celebradas recen
temente, e que ja foram focados nesta (ePIi.
gina» - (<Monaco Aerial Rally 1914», reirn
presso do Dlimero de Julho de 1947, e ecAus
tralia 1914-1964», por H. L. Chisholm - urn 
valioso artigo do popular Norman C. Bal
dwin, primorosamente documentado . e ilus
trado, sobre «The External Air Mails of New 
Zealand». De grande interesse, e sempre no 
prosseguimento da sua acr;ao cultural. 

Estli. publicado mais urn mimro, 0 de Ju
nho (n.· 16), de «Story Posh> - informac;Oes, 
estudos, ofertas - revista que man tern urn 
nivel muito apreciavel. 

Na sua. actual periodicidade de quinzena
rio, publicou «II CollezionistaJ) dois excelen-
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- sob a orientac;iio abalizada do organismo 
maximo, a F. 1. S. A. - no sentido de 
divulgar a Aerofilatelia, por acc;ao directa 
junto do publico, e, concomitantemente, no 
prop6sito de redobrar 0 entusiasmo, e contri
buir para 0 apuro dos numerosos praticantes 
{)a aliciante modalidade, contam-se - e me
recem urna referencia muito especial _ as 
movimentadas e relevantes jornadas de pro
paganda que os nossos colegas argentinos or
ganizaram, com grande exito, em Buenos 
Aires (29 de Fevereiro - 1 de Marc;o). 

Aproveitando a passagem do 50.0 aniver
sano do acidente que vitimou 0 famoso piloto 
Jorge Newbery - 0 que significa que os ar
gentinos veneram os seus pioneiros da aviac;ao 
- e a par de outras iniciativas nao filatelicas 
( como 0 grande festival aereo realizado no 
Aeroparque da capital, que tern 0 nome de 
Newbery), as comemorac;i5es postais estive
ram amplamente representadas no esquema 
trat;ado em homenagem ao infortunado avia
dor. 

Em 29 de Fevereiro, foi posto a circular 
urn selo de 4 pesos, que representa Newbery 
na cabina de urn aviiio da epoca, tendo sido 
utilizado urn alusivo carimbo de 1.0 dia de 

·circulac;ao no posto de Correio do Aeroparque 
de Buenos Aires (Fig. 1). 

-Outro com 0 emblema da F. 1. S. A., 
celebrando 0 primeiro «Dia del Aerofilate
lista Argentino» (Fig. 3). 

Urn pequeno senao: a legenda deste ultimo 
carimbo, para obedecer a. denominac;ao aconse
lhada pela Fedefalj;ao, e posta em pratica 
ja. em diversos paises, devia ser <<Dia da 
AerCJotilatelia». Uma emenda a fazer para 0 

pr6ximo ano. 
Finalmente, e ainda no dia 1, realizou-se 

urn voo especial por helic6ptero da For,.a 
Aerea, no percurso Aeroparque de Buenos 
Aires-EI Palomar, com transporte de corres
pondencia (mala postal de 6,700 quilos, com 
1 780 pelj;as) obliterada com 0 respectivo ca
rimbo comemorativo (Fig. 4) . 

o aparelho, urn «Sky-S 511>, pilotado pelo 
Comandante Vasquez, descolou da capital as 
17,35, e aterrou em El P idomar, aerodromo 
militar, as 17,47 - ap6s urn voo de 12 mi
nutos. 

As realizalj;i5es aerofilatelicas, portanto, 
atingiram uma excepcional dimensao, e ocupa
ram urn lugar de primeiro plano nas come
mora,.oes do cinquentenario da morte do 
destacado pioneiro da aviac;w argentina. Gra
Ij;as a uma excelente e indispensavel colabo-

Fig. 2 P ig . 3 Fig. 4 

Inaugurou-se igualmcnte, no salao de pas
sageiros do mesmo aeroparque, excelente lo
cal para uma exibit;iio desta nat ureza, uma 
«MosUa Aerofilatelica» exclusivamente de pro
paganda - e que, como e 6bvio, continuou 
patente ao numeroso publico no dia seguinte. 

Em 1 de Marlj;o, foram aplicados, sempre 
no posto de Correio do <<Aeroparque Newbery», 
dois carimbos comemorativos: 

_ Urn com 0 balao «Pampero» , em que 
perdeu a vida 0 irmao Eduardo Newbery 
(Fig. 2); 

ralj;ao e convllrgencia de esforc;os ent re as 
entidades interessadas: «Secret aria de Comu
nicaciones», «Secretaria de Aeronautical) e as 
nossas congeneres AS50cia~o Aerofilatelica 
Argentina - representante do pais na F .I.S.A. 
- e A85OCia~0 Filatelica Olivos. Estw todos 
de parabens. 

Este programa de atraclj;Oes, esc1arecido e 
bern sucedido. tera. de ser relidO-- salvo me
Ihor opiniao - quando se pensar em levar 
a efeito 0 primeiro «Dia da Aerofilatelia» en
tre n6s. 
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c,PHILATEC, PARIS-19&4n 

Impressoes de urn coleccionador 
8aida de Lisboa em 3 de Junho, no aviBo 

da TAP. 
Chegada a Orly, as II horas da manhB ; 

manifesto da COleCIYBO na Alffindega do 
aeroporto. Primeiro problema: para condu
zir a colecIYBO desde 0 recinto de Orly ate 
ao recinto alfandegario da ExposiIYBO, de
pois de muita luta, posta que primeiro que
ria ir ao Hotel, arrumar as malas e comer, 
resolveram dar-me 0 prazo de 4 horas. 

Realizados estes pequenos mas necessa
rios problemas, encontrei-me no recinto da 
ExposiIYBO as 15 horas. Nova batalha com a 
Alflindega: tinha que deixar a colecIYao em 
dep6sito, e ja me dariam niimero e hora 
para proceder a sua montagem. Expliquei 
que havia vindo de muito longe, e que s6 a 
mim me interessava monta-1a; depois de 
muitos rodeios e nao menos confus80, 10-
grei montar a COleCIYBo da Classe de Honra, 
e da outra COleCIY80 encarregou-se pessoa a 
quem estava incumbida a montsgem das 
coleccoes da c\asse de CompeticBo ... 

Uma vez terminada a montagem da mi
nha ColeCIYBO da CIllsse de Honra, fui ver 
como ficava a da c1asse de competiIYBo, ve
rificando que me faltavam duas folhas; no
vas complicaeoes, e to do 0 pessoal em alvo
roco, ate que, depois de muito procurar, se 
encontrou a soluIYao : haviam colocado duas 
tolhas sobrepostas. 

Uma vez tudo ac1arado, fiquei mais tran
quilo, e dei uma vista de olhos pelo recinto 
da exposiIYBO. Esta realizava-se no cGrand 
Palais», edificio monumental. A minha pri
meira impressBo foi grandiosa, mas esta 
primeira impressBo desvaneceu-se, quando 
mais calmamente a apreciei em pormenor, 

o primeiro problema que me preocupou 
foi 0 da intensidade de luz que havia no re
cinto. Esta luz era consequ~ncia do telhado 
do edificio, todo em cristal, com uma altura 
de 25 a 30 metros, e este cristal fazia de 
lente, concentrando os raios solares sobre 
todos os objectos expostos; desnecesssrio 
sera dizer 0 resultado desta fonte de ener
gia luminosa sobre as peeas filatelicss ••. 

Tambem observei as distfinci8s enormes 
que existiam dumas colecIYoes a outras, e a 
altura de urn piso a outro, e 0 niimero de 

POR ---------, 

JOSE GONZALEZ GARCIA 

Lado interior da entrada do .Orand Palals. 

degraus de um andar a outro era de 63 ••. 
Tranquilizou-me ver varios elevadores; mas 
tambem esta i1uSBO desapareceu. pois nunca 
funcionaram, durante 0 per!odo da exposi
eao... 8eguindo meus pequenos descobri
mentos, observei 0 sistema que empregaram 
para colocar 8S colec~Cles, e, a meu modo 
de ver, considero-o des8stroso. 86 tiveram 

Os servil;os de recep~ilo 
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Golerio oode e8tiverom expostas 
08 porticipocoes portuguesoB 

em consideral,':80 0 Pafs que apresentava as 
colecl,':oes, e, como consequenda desta clas
sifical,':ilo, verificaram-se anomalias, como 
as seguintes : 

Concretamente no caso de Portugal: Ao 
lade da COleCI,':80 de c1a8sicos de Portugal 
do Sr. Hip6Jito, a colectyilo tematica do Sr. 
Pimentel, «A Mile e a Crianl,':a.. A seguir, 
o cMol,':ambique)) do Sr. Montenegro, e ao 
lado desta a colec~80 de cartas pre-fiIa
telicas francesas do Sr. Sid6nio Paes. Fa
dl e de compreender a confus80 que isto 
poderia trazer, para 0 visitante que quizesse 
percorrer toda a exposityao, ou, por exem
plo, todas as colecl,':oes tematicas cujo tema 

. fosse «A Mae e a Crianl,':a", E se isto se 
tornava aborrecido para 0 visitante, calcu
le-se 0 que nao teria sido para 0 Juri clas-

CASA A. MOLDER 
Rua 1.0 de Dezembro, 101-3.0 Telef. 321514 

TUDO PARA FILATELIA 
SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
A NOSSA GRANDE ESPECIALIDADE 

* 

LISBOA - 2 

SELOS DE TODO 0 MUNDO PARA TODOS OS TEMAS 

* 
Exposit;:iio permanente de selos em 15 vitrinas, 
no atrio do res-do-chao e no 3.0 andar (elevador) 
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Urn progrerna 
de large visao 

,-------- Pelo --,-----

Cep. f. Lemo! de Silveire 

Entre as muitas manifestat;oes aerofila
telicas que ultimamente tllm tido lugar, em 
todo 0 Mundo, tendo a anima-las a compreen-

sao, 0 estimulo e 0 labor de quantos Sl'f 

interessam par esta forma de coleccionamento. 
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:ros artisticos sao uma «feerie» de beleza 
-eston tean te. 

A sala de «Rubens» e qualquer coisa 
de irreal. Num dos saloes do Louvre, po
-deni admirar 0 casamento da Imperatriz 
Josefina, num quadro que tera as dimen
soes da fachada de urn predio de urn andar 

-de altura. 0 manto da Imperatriz tern urn 
relevo tao impressionante, que quasi 50-

mos levados a admitir que ele nao esta 
pintado. E ja nao falo da tao celebre «Gio
conda», que atrai obrigatoriamente os 
milhares de visitantes do Museu. 

Saindo do Museu, apos seis horas con
secutivas de visita, 0 turista, regra geral, 
perde 0 sensa das proporc.oes e enGontra
-se esmagado por tanta beleza, e so 
muitas horas depois e que 0 cerebro des
-cansara, 0 cerebro e os pes, pois que 

muitos quilometros percorreu durante 
essas horas. 

E aqui esta, a pinceladas muito lar
gas, uma visao de Paris, que fa~o votos 
lhe desperte a aten~ao, leit~r amigo, e 0 

leve a gozar durante alguns dias as deli
cias de uma cidade incomparavel e unica 
no Mundo. 

SELOS 
DE PORTUGAL, ULTRAMAR 
E BSTRANGEIRO, CLASSICOS, 

StRIBS, ETC. 
para COMPRA OU VENDA 

consulte a casa 
H. SANTOS VIEGAS 

R. 1.· Dezembro 45-3.· - LISBOA 
Telet. 35852 

A SEVERA 
RUA DAS GA VEAS, 55-57 

BAIRRO ALTO • LIS BOA • 
Te'e'. 34006 

PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

F ados e Guitarradas 

ABERTO TODA A NOlTE • OUVERT TOUT LA NUIT • OPEN ALL NIGHT 
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sificador : Talvez a isto se deva nao poucos 
dos erros que sempre podem acontecer numa 
exposi'rao de tal envergadura, e desta vez 
acrescidos pela desorganiza'rao deste sis
tema. Fa'ro votos para que tal sistema nao 
volte a repetir'se, nas pr6ximas exposi'roes. 
Tambem nao gostei, nesta exposi'rao, da 
mistura de selos com maquinas, pois tor
nou·se dificil apreciar uns e outros. 0 me
Ihor que funcionou foi a parte comercial da 
exposi'rao. Nisto, sim, acredito que tenham 
levado a palma ..• Foi urn completo exito para 
os comerciantes, supondo que deverao ter 
ficado contentissimos por terem esvaziado 
os bolsos dos coleccionadores, e, neste 
campo, e melhor nao continuar, porque ou
tras penas melhor 0 explicarao, com mais 
rigor. Os festejos, excursoes e demsis aten
~oes para os expositores, podem c\assifi
car·se de nul as. Na minha categoria de ex
positor da «Cour _d'Honneur" nunca recebi 
nenhum convlte para qualquer acto que fosse, 
e tive grande dificuldade para conseguir con
vite para 0 .Palmares» (e, para que conste, 
com previo pagamento de 85 francos). Tam
bern encontrei exagerada a dura'rao da ex
posi'rao - cerca de 20 dias -, tornando-se 
pesada para os coleccionadores, e scra born 
nao esquecer que nos encontravamos numa 
das cidades mais caras do Mundo ... 

P&ra finalizar, duas palavras sobre as 
c1assifica'roes da equipa portuguesa. Pode 
dar-se como muito sceitavel, pois, em uma 
exposi'rao como a de Paris, e faltando por
tugueses, uns fa falecidos, como os sempre 
queridos e inesquecidos Cohen e Godinho, 
outros,como as meus queridos amigos Senna, 
Leote e Correia junior, e a fugaz mas in
tenssissima estrela Almeida Dias, repito, 

Pavilhilo do Comissario Geral 

pode dar·se esta representa'rao que foi a 
Paris como muito aceitaveJ, pois se conse
guiu para Portugal classificar dois coleccio
nadores na .Cour d'Honneup: 0 Professor 
Carlos Trineao (Membro do juri) e 0 autor 
deste artigo. Na c\asse de Honra, nenhum 
portugues. E, na de competi'rao, medalhas 
de vermeil para Hipolito, com Portugal clas
sico, e jose Gonzalez Garcia, com Macau. 

Com medalhas de prate, Montenegro Car
neiro, com MO'rambique, Morais Calado e 
Seabra Ferreira, com Portugal; com meda
Ihas de bronze,Carlos da Rocha Leitilo e Si
donio Bessa Paes. Na c1asse tematica, com 
m~dalha de prata e felicita'r0es do juri, Le
mos da Silveira. 

Oeste coleccionador, de quem muito tern 
a esperar a filatelia tematica deste Pais, so 
tenho a dizer que a sua colec'rilo evolui de 
dia para dia, conseguindo sempre, com passo 
firme, melhores c1assifica'roes, mas, nesta 
exposi'rao, tenho que dest&ear que, alem da 
sua bern merecida medalha de prata, 0 juri 
Ihe fez a honra de felicila·lo, e isto, para mim, 
tern muita importancie, pois 0 JUri nunea e 
muito pr6digo nestas felicits-roes, e, quando 
o faz, e porque realmente 0 coleccionador 0 
merece, portanto, nestas Hnhas, eu tambem 
me quero junta" 8.S felicits-roes do juri para 
este grande coleecionador e entusiasta da 
c1asse tematica. Com medalhas de bronze, 
Pimentel Saraiva e Machado de Freitas. 

E isto foi 0 grande rasgo, a grande ma
nifesta'rao «PHILATEC, PARIS-1964.l, que, 
se muito prometeu, muito mais desi1udiu . 
E, como sempre, esperemos por uma 
«VIENA» melhor; e com maiores triunfos 
para Portu~al. 

Pavilhilo da Radio-televisilo francesa 
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Aeroporto, Aviao, Paris - sao, nor
malmente, as tres pedras magicas dos so
nhos de todos aqueles que nao sao pari
sienses. Talvez que para estes seja 0 in
verso: ady, Aviao, Estrangeiro ... e fc
rias pouco dispendiosas. 

N a realidade, Paris e uma grandiosa 
encruzilhada de caminhos, e, ao £lanar 
descuidosamente pelos imensos Boulevar
ds, encontramo-nos com gentes de todas 
as rac;as e credos. E urn vai e vern tre
mendamente avassalador, que formiga 
por todos os locais chamados de cartaz 
turistico, a «Etoile», 0 Arco do Triunfo, 
a Igreja do Sacre Coeur, na sua colina que 
domina:- 0 ,asario de Paris, 0 Museu do 
Louvre, os Palacios Monumentais, os 
grandes jardins, tudo talhado em grande, 
e em proporc;6es tais que esmagam pela 
sua monumentalidade. 

Hausseman, com a visao ciclopica que 
o caracterizou, talhou 0 extraordinario 
conjunto que e a Estrela, ou «l'Etoile», 
on de desembocam doze enormes aveni
das, a mais conhecida das quais e ados 
Campos Elisios, ja tao decantada pelo 
nosso Ec;a de Queiros em «A Cidade e as 
Serras». E nao ha duvida de que, para 
nos, portugueses, este romance e uma an
te-estreia de Paris, e 0 cartao de visita 
desta extraordinaria cidade, 0 embaixador 
da sua «coqueterie», das suas mulheres L 

das suas grandezas. Aprendemos, no livro 
de Ec;a de Queiros, a amar Paris, e a 
sonhar com a sua «dolce vita». 

Para quem desembarca em ady, com 
a sua enorme gare, portas que se abrem 
automaticamente quando nos aproxima
mos, salas de enorme conforto, extensas 
e totalmente alcatifadas, todo este con
junto predisp6e 0 espirito para prazeres 
inesperados. A caminho de Paris, pela 
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modernisima auto-estrada, e atravessando 
urn tunel iluminado com milhentas la.m
padas de cor amarelo canario, pouco> 
tempo demoramos a chegar aos Invalidos, 
terminal dos Aeroportos de ady e de «Le 
Bourget». 

a primeiro passeio pelos Campos Eli
sios e a ida a Torre Eiffel, sao 0 primeiro 
e decisivo passo que prendem 0 visitante. 
a imenso casario de Paris apa.rece dese
nhado em relevo, e impression a quem quer 
que seja. a majestoso Arco do Triunfo. 
que recorda as horas da vitoria e da eu
fori a da Franc;a, e impression ante. 

De tudo encontra 0 visitante, nesta 
imensa cidade, para todos os gostos e para 
todos os credos. No desenfreamento das. 
divers6es nocturnas, passeando no «Piga
Ie», cruzar-se-a com dezenas ou centenas. 
de africanos, ingleses, americanos, que 
aquela hora enxameiam os passeios, e. 
observara os cartazes coloridos e mais on 
menos audazes. 

Se 0 visit ante desejar 0 recolhimento,. 
ira a Igreja da Mada!lena, onde podera, 
por momentos, separar-se da terra e vo
gar nos Ceus, admirando igualmente a 
beleza deste Templo e a sua grandiosida
de, as suas colunas majestosas e belissi
mos coros. 

a recurso ao Metropolitano e da pra
xe, pois que as extensaes a percorrer sao 
quilometricas, e se nao for equipado, e 
est a recomendaC;ao e mais para as senho
ras, com sapatos de salta razo, nao po
dera talvez alcanc;ar, sequer, a mais pro
xima estac;ao do Metro. 

a Museu do Louvre e os seus tesou-
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destas 52, pelo menos 14 nilo tinham desen
volvimento tematico ou qualquer fio condu
tor segundo 0 qual pudessemos ajuizar da 
ideia do autor ... 

67 colecc;oes apresentavam-se fracas sob 
o ponto de vista filatelico, ou com manifesta 
falta de originalidade, Iimitando'se, neste 
ultimo caso, a serem c6pias umas das outras. 

37 colecc;oes eram francamente razoaveis, 
e algumas, mesmo, quasi boas, 25 boas e 4 
muito boas. 

A elevada percentagem de colecc;oes fra
cas, dava-nos a ideia do desnivel que existe 
entre as tematicas e as c1assicas, facto este 
que me parece de assinalar. 

De todas as participac;oes tematicas, s6 
29 ombreavam com 0 alto nfvel das classi
cas, e nestas dt:vem situar-se as medalhas 
de Duro e vermeile. 

Outro ponto muito importante, e que nos 
da uma ideia do que se passa nos outros 
pafses, e que ainda apareceram algumas 
colecc;oes nltidamente fora do regulamento. 
Com a inclusilo de fotos ou postais sem va
lor filatelico, onze colecc;oes; com desenhos 
ou pil1turas absolutamente desnecessarios, 
7; sem desenvolvimento tematico, agru
pando os selos por series e ordem crono-
16gica, 14; folhas com demasiada legend a
Cilo, 11; folhas sem legenda alguma, 10; 
folhas com cercaduras 011 titulos enormes, 
em 5 colecc;oes. E necessario acrescentar 
que algumas colecC;oes apresentavam, por 
vezes, mais do que urn dos elementos atras 
apontados, simulHlneamente. 

Mais algumas indicac;oes me parecem 
de salientar, muito embora. estas ja tenham 
sido muitas vezes rcpetidas por outros fila
telistas. 

1.0 - Devera usar-se uma legendac;ilo 
corrects, sem cair em excessos ou na sua 
aus~ncia absoluta. 

Ao observar as colecCoes tematicas de 
certos expositor es, senti que, na maior 
parte dos casos, 0 desconhecimento da sua 
Hngua materna, nile era obstaculo para a 
com preen silo do desenvolvimento do tema ; 
outras, ao inves, apesar de excessivamente 
legendadas, nile davam alguma ideia sobre 
o assunto. 

2.0 - A originalidade, do tema e a sua 
nilo vulgaridade, contribuem decisivamente 
para uma boa e confortavel c1assificaC;ilo. 

3.0 - A inclusilo das chamadas pec;as fi
latelicas, primeiros dias, enssios, provas, 
erros, blocos, variedades, carimbos e, finsl
mente, das pobres e desdenhosamente des
prezadas fHimulas, contribuem para a valo-

rizac;ilo e desenvolvimento do tema, duma 
maneira muito poderosa. 

Como notas finais, gostaria de chamar a 
atenc;ilo da nossa Federac;ilo Portuguesa de 
Filatelia, para que, nas futuras exposic;oes 
internacionais, a realizar em pafses estran
geiros, se elucidassem de antemilo as comis
soes organizadoras de que Portugal e cons
tituido nile s6 pelo seu territ6rio continen
tal europeu, como pelas suas provfncias 
ultramarinas, evitando-se assim, no futuro, 
o aparecimento de pafses inexi~tentes, de
vi do it ignorancia geografica deHas comis
soea organizadoras. 

E fac;o votos, igualmente, para- que, nes
sas futura~ exposic;oes inttrnllcionais as 
comissoes de recepcilo e os comissarios 
nacionais, sejam mais rigorosos quanto ao 
criterio de admissilo das colecc;oel', evitando 
a entrada em avalanche de colecC;oes frflcas, 
ou de colecc;oes recheadas de alu oes polf
ticas, que nilo tem cabimento em Filatelia. 
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As YernAlicas 
na «Philalec, Paris-&4» 

Devido it circunstancia fortuita de ter ga
nho 0 1.0 premio da «\,8 ExposiC;ilo Filate
Iica da Tematica de Turismo-, organizada 
pela Agencia Star, medalha de Duro e via
gem e estadia em Paris, foi-me proporcio
nada a visita Ii extraordinaria ExposiC;ilo Fi
latelica Internacional "Philatec, Paris, 1964-, 
sem sombra de duvida a mais colossal ma
nifestac;ilo filalelica de todos os tempos. 

Desde ja, enderec;o, Ii Star e ao Turismo 
Frances, os meus melhores a~radecimentos, 
por todas as atenc;oes dispensadas, e que 
muito gratas me foram. 

Entrada para os . stands. dos comerciantes 

A .Philatec» teve como palco grandioso 
o «Grand Palais», erigido em 1890, aquando 
da realizac;ilo da ExposiC;ilo Internacional, e 
que serviu desta vez para proporcionar u!Da 
visilo grandiosa de todo 0 progresso tecmco 
alcaneado no campo das telecomunieac;oes, 
pelas estac;oes postais no caso de encami
nhamento e tiragem de correspondencia, 
assim como da evoluc;ilo dos meios de trans
porte, desde os mais remotos tempos ate Ii 
actualidade, merc~ de quadros animados de 
movimento, que se encontravam no Museu 
Postal Franc~s. 

Alem da vi silo global do .progresso te
cnieo alcanc;ado nas comunieac;oes, havia a 
ExpoziC;ilo Filatelica, para a qual nilo exis-
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tern palavras suficientes para descrever 
com rigor a m.agnific~ncia das pec;as expos
tas, nao s6 no cCours d 'Honneur-, como 
na Classe de Honra, e na Classe de Com
petic;ilo. 

Na Corte de Homa e na Classe de Honra, 
causavam vertigens as raridades expostas, 
entre as quais avultavam, como nile poderia 
deixar de ser, as colecc;oes de S. M. a Rai
nha de Inglaterra e a de S. A. R. 0 Principe 
de M6naco. Na Corte de Honra, a inclusilo 
de dois partiaipantes de Portugal, 0 Prof. 
Dr. Carlos Trinciio e 0 Sr. Gonzalez Gar
cia, garantia-nos uma magnifica represen
taeilo . 

Na c1asse de rompetic;ilo, a participac;iio 
frances a era de longe a mais numerosa, e 
a melhor de todas quantas apareceram, 
muito embora alguns outros pafses tives
sem enviado em massa os seus filatelistas. 
No campo charnado c1assico, as participa
c;oes alcanC;dram, de uma maneira geral, nf
vel altf~simo; no campo tematico, contudo, 
sentia-se urn desnivel bast'lnte acentuado, 
que nilo acompanhava as colecc;oes c1assi
cas. As tematicas, YOU, pois, consagrar este 
artigo. 

Das 209 participacoes tematicas constan
tes do catalogo, nem todas apareceram, pois 
que s6 encontrei cerca de 160. E possive} 
que algumas me tenham escapado, pois que 
os quadros com as participac;oes c1assieas e 
tematicas encontravam-se misturados e agru
pados conforme os pafses. 

As 209 participac;oes focavam urn nii
mero Iimitado de temas, mas, denbo do 
mesmo tema, havia consideravel diversifi
cac;ao. Por exemplo, no tema flora, elgumss 
colecc;oes limitavam·se ii c1assificac;ilo bota
nica, agrupando os selos conforme as va
rias fammas, mas outrss havia que foca
yam os aproveitamentos f1orestais, a flora 
em determinadas zonas geogrlificas, a in
dustria do vinho, etc. etc. Estas ultimas 
continham, portanto, e originaJidade do tema, 
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elevando assim, automaticamente, 0 nivel 
da colecc;ao. 

Fundamentalmente, os agrupamentos fi
zeram,se como segue: 

Astronautica 21, Fauna, 15, Flora, 15, 
Terras Paisagens e Turismo, 14, Hist6ria 
Politic~ 11, Arte (caracter geral) 9, religiao 
e temas afins 8, Tecnica 8, Musica e compo
sitores 8, Desportos 7, Jogos 01!mpicos 7, 
Pintura 7, Mulher e Crianc;a 7, Aviac;ao 6, 
Europa ou Ideia Europeia e Comunida~e.s 6; 
com 5 participac;oes, os temas Medlcma, 
Centenario do Selo, Cruz Vermelha, Guer
ras' com 4 participac;oes, cada um dos te
ma~ Imprensa e Artes Graficas, Escritores; 
com 3 UPU e Geografia ; com duas partici
pac;oe~: Teatro, felecomunicac;oes, Cami
nhos de Ferro, Leis, Arqueologia: .Costu
mes, e, finalmente, com uma s6 partJclpac;ao, 
Electricidade, Armaduras, Pentrados, Na
c;oes Unidas, Natal, Escutismo, Exposic;oes 
Filatelicas e Arquitectura. 

Alem de poder dar uma ideia do que foi 
a competic;ao n~ c1asse temati.c~, e de poder 
apreciar a totahdade das partlclpac;oes, sem 
correr 0 risco de me perder nos pormeno
res tive de sintetizar as minhas observa
c;oe~ nllm quadro que mais abaixo indico. 

Devo acentuar, desde ja, que a minha 
apreciac;ao baseou-se, tao sbmente, nos qua
dros expostos, ao passu que 0 Juri, como e 
6bvio tinha toda uma serie de ele-nentos 
'Que ~u nao possufa, tais como galardoes 
obtidos em anteriores exposic;oes, restan
tes folhas das colecc;oes, nao expostas, in
dicac;oes fornecida~ pel~s exp0!lito~es, mem-
bros do Juri e COmlSSarlOS naClOnalS. . 

Por outro lado, e sabido que entre dOls 
expositores igualmente bons, se a um foram 

Anedoetas filalelieas 

concedidos 2 ou 3quadros, e ao outro 7 ou 8, 
este ultimo ficara favorecido, pois pode dar 
uma ideia muito mais completa da sua colec
c;ao e do seu desenvolvimento. 

Vistas as coisas por este prisma, con
c1ui·se que a aprecial;ao e deveras diffcil, e, 
como nao podia pesar as varias participa
c;oes com a p',.>n.tuac;ao do ~egulamento, ~nem 
creio que 0 JUri 0 tenha felto), e, alem dIS~O, 
nao podia comparar .lado a lado as varlas 
tematicas sobre 0 mesmo assllnto, pois que 
estas encontravam-se misturadas com as 
c1assicas, e dispersas pelos tres enormes pi
sos da exposic;ao, que levavam horas a per
correr, - resolvi sintetizar as minhas obser
vac;oes, numa tentativa para nao perder a 
visao do conjunto. 

Os elementos tornados foram: numero do 
con corrente ; numero de quadros; legenda
c;ao e apresentac;ao, divididas em muito born, 
bom, fraco; conteudo, dividido em selos, 
primeiros dias e ffamulas, provas ou boas 
pec;as filatelicas, prefllatelicos; desenvolvi
mento de tema, normal, muito bom e fraco; 
elementos fora do regula mento, subdividi
dos como segue: fotos ou postais sem ca
racter filatelico, desenhos ou outros ele-
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Grandes premios 
e premios espeeiais 

mentos desneces~arios para a explicac;ao 
do desenvolvimento do ttma, tftulos ou cer
caduras enormes, aueencia do desenvolvi
mento tematico (naquelas colecc;oes que nao 
eram do assunto) e, finalmente, selos novos 
e usados a mistura, folhas com ausencia de 
legendas, e folhas com excessiva legen
dac;ao. 

Uma vez assinaladas rada um dos ele
mentos da colccc;ao, atribuia uma c1assifi
cac;ao global que ia desde 0 muito born, ao 
born, normal, fraco e sem c1assificac;io te
matica. 

Esta cIassificac;ao nao significava, de ma
neira nenhuma, a pretemao de me equipa
rar ao Juri, ou de me colocar nb posil;ao de 
«professor que fala de catedra. (a citac;ao 
latina ja nao recordo, mas a traduc;iio ficou). 
Em 99 % dos casos, feli:zmente, nao conhe
cia os nomes dos participllntes, e ignorava 
quais os galardoes obtidos em exposic;oes 
anteriores. 

CH822 
BG~84 N 0 do concorrente 
R0726 

10 
2 N.o de quadros 
2 

MB 
N Legendac;ao/ Apresental;:ao 

MB 

x 
X Selos 
X 
X 

X 
X 

X 

l.os dias /Flamulas 

Provas ou boas pec;as filatelicas 

X Prefilatelicos 

MB 
F Desenvolvimento 
B 

X Fotos ou postais sem caracter 
filatelico 

Desenhos ou outros elementos 
desnecessarios 

TUulos ou cercaduras enormes 

Sem desenvolvimento tematico 

Selos novos e us ados it mistura 

Folhas sem legendac;ao 

X Folhas com excesso de legendac;ao 

MB 
F Classificac;ao (estimativa) 

B/MB 

em que B significa bom; MB, muito bom; 
F, fraco; X, presenc;a de pec;as ou existen
cia de elementos fora do regulamento. 

Do resultado desta analise, posso respi
gar alguns elementos de caracter geral, que 
passo a expor: 

- Na Philatec, dentro das 156 colecc;oes 
que observei, 52, pelo menos, nao obede
ciam na integra as indicac;oes do regula
mento das tematicas, e, facto de salientar, 
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destas 52, pelo menos 14 nilo tinham desen
volvimento tematico ou qualquer fio condu
tor segundo 0 qual pudessemos ajuizar da 
ideia do autor ... 

67 colecc;oes apresentavam-se fracas sob 
o ponto de vista filatelico, ou com manifesta 
falta de originalidade, Iimitando'se, neste 
ultimo caso, a serem c6pias umas das outras. 

37 colecc;oes eram francamente razoaveis, 
e algumas, mesmo, quasi boas, 25 boas e 4 
muito boas. 

A elevada percentagem de colecc;oes fra
cas, dava-nos a ideia do desnivel que existe 
entre as tematicas e as c1assicas, facto este 
que me parece de assinalar. 

De todas as participac;oes tematicas, s6 
29 ombreavam com 0 alto nfvel das classi
cas, e nestas dt:vem situar-se as medalhas 
de Duro e vermeile. 

Outro ponto muito importante, e que nos 
da uma ideia do que se passa nos outros 
pafses, e que ainda apareceram algumas 
colecc;oes nltidamente fora do regulamento. 
Com a inclusilo de fotos ou postais sem va
lor filatelico, onze colecc;oes; com desenhos 
ou pil1turas absolutamente desnecessarios, 
7; sem desenvolvimento tematico, agru
pando os selos por series e ordem crono-
16gica, 14; folhas com demasiada legend a
Cilo, 11; folhas sem legenda alguma, 10; 
folhas com cercaduras 011 titulos enormes, 
em 5 colecc;oes. E necessario acrescentar 
que algumas colecC;oes apresentavam, por 
vezes, mais do que urn dos elementos atras 
apontados, simulHlneamente. 

Mais algumas indicac;oes me parecem 
de salientar, muito embora. estas ja tenham 
sido muitas vezes rcpetidas por outros fila
telistas. 

1.0 - Devera usar-se uma legendac;ilo 
corrects, sem cair em excessos ou na sua 
aus~ncia absoluta. 

Ao observar as colecCoes tematicas de 
certos expositor es, senti que, na maior 
parte dos casos, 0 desconhecimento da sua 
Hngua materna, nile era obstaculo para a 
com preen silo do desenvolvimento do tema ; 
outras, ao inves, apesar de excessivamente 
legendadas, nile davam alguma ideia sobre 
o assunto. 

2.0 - A originalidade, do tema e a sua 
nilo vulgaridade, contribuem decisivamente 
para uma boa e confortavel c1assificaC;ilo. 

3.0 - A inclusilo das chamadas pec;as fi
latelicas, primeiros dias, enssios, provas, 
erros, blocos, variedades, carimbos e, finsl
mente, das pobres e desdenhosamente des
prezadas fHimulas, contribuem para a valo-

rizac;ilo e desenvolvimento do tema, duma 
maneira muito poderosa. 

Como notas finais, gostaria de chamar a 
atenc;ilo da nossa Federac;ilo Portuguesa de 
Filatelia, para que, nas futuras exposic;oes 
internacionais, a realizar em pafses estran
geiros, se elucidassem de antemilo as comis
soes organizadoras de que Portugal e cons
tituido nile s6 pelo seu territ6rio continen
tal europeu, como pelas suas provfncias 
ultramarinas, evitando-se assim, no futuro, 
o aparecimento de pafses inexi~tentes, de
vi do it ignorancia geografica deHas comis
soea organizadoras. 

E fac;o votos, igualmente, para- que, nes
sas futura~ exposic;oes inttrnllcionais as 
comissoes de recepcilo e os comissarios 
nacionais, sejam mais rigorosos quanto ao 
criterio de admissilo das colecc;oel', evitando 
a entrada em avalanche de colecC;oes frflcas, 
ou de colecc;oes recheadas de alu oes polf
ticas, que nilo tem cabimento em Filatelia. 

Fundo 
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As YernAlicas 
na «Philalec, Paris-&4» 

Devido it circunstancia fortuita de ter ga
nho 0 1.0 premio da «\,8 ExposiC;ilo Filate
Iica da Tematica de Turismo-, organizada 
pela Agencia Star, medalha de Duro e via
gem e estadia em Paris, foi-me proporcio
nada a visita Ii extraordinaria ExposiC;ilo Fi
latelica Internacional "Philatec, Paris, 1964-, 
sem sombra de duvida a mais colossal ma
nifestac;ilo filalelica de todos os tempos. 

Desde ja, enderec;o, Ii Star e ao Turismo 
Frances, os meus melhores a~radecimentos, 
por todas as atenc;oes dispensadas, e que 
muito gratas me foram. 

Entrada para os . stands. dos comerciantes 

A .Philatec» teve como palco grandioso 
o «Grand Palais», erigido em 1890, aquando 
da realizac;ilo da ExposiC;ilo Internacional, e 
que serviu desta vez para proporcionar u!Da 
visilo grandiosa de todo 0 progresso tecmco 
alcaneado no campo das telecomunieac;oes, 
pelas estac;oes postais no caso de encami
nhamento e tiragem de correspondencia, 
assim como da evoluc;ilo dos meios de trans
porte, desde os mais remotos tempos ate Ii 
actualidade, merc~ de quadros animados de 
movimento, que se encontravam no Museu 
Postal Franc~s. 

Alem da vi silo global do .progresso te
cnieo alcanc;ado nas comunieac;oes, havia a 
ExpoziC;ilo Filatelica, para a qual nilo exis-

.,.-------- PELO --------

DR. ROMANO CALDEIRA CIiMARA 

tern palavras suficientes para descrever 
com rigor a m.agnific~ncia das pec;as expos
tas, nao s6 no cCours d 'Honneur-, como 
na Classe de Honra, e na Classe de Com
petic;ilo. 

Na Corte de Homa e na Classe de Honra, 
causavam vertigens as raridades expostas, 
entre as quais avultavam, como nile poderia 
deixar de ser, as colecc;oes de S. M. a Rai
nha de Inglaterra e a de S. A. R. 0 Principe 
de M6naco. Na Corte de Honra, a inclusilo 
de dois partiaipantes de Portugal, 0 Prof. 
Dr. Carlos Trinciio e 0 Sr. Gonzalez Gar
cia, garantia-nos uma magnifica represen
taeilo . 

Na c1asse de rompetic;ilo, a participac;iio 
frances a era de longe a mais numerosa, e 
a melhor de todas quantas apareceram, 
muito embora alguns outros pafses tives
sem enviado em massa os seus filatelistas. 
No campo charnado c1assico, as participa
c;oes alcanC;dram, de uma maneira geral, nf
vel altf~simo; no campo tematico, contudo, 
sentia-se urn desnivel bast'lnte acentuado, 
que nilo acompanhava as colecc;oes c1assi
cas. As tematicas, YOU, pois, consagrar este 
artigo. 

Das 209 participacoes tematicas constan
tes do catalogo, nem todas apareceram, pois 
que s6 encontrei cerca de 160. E possive} 
que algumas me tenham escapado, pois que 
os quadros com as participac;oes c1assieas e 
tematicas encontravam-se misturados e agru
pados conforme os pafses. 

As 209 participac;oes focavam urn nii
mero Iimitado de temas, mas, denbo do 
mesmo tema, havia consideravel diversifi
cac;ao. Por exemplo, no tema flora, elgumss 
colecc;oes limitavam·se ii c1assificac;ilo bota
nica, agrupando os selos conforme as va
rias fammas, mas outrss havia que foca
yam os aproveitamentos f1orestais, a flora 
em determinadas zonas geogrlificas, a in
dustria do vinho, etc. etc. Estas ultimas 
continham, portanto, e originaJidade do tema, 
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Aeroporto, Aviao, Paris - sao, nor
malmente, as tres pedras magicas dos so
nhos de todos aqueles que nao sao pari
sienses. Talvez que para estes seja 0 in
verso: ady, Aviao, Estrangeiro ... e fc
rias pouco dispendiosas. 

N a realidade, Paris e uma grandiosa 
encruzilhada de caminhos, e, ao £lanar 
descuidosamente pelos imensos Boulevar
ds, encontramo-nos com gentes de todas 
as rac;as e credos. E urn vai e vern tre
mendamente avassalador, que formiga 
por todos os locais chamados de cartaz 
turistico, a «Etoile», 0 Arco do Triunfo, 
a Igreja do Sacre Coeur, na sua colina que 
domina:- 0 ,asario de Paris, 0 Museu do 
Louvre, os Palacios Monumentais, os 
grandes jardins, tudo talhado em grande, 
e em proporc;6es tais que esmagam pela 
sua monumentalidade. 

Hausseman, com a visao ciclopica que 
o caracterizou, talhou 0 extraordinario 
conjunto que e a Estrela, ou «l'Etoile», 
on de desembocam doze enormes aveni
das, a mais conhecida das quais e ados 
Campos Elisios, ja tao decantada pelo 
nosso Ec;a de Queiros em «A Cidade e as 
Serras». E nao ha duvida de que, para 
nos, portugueses, este romance e uma an
te-estreia de Paris, e 0 cartao de visita 
desta extraordinaria cidade, 0 embaixador 
da sua «coqueterie», das suas mulheres L 

das suas grandezas. Aprendemos, no livro 
de Ec;a de Queiros, a amar Paris, e a 
sonhar com a sua «dolce vita». 

Para quem desembarca em ady, com 
a sua enorme gare, portas que se abrem 
automaticamente quando nos aproxima
mos, salas de enorme conforto, extensas 
e totalmente alcatifadas, todo este con
junto predisp6e 0 espirito para prazeres 
inesperados. A caminho de Paris, pela 

,..-------- PELO ---------, 

Dr. Romano C. Camara 

modernisima auto-estrada, e atravessando 
urn tunel iluminado com milhentas la.m
padas de cor amarelo canario, pouco> 
tempo demoramos a chegar aos Invalidos, 
terminal dos Aeroportos de ady e de «Le 
Bourget». 

a primeiro passeio pelos Campos Eli
sios e a ida a Torre Eiffel, sao 0 primeiro 
e decisivo passo que prendem 0 visitante. 
a imenso casario de Paris apa.rece dese
nhado em relevo, e impression a quem quer 
que seja. a majestoso Arco do Triunfo. 
que recorda as horas da vitoria e da eu
fori a da Franc;a, e impression ante. 

De tudo encontra 0 visitante, nesta 
imensa cidade, para todos os gostos e para 
todos os credos. No desenfreamento das. 
divers6es nocturnas, passeando no «Piga
Ie», cruzar-se-a com dezenas ou centenas. 
de africanos, ingleses, americanos, que 
aquela hora enxameiam os passeios, e. 
observara os cartazes coloridos e mais on 
menos audazes. 

Se 0 visit ante desejar 0 recolhimento,. 
ira a Igreja da Mada!lena, onde podera, 
por momentos, separar-se da terra e vo
gar nos Ceus, admirando igualmente a 
beleza deste Templo e a sua grandiosida
de, as suas colunas majestosas e belissi
mos coros. 

a recurso ao Metropolitano e da pra
xe, pois que as extensaes a percorrer sao 
quilometricas, e se nao for equipado, e 
est a recomendaC;ao e mais para as senho
ras, com sapatos de salta razo, nao po
dera talvez alcanc;ar, sequer, a mais pro
xima estac;ao do Metro. 

a Museu do Louvre e os seus tesou-
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:ros artisticos sao uma «feerie» de beleza 
-eston tean te. 

A sala de «Rubens» e qualquer coisa 
de irreal. Num dos saloes do Louvre, po
-deni admirar 0 casamento da Imperatriz 
Josefina, num quadro que tera as dimen
soes da fachada de urn predio de urn andar 

-de altura. 0 manto da Imperatriz tern urn 
relevo tao impressionante, que quasi 50-

mos levados a admitir que ele nao esta 
pintado. E ja nao falo da tao celebre «Gio
conda», que atrai obrigatoriamente os 
milhares de visitantes do Museu. 

Saindo do Museu, apos seis horas con
secutivas de visita, 0 turista, regra geral, 
perde 0 sensa das proporc.oes e enGontra
-se esmagado por tanta beleza, e so 
muitas horas depois e que 0 cerebro des
-cansara, 0 cerebro e os pes, pois que 

muitos quilometros percorreu durante 
essas horas. 

E aqui esta, a pinceladas muito lar
gas, uma visao de Paris, que fa~o votos 
lhe desperte a aten~ao, leit~r amigo, e 0 

leve a gozar durante alguns dias as deli
cias de uma cidade incomparavel e unica 
no Mundo. 
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sificador : Talvez a isto se deva nao poucos 
dos erros que sempre podem acontecer numa 
exposi'rao de tal envergadura, e desta vez 
acrescidos pela desorganiza'rao deste sis
tema. Fa'ro votos para que tal sistema nao 
volte a repetir'se, nas pr6ximas exposi'roes. 
Tambem nao gostei, nesta exposi'rao, da 
mistura de selos com maquinas, pois tor
nou·se dificil apreciar uns e outros. 0 me
Ihor que funcionou foi a parte comercial da 
exposi'rao. Nisto, sim, acredito que tenham 
levado a palma ..• Foi urn completo exito para 
os comerciantes, supondo que deverao ter 
ficado contentissimos por terem esvaziado 
os bolsos dos coleccionadores, e, neste 
campo, e melhor nao continuar, porque ou
tras penas melhor 0 explicarao, com mais 
rigor. Os festejos, excursoes e demsis aten
~oes para os expositores, podem c\assifi
car·se de nul as. Na minha categoria de ex
positor da «Cour _d'Honneur" nunca recebi 
nenhum convlte para qualquer acto que fosse, 
e tive grande dificuldade para conseguir con
vite para 0 .Palmares» (e, para que conste, 
com previo pagamento de 85 francos). Tam
bern encontrei exagerada a dura'rao da ex
posi'rao - cerca de 20 dias -, tornando-se 
pesada para os coleccionadores, e scra born 
nao esquecer que nos encontravamos numa 
das cidades mais caras do Mundo ... 

P&ra finalizar, duas palavras sobre as 
c1assifica'roes da equipa portuguesa. Pode 
dar-se como muito sceitavel, pois, em uma 
exposi'rao como a de Paris, e faltando por
tugueses, uns fa falecidos, como os sempre 
queridos e inesquecidos Cohen e Godinho, 
outros,como as meus queridos amigos Senna, 
Leote e Correia junior, e a fugaz mas in
tenssissima estrela Almeida Dias, repito, 

Pavilhilo do Comissario Geral 

pode dar·se esta representa'rao que foi a 
Paris como muito aceitaveJ, pois se conse
guiu para Portugal classificar dois coleccio
nadores na .Cour d'Honneup: 0 Professor 
Carlos Trineao (Membro do juri) e 0 autor 
deste artigo. Na c\asse de Honra, nenhum 
portugues. E, na de competi'rao, medalhas 
de vermeil para Hipolito, com Portugal clas
sico, e jose Gonzalez Garcia, com Macau. 

Com medalhas de prate, Montenegro Car
neiro, com MO'rambique, Morais Calado e 
Seabra Ferreira, com Portugal; com meda
Ihas de bronze,Carlos da Rocha Leitilo e Si
donio Bessa Paes. Na c1asse tematica, com 
m~dalha de prata e felicita'r0es do juri, Le
mos da Silveira. 

Oeste coleccionador, de quem muito tern 
a esperar a filatelia tematica deste Pais, so 
tenho a dizer que a sua colec'rilo evolui de 
dia para dia, conseguindo sempre, com passo 
firme, melhores c1assifica'roes, mas, nesta 
exposi'rao, tenho que dest&ear que, alem da 
sua bern merecida medalha de prata, 0 juri 
Ihe fez a honra de felicila·lo, e isto, para mim, 
tern muita importancie, pois 0 JUri nunea e 
muito pr6digo nestas felicits-roes, e, quando 
o faz, e porque realmente 0 coleccionador 0 
merece, portanto, nestas Hnhas, eu tambem 
me quero junta" 8.S felicits-roes do juri para 
este grande coleecionador e entusiasta da 
c1asse tematica. Com medalhas de bronze, 
Pimentel Saraiva e Machado de Freitas. 

E isto foi 0 grande rasgo, a grande ma
nifesta'rao «PHILATEC, PARIS-1964.l, que, 
se muito prometeu, muito mais desi1udiu . 
E, como sempre, esperemos por uma 
«VIENA» melhor; e com maiores triunfos 
para Portu~al. 

Pavilhilo da Radio-televisilo francesa 
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Golerio oode e8tiverom expostas 
08 porticipocoes portuguesoB 

em consideral,':80 0 Pafs que apresentava as 
colecl,':oes, e, como consequenda desta clas
sifical,':ilo, verificaram-se anomalias, como 
as seguintes : 

Concretamente no caso de Portugal: Ao 
lade da COleCI,':80 de c1a8sicos de Portugal 
do Sr. Hip6Jito, a colectyilo tematica do Sr. 
Pimentel, «A Mile e a Crianl,':a.. A seguir, 
o cMol,':ambique)) do Sr. Montenegro, e ao 
lado desta a colec~80 de cartas pre-fiIa
telicas francesas do Sr. Sid6nio Paes. Fa
dl e de compreender a confus80 que isto 
poderia trazer, para 0 visitante que quizesse 
percorrer toda a exposityao, ou, por exem
plo, todas as colecl,':oes tematicas cujo tema 

. fosse «A Mae e a Crianl,':a", E se isto se 
tornava aborrecido para 0 visitante, calcu
le-se 0 que nao teria sido para 0 Juri clas-
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Cep. f. Lemo! de Silveire 
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- sob a orientac;iio abalizada do organismo 
maximo, a F. 1. S. A. - no sentido de 
divulgar a Aerofilatelia, por acc;ao directa 
junto do publico, e, concomitantemente, no 
prop6sito de redobrar 0 entusiasmo, e contri
buir para 0 apuro dos numerosos praticantes 
{)a aliciante modalidade, contam-se - e me
recem urna referencia muito especial _ as 
movimentadas e relevantes jornadas de pro
paganda que os nossos colegas argentinos or
ganizaram, com grande exito, em Buenos 
Aires (29 de Fevereiro - 1 de Marc;o). 

Aproveitando a passagem do 50.0 aniver
sano do acidente que vitimou 0 famoso piloto 
Jorge Newbery - 0 que significa que os ar
gentinos veneram os seus pioneiros da aviac;ao 
- e a par de outras iniciativas nao filatelicas 
( como 0 grande festival aereo realizado no 
Aeroparque da capital, que tern 0 nome de 
Newbery), as comemorac;i5es postais estive
ram amplamente representadas no esquema 
trat;ado em homenagem ao infortunado avia
dor. 

Em 29 de Fevereiro, foi posto a circular 
urn selo de 4 pesos, que representa Newbery 
na cabina de urn aviiio da epoca, tendo sido 
utilizado urn alusivo carimbo de 1.0 dia de 

·circulac;ao no posto de Correio do Aeroparque 
de Buenos Aires (Fig. 1). 

-Outro com 0 emblema da F. 1. S. A., 
celebrando 0 primeiro «Dia del Aerofilate
lista Argentino» (Fig. 3). 

Urn pequeno senao: a legenda deste ultimo 
carimbo, para obedecer a. denominac;ao aconse
lhada pela Fedefalj;ao, e posta em pratica 
ja. em diversos paises, devia ser <<Dia da 
AerCJotilatelia». Uma emenda a fazer para 0 

pr6ximo ano. 
Finalmente, e ainda no dia 1, realizou-se 

urn voo especial por helic6ptero da For,.a 
Aerea, no percurso Aeroparque de Buenos 
Aires-EI Palomar, com transporte de corres
pondencia (mala postal de 6,700 quilos, com 
1 780 pelj;as) obliterada com 0 respectivo ca
rimbo comemorativo (Fig. 4) . 

o aparelho, urn «Sky-S 511>, pilotado pelo 
Comandante Vasquez, descolou da capital as 
17,35, e aterrou em El P idomar, aerodromo 
militar, as 17,47 - ap6s urn voo de 12 mi
nutos. 

As realizalj;i5es aerofilatelicas, portanto, 
atingiram uma excepcional dimensao, e ocupa
ram urn lugar de primeiro plano nas come
mora,.oes do cinquentenario da morte do 
destacado pioneiro da aviac;w argentina. Gra
Ij;as a uma excelente e indispensavel colabo-

Fig. 2 P ig . 3 Fig. 4 

Inaugurou-se igualmcnte, no salao de pas
sageiros do mesmo aeroparque, excelente lo
cal para uma exibit;iio desta nat ureza, uma 
«MosUa Aerofilatelica» exclusivamente de pro
paganda - e que, como e 6bvio, continuou 
patente ao numeroso publico no dia seguinte. 

Em 1 de Marlj;o, foram aplicados, sempre 
no posto de Correio do <<Aeroparque Newbery», 
dois carimbos comemorativos: 

_ Urn com 0 balao «Pampero» , em que 
perdeu a vida 0 irmao Eduardo Newbery 
(Fig. 2); 

ralj;ao e convllrgencia de esforc;os ent re as 
entidades interessadas: «Secret aria de Comu
nicaciones», «Secretaria de Aeronautical) e as 
nossas congeneres AS50cia~o Aerofilatelica 
Argentina - representante do pais na F .I.S.A. 
- e A85OCia~0 Filatelica Olivos. Estw todos 
de parabens. 

Este programa de atraclj;Oes, esc1arecido e 
bern sucedido. tera. de ser relidO-- salvo me
Ihor opiniao - quando se pensar em levar 
a efeito 0 primeiro «Dia da Aerofilatelia» en
tre n6s. 
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c,PHILATEC, PARIS-19&4n 

Impressoes de urn coleccionador 
8aida de Lisboa em 3 de Junho, no aviBo 

da TAP. 
Chegada a Orly, as II horas da manhB ; 

manifesto da COleCIYBO na Alffindega do 
aeroporto. Primeiro problema: para condu
zir a colecIYBO desde 0 recinto de Orly ate 
ao recinto alfandegario da ExposiIYBO, de
pois de muita luta, posta que primeiro que
ria ir ao Hotel, arrumar as malas e comer, 
resolveram dar-me 0 prazo de 4 horas. 

Realizados estes pequenos mas necessa
rios problemas, encontrei-me no recinto da 
ExposiIYBO as 15 horas. Nova batalha com a 
Alflindega: tinha que deixar a colecIYao em 
dep6sito, e ja me dariam niimero e hora 
para proceder a sua montagem. Expliquei 
que havia vindo de muito longe, e que s6 a 
mim me interessava monta-1a; depois de 
muitos rodeios e nao menos confus80, 10-
grei montar a COleCIYBo da Classe de Honra, 
e da outra COleCIY80 encarregou-se pessoa a 
quem estava incumbida a montsgem das 
coleccoes da c\asse de CompeticBo ... 

Uma vez terminada a montagem da mi
nha ColeCIYBO da CIllsse de Honra, fui ver 
como ficava a da c1asse de competiIYBo, ve
rificando que me faltavam duas folhas; no
vas complicaeoes, e to do 0 pessoal em alvo
roco, ate que, depois de muito procurar, se 
encontrou a soluIYao : haviam colocado duas 
tolhas sobrepostas. 

Uma vez tudo ac1arado, fiquei mais tran
quilo, e dei uma vista de olhos pelo recinto 
da exposiIYBO. Esta realizava-se no cGrand 
Palais», edificio monumental. A minha pri
meira impressBo foi grandiosa, mas esta 
primeira impressBo desvaneceu-se, quando 
mais calmamente a apreciei em pormenor, 

o primeiro problema que me preocupou 
foi 0 da intensidade de luz que havia no re
cinto. Esta luz era consequ~ncia do telhado 
do edificio, todo em cristal, com uma altura 
de 25 a 30 metros, e este cristal fazia de 
lente, concentrando os raios solares sobre 
todos os objectos expostos; desnecesssrio 
sera dizer 0 resultado desta fonte de ener
gia luminosa sobre as peeas filatelicss ••. 

Tambem observei as distfinci8s enormes 
que existiam dumas colecIYoes a outras, e a 
altura de urn piso a outro, e 0 niimero de 

POR ---------, 

JOSE GONZALEZ GARCIA 

Lado interior da entrada do .Orand Palals. 

degraus de um andar a outro era de 63 ••. 
Tranquilizou-me ver varios elevadores; mas 
tambem esta i1uSBO desapareceu. pois nunca 
funcionaram, durante 0 per!odo da exposi
eao... 8eguindo meus pequenos descobri
mentos, observei 0 sistema que empregaram 
para colocar 8S colec~Cles, e, a meu modo 
de ver, considero-o des8stroso. 86 tiveram 

Os servil;os de recep~ilo 
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mar CO f iii a - "Philafec, Paris-1964" 
Ao longo de dezenas de anos e de su

cessivas geracoes, a curiosidade pelo estudo 
e colecionamento de marcas postais tern au
menta do e progredido denotadamente. 

Tambem entre nos, pelo menos os que 
pretendem acertar 0 relogio pela «hora uni
versal., procuram agora, com muito mais 
larga e influente simpatia, carimbos que 
Ihes permitam valorizar, embelezar e pros
seguir com as suas coleccoes. Em nossa 
opiniao, estao no verdadeiro caminho, e 
dando urn passo importante. 

Com a finalidade pretica que nos e ha
bitual, fornecemos em seguida uma relacao 
completa dos carimbos ·PHILA TEC·P A
RIS 1964., muito numerosos, que interessam 
aos marcofilos em geral, e muito particular
mente aos adeptos de .Exposicoes Filate
!icas». 

I - Carimbos utillzados 
no Grand Palais 

No posto temporario do Correio da Ex:
posic;:ao fora m utdizados os seguint~s ca
rimbos: 

5 a 7 de Junho: carimbo (ll."dia. 
PHILATEC 
8 a 21 de Junho: carimbo comemo
ralivo PHILATEC 

13 e 14 de Junho: carimbo compmn
rativo CONGRES DE LA FEDE
RATION DES SOCIETES PHILA
TELIQUES FRAN<;:AISES 

- 16 de Junho: carimbo comemerativo 
CONGRES DE L'ASSOCIATION 
lNTERNATIONALE DES JOUR· 
NALISTES PHILATELIQUES 

- 18 de Junho; carimbo comemorativo 
CONGRES DE L'ASSOSSIATION 
INTERNA TION ALE DES EX
PERTS PHILATELIQUES 

- 19 de Junho: carimbo comemorativo 
CONGRES DE LA FEDERA nON 
INTERNATIONALE DE PHILA
TEUE. 

11- Carimbos do Rallye-Philatec 

Nos dias II a 14 de Junho, nos 12 circui
tos do Rallye, foram utilizados oulros tan-

tos carimbos comemorativos, nas localida
des-eta pas : 

COLMAR (viaturas provenientes da Ale-
manha) 

FOlX (idem, de Andorra) 
PONTARLIER (idem, da Austria) 
MAUBEUGE (idem, da Belgica) 
WISSEMBOURG (idem, da Dinamarca) 
BA YONE (idem, de Espanha) 
DUNKERQUE (idem, da Holanda) 
SAINT-MALO (idem, da Inglaterra) 
BRIAN<;:ON (idem, da Helia) 
LONGWY (idem, do Luxemburgo) 
MONACO (idem, do Monaco) 
ST. Julien EN GENEVOIS (idem, da Suical. 

A entrega de premios 

I Continuac;i\o da psg. II) 

da Comis:ao de Honra do cerlame, cot'onel 
Cardoso Salgado e Capilao Lemos da Sil
veira, membros do /tiri, Joaquim Durao, 
pela sec(:ao de xadres do Grupo Desporlivo, e 
Francisco Espirilo Sanlo, unico fundador 
do Grupo ainda em aclillidadfJ no peri6dico. 

Depois de aberla a sessiio pelo sr. Eduar
do Figueiredo Junior, elida, pelo sr. coronel 
Cardoso Salgado, a acla doJuri, alrtis trans
crila inlegra/menlo, passou·se d enlrega dos 
premios, que provocou muilos aplausos. 

En tao, 0 nosso Presidente proferiu a sua 
c011ferincia sobre • M olivos, finalidades e 
vanlagens da Fila/elia •• No final, 0 sr. Dr. 
Vasconcelos Carvalho fo; muilo aplaudido. 

f. [a~tel-8rao[o & fil~ol l.~a 
Apartado 0,0 44 - Telefooe 22020 

VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematic8s 
de todo 0 Mundo. Selos "'classicos 

de Portugal e Ultramar. 
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~OR AVIAO 

T!A R AVION Guarda j6ias 

No leilao da colecr;ao do argentino Ricardo 
Campana, levada a efeito pel a firma londrina 
Harmer, Rooke Ltd. - a que nos referirnos 
no nosso n.· 154 - 13 aerogramas do Cru
zeiro Balbo 1933 totalizararn a bonita soma 
de 9 600 libras. 0 prer;o mais alto (1 300 
libras) foi realizado por uma carta voada 
com 0 «Servizio di Stato», autografada. 

No 66.· leilao de «Au Cornptoir des Tim
bres» (Paris , 23 de Junho), dirigido por J . 
I<obineau, foram a. prar;a selos de correio 
aereo escolhidos, de diversos paises, alem de 
(eballons montes» (19 lotes) e aerogramas 
(45 lotes). 

o 56. 0 leilao do comerciante Franc;oise 
Brych (Monte-Carlo, 30 de Junho) incluiu 
429 lotes de selos e documentos de correio 
aereo, alguns de valor de caracter mundial. 

No recente leilao da firma «De Nederlan
dsche Postzegelveiling N. V.» (Amsterdam, 
1 a 4 de Julho), anotlunos uma quanti dade 
de lotes de explendidos selos e documentos 
aerofilatelicos, particularmente da Holanda e 
ex-coI6nias. 

o 61.· leilao Heinrich Dornh6fer (Man
nheim, 9 a 11 de Julho) incluiu, em profu
sao, bons selos de correio aereo, de todo 0 

Mundo. 

o comerciante G. Marchand (7 Passage 
.des Princes, Paris 2.·) disp5e actual mente 
.dum importante e forte stock de «ballons 
:J]lontes». 

+POR AVIAO 

PA R AVION 

Giro 
das exposi~5es 

Uma das grandes atracty5es do 4.· Con
:gresso da F. I. S. A. (Londres, 15 a 19 de 
5etembro) sera 0 selecto «Salii,O de ABTofila
:lelia», que estara. patente ao publico, nos 
.dois ultimos dias, na Sal~ Windsor do Hotel 
5haftesbury. Exposi¢o de pura propaganda, 
com apenas 120 quadros, em que, rigorosa

:mente por eonvites, estara. alinhada alguma 
.da melhor «artilharia)) da nata dos aerofi
-telistas mundiais. 

Em Turim, durante e no local do «1. 0 Sa
lao Internacional da AeromiuticaJ) (31 de 
MalO - 7 de Junho) , realizou-se uma amos
tra aerofilatelica - sem competityao - exclu
sivarnente de propaganda, como e pratica 
corrente e proveitosa na nossa modalidade. 

+POR AVIAO 

PA R AVION Ronda da imprensa 

Recebemos os n. · · 3 (Janeiro) e 4. (Abril), 
volume XI, da luxuosa revista (eThe Aero 
Philatelist AnnalS'l) - orgao oficial da nossa 
congenere «Aero Philatelists)), de New York 
- que apresentam, como e ha.bito, urn varia
do conjunto de colaborac;5es «de fun do» e 
valiosas. Subscritas por Henry M. Goodking, 
H. D. S. Haverbeck, Jean Gravelat, Philip 
Silver, S. L. Bayer, Irving 1. Green e Henry 
Kraemer. 

(eLe Monde des Philatelistes», no seu 
n.· 152 (Junho), publicou urn desenvolvido 
artigo, bern documento, sobre (eVingt-cinqc 
a1lS de Postale de Nuit» - assunto que 
nos mereceu jli. diversas notas de reportagem, 
insertas em numeros anteriores. A prop6sito, 
informamos os nossus leitores que ja. existe 
na Biblioteca aerofilatelica do Clube urn 
exemplar de «Air Bleu Postale de Nuib, 
por Joseph Houlteau, Presidente do «Cercle 
Aerophilatelique Frantyais». Esta obra, de 55 
paginas ilustradas, em papel coueM, e fun
damental para os que se interessam pelo 
estudo dos e(voos nocturno!'m. 

Saiu 0 n.· 276 (Junho) da explendida re
vista «The Aero FielID>, que insere, a par de 
oportunos textos dedicados a acontecimentos 
cujas (eBodas de Ouro» foram celebradas recen
temente, e que ja foram focados nesta (ePIi.
gina» - (<Monaco Aerial Rally 1914», reirn
presso do Dlimero de Julho de 1947, e ecAus
tralia 1914-1964», por H. L. Chisholm - urn 
valioso artigo do popular Norman C. Bal
dwin, primorosamente documentado . e ilus
trado, sobre «The External Air Mails of New 
Zealand». De grande interesse, e sempre no 
prosseguimento da sua acr;ao cultural. 

Estli. publicado mais urn mimro, 0 de Ju
nho (n.· 16), de «Story Posh> - informac;Oes, 
estudos, ofertas - revista que man tern urn 
nivel muito apreciavel. 

Na sua. actual periodicidade de quinzena
rio, publicou «II CollezionistaJ) dois excelen-
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tes artigos, ambos de «Rastaban)): no n.O 11/64 
(1 de J unho) , «II yolo di De Pinedo Roma
-Australia-Giappone e ritomo)) - 55.000 qui-
16metros em 370 horas de voo, com trans
porte de correio em diversas etapas - com 
cinco paginas ilustradas com imagens suges
tivas de varios aspectos do grande feito, e, 
no n .O 12/64 (16 de Junho). «In una serie di 
francobollidos tutta la storia dell'aviazione)), 
com tres paginas dedicadas ao historial dos 
voos comemorados na recente serie de M6· 
naco. 

o n.O 1326 (Junho) de «L ' Echo de la 
Timbrologie» publicou a sua habitual «Chro
nique de la Poste Aerienne •• , da autoria de 
Frank Muller. 

Na classe de literatura da «PHILATEC.), 
estavam expostas duas obras de aerofila
telistas italianos, de grande autenticidade: 
"Posta Aerea a mezzo dirigibili Zeppelim), 
por M. Onofri, e "II verticale in Ital ; , c la 
sua applicazione al servizio aerem) , por G. 
Schenone. 

POR AVIAO 

PARAVIQN Noticias do ar 

J(. 0 nosso velho e querido a migo Francis 
J. Field - fundador e director da respeitada 
firma de Sutton Coldfield, que usa 0 seu 
nome - e a figura aerofilatelica do ano. Lo
grando, 0 que e urn exito assina lavel , a atri
bui"ao do valioso «Richard S. Bohn Memo
rial Award 1964)). Este magnifico premio, 
criado para perpectuar a mem6ria do funda
dor da nossa congenere «Aero Philatelists)), 
e concedido anualmente a. personalidade que, 
na opiniao da Direcrwao da poderosa agremia
r;lio de New York, tenha prestado a. Aerofi
latelia servir;os mais distintos e positivos. 
Aqui deixamos uma saudarwao, em nome dos 
aerofilatelistas portugueses, a tao destacada 
figura da nossa especialidade. 

• Conforme ja foi noticiado em diversas sec
r;5es filatelicas, 0 signatario foi convidado e 
aceitou 0 encargo de presidir e orientar os 
debates do Grupo de Estudo II - Mtrios des
tinados a promover e ampliar 0 interesse cres
cente pela A~rofilatelia, nos planas nacional 
e internacional (frances), no quadro do 4. 0 

Congresso Anual da F.r.S. A., facto de 

significado seguro e certa repercussiio - sem 
precedentes - que mereeeu dos 6rgaos da in
formar;ao notas de reportagem compreensivas , 
como, por exemplo, a do nos:o Presidente , no 
"Diario de Lisboa)) de 21 de Junho p. p. , que, 
sugestiva e bern apresentada, transcrevem09 
como modelo : <c .. l! a prinwira vt'z, no his
torial da Filatelia nacional, que urn portu
gues e chamado a desempenhar funr;6es de t al 
responsabilidade e de tql dpstaque no orga
nismo maximo, a Federar;ao Internacional. 
facto que sobejamente comprova 0 alto pres
tigio de quP hoje des{ruta a nOS5'a Aerofila
telia no ambito mundial ... 1). 

o instrumento basico ja foi ela borado. e 
enviado para Londres - e contamos dar conta. 
com a d ignidade requerida, da tarda que nos 
foi confiada. Urn contributo para 0 progresso 
duma moda lidade que e uma palpi tante rea
lidade, e em progresso nnt6rio. 

• Parece que a T. A. P. vai estabelecer car
reiras a jacto para Mor;ambique, utilizando as 
pistas actualmente em construr;ao na Beira, 
e projecta. ainda antes, estabelecer a Iigac;ao 
aerea Angola (Luanda) - Rodesia do SuI 
(Salisburia ) . Diu 'ffioS parece. porque - com() 
tantas vezes - nao temos elementos concre
tos sobre estes VODS inaugurais, de indiscuti
vel relevo , nern sabemos ainda-JIe serao come
morados filatt\ licamente. como convinha. 
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B) Belgica, Holanda, Luxembllrgo, Ale · 
manha, Austria, Hungria, Turqu·ja e Grecia 
_ Dr. Kalmar, Brandt, de Veer, Wolter e 
Zimmerman. 

C) Pafses Escalldinavos, Suifa, Pol6nia, 
Rl1sSia, Romellia, Bulgaria e Checoslovaqllill 
_ Dr. Menzinsky, Antoniu, Berntsen. Moser , 
Nielsen, Novak e Steiner. 

D) ltlglaterra, Asia, Africa, Oceania 
Rousseau. Sir John Wilson, Fraccaroli , Lid
man e Trincao. 

Aviafao - Braunstein, Lidman, dr . Fra
maigeat e Silombra. 

o 'passarinheiro', de Pierre Brun 

A par do Juri classico, funcionaram os 
Juris das colecfiies tematicas (Daubresse . 
Hampel, Dhotel, Joerger e Van der Auwera) 
e das colecfiies de jovells (Danesch e Fro
maigeat) . 

Foi secretario 0 sr. Enzo Diena, que em 
rnuitas exposir;5es anteriores se notabilizara 
no desempenho desse cargo, pelo per{eito co
nhecimento de varias Iinguas, e pela meti
culosidade com que desempenha tais funr;6s, 
tendo sempre 0 cui dado de fazer !istas das 
colecrw6es que faltam, das que estao acampa
nhadas de albuns, dos premios por elas ante
riormente obtidos, etc. Diremos, a prop6sito, 
que alguns coleccionadores se terao sentido 
pelo facto de algumas vezes a sua classifica
r;ao ter descido em relar;ao a competir;5es ante
riores, facto exp!icavel pela presenr;a em Paris 
de colecc;5es de mais elevada categoria, que 
forr;aram a rever os premios anteriormente 
atribuidas. 

o Grande Premio da Classe de Honra foi 
atribuido a. admirii.vel colecr;ao da Franr;a do 
sr. Joseph Schatzkes; 0 Grande PreII?-io da 
Classe Nacional, a colecr;ao da Franr;a do 
ST. Roger Loeuillet, e 0 da Classe de Competi
r;ao ficou por decidir antes da nossa saida de 
Paris. 

Na Classe de Competirwao, foram disiribui
das, salvo erro, 16 medal has de aura . e mais 
2 a colecr;5es tematicas. 

Devemos salientar a influencia que a ins
pecr;ao dos album;' t eve nas c1assificarw6es fi
nais, pois que, em elevada percentagem de 
casos, estas foram aumentadas significativa
mente , depois que os albuns foram vistas, 
sub ida que chegou a ser de 2 pontos. 

Os premios dos expositores portugueses 
foram os seguintes: 

Medalhas de vermeil - Srs. Jose Gonzalez 
Garcia (Macau) e Jose Hip6lito (Portugal). 

Medalhas de prata - Srs. dr. Monte
negro Carneiro (Mor;ambique), Morais Calado 
(Portugal) e eng. Paulo Seabra F erreira (Por
tugal). 

Medalhas de bronze - Rocha LeHao (Por
tugal) e Sid6nio Paes (cartas francesas de 1.i72 
a 1701). 

Apraz-nos regis tar que coleccionadores te
maticos foram desta vez melhor apreciados 
pelo respectivo Juri. 0 cap. Lemos da Silveira 
obteve medalha de prata acompanhada de 
objecto de arte, e os sra. Pimentel Saraiva e 
Machado de Freitas Beirao, medalhas de 
bronze. As 2 medalhas de ouro da c1asse te
matica foram para uma colecc;ao de J ogos 
Olimpicos, e outra relativa as Artes graficas 
e a Filatelia. 

A sec,<llo D do Juri trabalhando::1 'Sir"john Wilson, 
Mr. Lidman e M. Rousseau 



16 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

0& ccavalos., de Pierre Brun 

disseram, visto s6 termos chegado a Paris 
depois do acto inaugural - fizeram figura de 
parentes pobres, tendo surpreendido desagra
davelmente 0 facto de 0 sr. Lucien Berthelot, 
presidente da Federar;ao Internacional de Fila
telia e da Federar;ao Francesa de Filatelia, s6 
ter conseguido lugar no couce do cortejo ... 

o resultado da inaugurar;ao prematura foi 
a ausencia de muitos coleccionadores e ... 
colecr;6es. Verdade seja que estas continuaram 
a ser montadas ate 13 de Junho, com grave 
inc6modo para 0 Juri, assim forr;ado a voltar 
a visitar secr;6es que ja tinha classificado. 

Outro erro grave foi 0 agrupamento das 
colecr;6es, nao pelos palses a que diziam res
peito, mas pelos palses de proveniencia. Ad
mitimos que, assim, a montagem tenha sido 
mais tacil para os comissarios, que colocaram 
todas as colecr;6es no mesmo local. Mas para 
o Juri, que teve de comparar colecr;6es do 
Chile colocadas na cave, no res do chao e no 
alto da galeria, quantos passos desperdir;ados, 
e quantos lanr;os de escada ingloriamente su
bidosl 

A inexplicavel situar;1io de hostilidade cria
da entre as autoridades postais e os filate
listas, particularmente os da Comissao Orga
nizadora, foi evidente nos primeiros dias. 
Modificou-se nitidamente. depois que os estran
ros mais categorizados se viram forr;ados a 
fazer ouvir a. voz da. razao. 

Os trabalhos do Juri decorreram urn pouco 
desordenadamente, pel as raz1ies expostas. e 
porque ninguem parecia convencido da con
veniencia de os abreviar. Pois se a exposir;[o 
ia durar tanto tempo!. .. Assim, depois duma 
reuniao no dia 6, contrapontada de sons musi
cais vindos dos altifalantes, e de vozes e 

aplausos a uma conferencia que se estava 
realizando num compartimento ao lado, 9 dias 
depois ainda nao estavam concluidos quanto a 
atribuir;[o dos premios acess6rios, e ainda ficou 
pendente a decisao do Grande Premio da 
Classe de Competir;ao ... 

Tirando os pequenos incidentes referidos, 
e que aos coleccionadores franceses causaram 
grande desgosto, os estrangeiros foram sempre 
alvo das atenr;6es ja tradicionais na boa hos
pitalidade francesa. 

Na primeira sessao do Juri, depois dum dis
curso de boas vindas do Comissario geral e do 
presidente da Federar;ao Internacional de Fila
telia, este teve a coragem de romper com a 
tradir;1io e de afirmar estarmos em presenr;a, 
provavelmente, da ultima exposir;ao «Mons
tro», com tao elevado numero de partidpa
r;1ies. pois que, de futuro, as exposir;1ies se 
deveriam restringir as colecr;6es verdadeira
mente dignas de exibir;ao em nivel interna
donal, deixando de se aceitar material, como 
muito exibido em Paris, cuja presenr;a se nao 
justificava em certames de tal categoria. 

Escolheu-se depois para presidente do Juri 
a sr. Leon Dubus. 

o Juri dividiu-se nas secr;1ies seguintes; . 

A) Franfa, Itdlia, Espanha, Portugal, 
Israel 8 Levante - Dr. Mario Diena, Arcaute. 
dr. Hoexter. Lamy e Pannetier. 

A .banhistB', de CollBmBrlnl 
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Marcolil -a 
PORTUGAL 

Carimbos do 1.0 dia de clrcula~io 

Centenario 
do Banco Nacional Ullramarino 

Lisboa - S. 1. R. - Rua de S. Jose, 20 

9 de Abril de 1964. Porto (Batalha) Funchal. 
Carimbo idl:ntico e com a mesma data. 

Carimbos comemorativos 

Cinquentenario da For~a Aerea 

Lisboa - Posto de Correio Secretariado 
Nacional de Informa<;iio Pra<;a dos Res

tauradores 14 de Maio de 1964 

1.° Centenario do Monte Sameiro 

Lisboa - S. 1. R - 5 de Junho de 1964. 
Carimbos idl:ntlcos e com a mesma data no 

Porto (Batalha>, Braga e Funchal. 

Exposi~ao de Divulgac;ao Filatelica 
da E.F.A.C.E.C. 

S. Mamede de Infesta (Porto) - Posto de 
Correio - Empresa Fabril de Maquinas 
Electricas, no lugu de Arroteia - 23 de 

Maio de 1964 
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28. a Campeonato do Mundo de tiro 
ao vao 

Lisboa Posto de Correio - Clube Portu
gues de Tiro a Chumbo - Monte das Per

dizes - Parque Florestal de Monsanto. 
26 de Maio de 1964. 

I Exposicrio filatelica-do Pessoat 
da Imprensa de Lisboa 

Lisboa-Posto de Correio - Grupo Des
portivo do Jornal cO Seculo» - Rua do Se

culo, 41 a 63. 31 de Maio de 1964. 

Ullrarnar 
Carimbos do 1.0 dia de circula~iio 

Emissiio do Banco Nacional Ultramarino 

Os sete carimbos reproduzidos acima foram 
utilizados nas esta'roes das capitais das 
nossas Provlncias em 16 de Maio de 1964, 
comexcep'rao do de DiH, que 0 foi no dia 
26 de Maio de 1964, devido a dificuldades 

de trans porte. 

Utilizados nas Esta'ri5es dos C. T. T. ~ 
das capitais das Provlncias, 
em I de Dezembro de 1663 

Carimbos comemorativ08 

«IX Dia do Seto» 

DIA DO SELO 

11-12- 63 1 
C.T.T. , 

S. TOM r=:: 

DIA DO SELO 

11-12-631 

C.T.T. 

MACAl,J 
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"Philatec, Paris-64" 
Quinze anos depois da Exposir;ao Centena

ria do 1.0 selo postal frand!s «CITEX", 0 

Grand Palais de Paris reabriu as suas portas 
a mais uma exposir;ao filatelica internacional. 

Nao foi sem certa sensar;iio de nostalgia que 
voltamos ao grande edificio, lugar onde pela 
primeira vez eatabelecemos contacto e amizade 
pessoal com as primeiras figuras mundiais da 
fiJatelia, algumas das quais ja desaparecidas 
~ Maurice Burrus, Theodore Champion, Henri 
Kastler, R. F. A. Riesco, 0 dr. Fulpius, 
Werner Cueni, Emile Friederich, Morel d'Ar
leux -, e outras afastadas da actividade fila
telica pela. doenr;a, ou pela avanr;ada idade 
- Andre de Cock, Jacques Le Pileur, etc. 

A disposir;iio dos quadros e da importante 
participar;ao of ida! dos P. T. T. franceses, 
foi agora total mente diferente, tentando dar 
urn aspecto mais maderno ao recinto cons
truido em 1897-1900. E claro que esta mo
dernizar;ao, nalguns dos aeus aspectos, e dis
cutivel, por brigar com a pr6pria estrutura 
do edificio. Mais discutivel ainda nos pareceu 
a exibir;iio, como adorno duma expcsir;ao de 
selos cujas especies mais raras ja tinham 
ultrapassado 0 seculo, de alguns monatrOS' da 
escultura modema, que para n6s apenas reve
lam, da parte dos seus autores, falta de 
talento para melhor conceber e realizar. 

Os P. T. T. e os comerciantes abarraca
ram uma grande parte do melhor espar;o dis
ponivel, de modo que os coleccionadores tive
ram de se contentar com as sobras. Este e 
outros factos do mesmo significado, merece
ram dum quotidiano 0 comentario seguinte: 
«Os correios franceses, com 0 produto das en
tradas, hao-de refazer-se largamente das des
pesas feitas, e acabara. por acontecer que a 
filatelia - subproduto tao vilipendiado - su
portara por inteiro uma manifestar;iio onde 
deveria ser rainha, e onde afinal e a gata 
borralheira>'. Palavras bern dignas de medi
tar;iio. 

Forr;a e reconhecer que os franceses, de 
1949 para ca., pouco aprenderam em materia 
de organizar;ao. Nos dias pluviosos, choveu 
no Grang Palais muito p.erto das colecr;oes 
expostas, e 0 sol, quando conseguiu rasgar e 
dissipar as nuvens, entrou livremente pelo 
ceu de vidro do palacio, e examinou prolon
gadamente as colecr;Oes expostas. Aqui os 
progressos cientificos tiveram a sua palavra a 

Pelo 

Prof. Doutor Carlos Trincao 
(Presldente da Federa~o Portuguesa 

da Filatelia, e membro do Juri) 

dizer, porque os vidros dos quadros foram 
recebertos dum vernis que os tornou imper
meaveis aos raios ultravioletas, que mais 
danificam as cores sensiveis. A verdade, po
rem, e que este sistema ainda nao deu as 
suas provas, de modo a dissipar totalmente 
as apreensoes de muitos coleccionadores, en
tre cujo numero nos contamos. A Comissao 
Organizadora acabou por colocar anteparos 

Fachada do .Orand Palais. 

que defenderam as paginas superiores dos 
quadros, onde 0 sol incidia mais intensamente, 
nas hOlas de maior luminosidade. Nada, po
rem, se fez para reduzir os efeitos do calor e da 
humidade do ambiente, resultante da pre
sen,.a dum lago ornamental, que 0 publico 
atrav6sava sobre passadeira de vidro. 

Com grande espanto de todos os visitantes, 
a exposi¢iio abriu em 4 de J unho, vespera 
da data em que deveria inaugurar-se. Presi
diu a cerim6nia 0 sr. Georges Pompidou, pri
meiro ministro, acompanhado do sr. Jacques 
Marette, Ministro dos Correios e Telecomuni
¢es, e do sr. Marcel Faucon, comissano geral 
da exposir;ao. Os filatelistas - ao que nos 
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,~\PAGAMOS BONS PRECOS 
POR 

SERIES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUlLO 
• PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tamb~m desejamos comprar 

quantidades mais pequenas de selos em s~ries, de pre~o m~dio e mais 
elevado. 

Como somo. a maior casa filat~lica da Am~rica, estamos constantemente 
a comprar grandes quantidades de selos de todas as partes do mundo. 
Actualmente, estamos particularmente intcressados em comprar: 
* SELOS EM SERIES: De valor baixo e m~dio. Completas ou incompletas, 

novas ou wadas. 
• SELOS ISOLADOS: Variedades baratas e atractivas. 
• PACOTES: Feitos cuidadosamente, com selos perfeitos. 
• GRANDES QUANTIDADES B RESTOS DB cSTOCKS. de todos 

os g~neros. 
• MISTURA (AO QUILO) sobre papel. 

Queira mandar-nos a sua lista de ofertas·, que merecera a nossa 
pronta e cuidadosa atenfiio. 

GRATIS, A PEDIDO I A nossll novil IIstll de comprlls I 
cOs me\bores pre~os por BelO' dos Estados Unidos e Canada:. 

VENDA AO MAJOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

£H. E. HARRIS & C.o' I 
BOSTON 17. Mass. U. S. A. Telegramas: HARRIS~ 

5ELOS -- ALBUN5 
Catalogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre<;os gratis. 

CASA FUNDADA EM I9!l!l 

ELADIO DE SANTOS 

R U ABE RNA R DOL I M A , 27 - TEL E F 0 N E 49723 

LISBOA.l 
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, 

ESCRITORIO FILATELICO 
c. SANTANA 

R. GEN. VICENTE FREITAS, 22 -RIC. - TEL. 214232 

ALGES-PORTUGAL 

NOVIDADES MUNDIAIS 

Algumas novldades ~Itlmamente recebldas, il venda neste escrlt6rlo I 

ALBANIA HOLANDA 
Olimpiadas T6quio (4 v.) 20$00 Caminho de Ferro (2 v.) . 
Idem - nito dent.. • . 25$00 ISRAEL 

ALTO VOLTA Olimpiadas T6quio (4 v.) 
OUmpiadas T6quio '4 v.} 36$00 ITALIA 

CAMAROES G. Bodoni (I v.) 
Leito (10 a 25 f.) 5$50 LIECHTENSTEIN 

CHESCOLOVAQUIA Olimpiadas (I v.) 
Festival do filme (I v.) 3$40 MALI Flores (6 v.) . . . 39$00 

Gafanhoto (3 v.) ESPANHA 
Barcos (14 v.) 22$00 PERU 
Escudo Madrid (I v.) . 3$50 Alian<;a Progresso (3 v.) . 

FORMOSA RIO MUNI 

Frutos (4 v.) 10$00 Animais selvagens (9 v.). 

FRAN<;A S.·MARINO 
Olimpiadas T6quio (12 v.) 

6$20 

13$50 

2$00 

5$00 

5$50 

8$40 

16$00 

32$50 
Georges Ma~del (I v.) 2$50 
Olfmpiadas T6quio (I v.) 4$00 ... E TODAS AS NOVIDADES NAO 
Limousin (I v.) 8$00 MENCIONADAS ... 

fAZEMOS REMESSAS PARA TODO 0 PAfs 

ASSINATURAS 

Concedemos pre~os especiais aos nossos assinantes 

SOLICITE IMPRESSO COM CONDI<;DES 

• 
ESTAMOS SEMPRE COMPRADORES de series tem6ticas novas, mas 56 

consideramos as ofertas com indica~ao de pre~o. 

35 
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SOLICITAM 
TROCAS 

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

WALTER S. ATKINSON - Box, 166-R.R.l, 
New Buffalo-Michigan 49117 - U. S. A. 

EDVIN SONTA - Dzinica 6-Banja Luka-Ju
goslavia 

VICTOR NOODAPERA - Lastepargi 11-6-
- Parou URSS, Est6nia 

BARANY ISTVAN - Szechenyi-u. 17-Duna
haraszti - Ungria 

GIOELLI GUIDO - Via Livomo _ 3-c/o Rug
geri -Torino-Italia 

THOMAS WILHELMSSON - C6rdelgatan 
2B9-Helsingfors-Finlandia 

MIGUEL MENDES - Caixa Postal, 68-Porto 
Alegre-Rio Grande do SuI-Brasil 

RAFAEL PICO - Apartado 458-Palma de 
Ma.1lorca - Espanha. 

D. STENEART - 38 Herbert-St. Murarrle
Brisbane-Queensland-Australia 

LEO BOFFA - 184 Knight St.-Providence 
9-R. I. - U. S. A. 

MICHEL DOYEN - 94, Rue des Grands
-Champs - Paris, 20. 0 FranCia 

DJORDJE I. JANKOVIC - ul. Lenjinova Br. 
4/1.-Zemun - Jugoslavia 

Estes enderec;os sao indicados sem compro
misso nem responsabilidade da nossa parte. 

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

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

Selo comemorativo 
da viagem do Sr. Pre
sidente da Republica 
a Mo~ambique 

Em comemorac;iio da viagem presiden
cial a Moc;ambique, 0 Ministerio do Ultra
mar mandau emitir 500.000 selas postais de 
taxa de 2$50, tendo como motivo a eflgie do 

sr. Presidente da Republica, da autoria do 
escultor Leopoldo de Almeida, qlle seriio 
postos a circular no dia 23 de Julho pr6-
ximo. 

Alusivo a esse aconlecimento, 0 mesmo 
Minislerio mandou confeccionar, tambem, 
dez mil sobrescrltos de primeiro dia de cir
cuJac;iio, bem como urn carimbo especial 
marea de dia para ser aplicado nesses so-

brescritos, e em quaisquer oulros que para 
o efeito sejam apre!>entados ao cguichet. 
dos eorreias em Lourenco Marques, no refe
rido dia 23. 

Os selos foram Impressos, a sete cores, 
na Casa da Moeda. 
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philatec • paris 1964 

,Prof. Ooulor Cerlos T rlnceo 

Jose Hlp61ilo 

A classificac;ao 
dos filatelistas portugueses 

N a «Philatec, Paris - 1964", foi a 
seguinte a classificac;ao dos filatelis
tas portugueses: 

Cofect;oes clil5sicas : 
CORTE DE HONHA: Prof. Dou

tor Carl(}s Trincdo e Jose Gonsales 
Garcia. Este ultimo expoz na Classe 
d i! Honrs, mas 0 Juri, na acta respec
tivs, transferiu-o para a Corte de 
Honra, par ter obtido anteriormente 
um Grande Premia de Honra. 

I 
CLASSES DE COMPETl<;AO: 
Jose Gonsales Garcia, medalha 

de vermeil. 
Jose hipolito, medalha de ver

meil . 
Dr. Mo1ttmegro Carneiro) meda

Iha de prata. 
Jose Morais Calado, medalha de 

prata. 
Eng. Paulo Seabra Ferreira, me

dalha de prata. 
Carlos da Rocha Lei/do, medalha 

de bronze. 
Cap. Sidonio Bessa Paes, medalha 

de bronze. 

Colect;oes temilticas: 
Cap. F. Lemos de Silveira, meda

Iha de prata com felicitac;5es do Juri. 
Pimentel Saraiva, medalha de 

bronze. 
J. M. Bdrdo de Freitas Machado, 

medalha de bronze. 

Jose Gonz61ez Gercill 

Cep. F. lemos de Silveire 
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Pr6ximas ExposioOes 
Filatelicas Portuguesas 

REGULAMENTOS 

«I,· ExposiQ30 Eilatelica Nacional 
da Tematica de Escritores e Jornalistas» 

Art.o 1.0 - Com 0 patrocinio da «Casa 
da Imprensa., organiza 0 .Clube Filatelico 
de Portugal» a .I.a Exposic;ao Filatelica 
Nacional da Tematica de Escritorel5 e Jor
nalistas., a qual tera lugar, durante 0 m~s 
de Novembro, no salao nobre daquela 
.Casa da Imprensa., na Rua da Horta 
Seca, em Lisboa. 

Art.o 2.0 - Poderao concorrer quais
quer coleccionadores de Portugal e Ultra
mar, ou estrangeiros aqui residentes, com 
selos e carimbos da tematica de Escritores 
e Jornalistas. ' 

Art.o 3. 0 - Havera medalhas de ver
meil, prata e bronze, alem de outros pre
mios oferecidos por quaisquer entidades 
oficiais ou particulares. 

Art.o 4.0 - 0 Juri sera constituido por 
tr~s ou cinco membros, nomeados pelo 
• Clube Filatelico de Portugal». Funcionara 
tambem como comite de admissao, e das 
suas decisoes nao havera recurso. 

Art.o 5.0 - As inscric;oes, gratuitas, 
deverao ser feitas nas secretarias da .Casa 
da Imprensat e do .Clube Filatelico de 
Portugal. ate 30 dias antes da inaugurac;ao 
da Exposic;ao, e 0 respectiv~ material en
tregue, num daqueles organismos, ate dez 
dias antes da respectiva inaugurac;ao, e le
vantado pelos concorrentes, ate tr~s dias 
depois do encerramento. 

Art.o 6.0 - Embora fac;am tudo quanta 
em si caiba pela sua guarda e conservac;ao, 
os citados organism os nao se responsabili
zam pelo material exposto, que podera ser 
seguro pelos seus proprietarios. 

«ExposlQ30 Filatelica do X «Dia do Selo» 

Art.o 1.0 - 0 Clube Filatelico de Por
tugal realiza, em I e 2 de Dezembro, 
uma Exposic;ao Filatelica a que s6 podem 
concorrer os s6cios. 

Art.o 2.0 - Os concorrentes podem 
participar nas seguintes classes: 

I - Ensaios, provas e se los de Guine, 
Cabo Verde e S. Tome e Principe. 

II - Cartas prefilatelicas e sobrescri
los com carimbos de 1.°5 voos, de 1.0 dia, 
ou comemorativos, de Guine, Cabo Verde e 
S. Tome e PrIncipe. 

III - Postais maximos de Guine, Cabo 
Verde e S. Tome e Principe. 

Art.o 3. 0 - A distribuic;ao dos quadros 
pelos concorrentes sera feita pelo C. F. P' I 

em func;ao do seu numero e da quantidade 
de material seleccionado. 

Art. o 4.0 - Serao atribuldas uma 
grande tac;a de prata, .Premio Eduardo 
Cohell', por um Juri nomeado pelo Clube 
Filatelico de Portugal, e medalhas de prata, 
iguais, a todos os expositores. 

Art.o 5.0 - A inscric;ao, gratuita, deve
ra ser feita ate 5 de Novembro, direct a
mente ou por carta registada, e 0 material 
entregue na sede do Clube, ate dez dias 
antes da inaugurac;ao, e levantado pelos 
concorrentes ate tr~s dias depois do encer
ramento. 

Art. 6.0 - Embora fac;a quanta em si 
caiba pela sua conservalfao e guarda, 0 

Clube Fililtelico de Portugal nao se res
ponsabiliza pelo material expos to, que po
dera ser segura pelos seus proprietarios. 
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ANUNCIOS 
Canjir5es antigos, e candeeiros e candeias 

de azeite, desejo, pagando bem, em dinheiro, 
ou, 0 dobro do valor, em selos novos de Por
tugal e Ultramar. Carta a Secretaria, ao n." 22. 

Compro e vendo selos aos melhores prec;os. 
M. do Nascimento - Apartado n." 1229-
Lisboa. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
desconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
2$00 cada N. F.; Jose Pinto Duarte - Rua de 
Moc;ambique, 56-3.0 -Esq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Compro, venda e troco c18,ssicos de Portu
gal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas 
universais de Aereos, Flores, Desportos, Aves, 
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D. 
C. Vendo sobrescritos da VI Exposic;1io Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista 
desde 1930. IntercAmbios prolongados e com 
regularidade. Possuo grandes «stocks». A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal 
Telef. 2272329. 

L. M. DE NORONHA 
. C. P. 499, Nampula, MOC;AMBIQUE 

Series novas e usadas do Ulj:ramar, espe
cialmente india Portuguesa; Pacotes, Sobres
critos do 1." Dia e Comemorativos, e Postais 
M£Lximos da india. Descontos para a revenda. 
Troca Moedas e M£Lximos. 

Desejo trocar selos, moedas, postais e FDC, 
com amigos de todo 0 mundo. Corresponden
cia em portugues, frances, ingles e espanhol. 
Resposta. garantida. Paulo Roberto Alves, 
Caixa Postal, 218 - CARATINGA (Minas 
Gerais) BRASIL. 

Compro, troco e venda selos novos e usa
dos. Preciso correspondentes Ultramar Portu. 
gues. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre, 43-
-2.-Dt. - LISBOA-4. 

~ 

ECONOMICOS 
Portugal et Outremer, vend timbres N. O. 

Animaux, Fleurs, Sports, Cent. Timbre, Eu
ropa, Religieux, Nouveautes, F. D. C. etc. 
Catalogue gratis sur c!emande. PEREIRA, 
Rua Ant6nio Nobre 43-2.", dit. - Lisboa 4 
-Portugal. 

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

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

Desejo receber selos port.ugueses, usados. 
Dou em troca Brasil e Argentina, novos e 
usados, base Yvert ou mancolista. Amir Mag
gi - Caixa Postal, 155 - Piragui - NOB-SP. 
BRASIL. 

NOTAS DE BANCOS - MOEDAS - ~
DULAS CAMARARIAS. 

Troco por bons selos de Portugal e Ultra
mar. Dirigir propostas a J. F. Andrade
OV1\R. 

Venda: Selos antigos e modemos, isolados 
e em series completas, novas e usados, de Por
tugal, Ultramar e estrangeiro. F. D. C. Se
los comemorativos para pacotes . 

Classificadores alemaes de optima apre
sentac;1io e vanad05 formatos, assirn como ca
pas de couro com folhas de recarga brancas e 
pretas de 20 bandas, num total de 400 ban
das, da medida 30 X 27, a prec;os acessiveis; 
como tambem 

Troco: Os ditos classificadores por selos 
de Portugal e Ultramar, a minha escolha. 

Estou igualmente interessado em selas 
de Portugal e Ultramar, a. minha escolha. 

Estou igualmente interessado em selos 
comemorativos da Espanha, por troca com 
selos de Portugal, em quantidade. Diri
gir correspondencia com pedidos e ofertas a 
P. J. Waddington Peters-Avo Joao Cris6s
tomo, 81-4." Tel. 41107 - Lisboa-l (Portu
gal). S6cio N." 3983 do Clube Filatelico de 
Portugal. 
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PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troeo, ou 
compro, pagando bem. Resposta a. Secretaria 
do Clube, ao n.O 22. 

Desejo series eompletas novas, de Portugal 
e Ultramar, assim como de Flora, Fauna, Des
porto. Cosmos, Na~6es Unidas, U. P. U., Cruz 
Vermelha, Centenario e Dia do Selo, de todo 
o Mundo. Carrespondencia em frances, ingles, 
alemao, palaeo e russo. MARIAN PIECZKO 
- ul. Bol. Chrobrego 5 - Zary k. Zagania 

POLAND. 

ORQUIDEAS - de todos os tipos, desejo, 
pagando com troca, ou em selos N. ou U. de 
todo 0 mundo. Cartas para: Rudolfo Baeumle 
- Caixa Postal, 4 - Carupa (SC) BRASIL. 

TROCO grande stock de selos novas e usa
dos, inclusive Tematicos de boas taxas, e 
F. D. C., por selos novas de Europa-U.S.A. 
Brasil e Israel. Dou e recebo series eompletas, 
quadras ou selos isolados. Base Ivert-64 J. F. 
Andrade Pais - R. candido Reis-62 - OV AR. 

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

dia. Todo 0 material filatelico 

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

Telet. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 
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2.0) Que tal liberalidade de pre mias, 
em numero e em valor, deve servir de es
tImulo e incentive aos srs. concorrentes, 
principalmente aos debutantes, para me
lhorar, aperfei'toar e valorizar as suas co
lec'toes - mas, por outro lado, tem de ser 
encarada prudentemente, "tomando bem 
conscH~ncia das circunstAncias inusitadas 
desta exposi'tao, por todos (incluindo os 
que ja tem alguma responsabilidade no 
campo da Filatelia), evitando ufanias injus
tificadas que se poderao traduzir, em futu
ros certames com menos premios e maiores 
exigencias, em amargas decep'toes; 

3.0 Que as rest antes participa'toes -
com excep'tao do cXadrez» de Jose Manu'el 
Castanheira da Silveira, promissora e me
recedora duma palavra de ' incitamento -

nao tinham as condi'toes minimas para ser 
admitidas, mesmo numa exposi'tao de prin
cipiantes. Na melhor das inten'toes, acon
selhamos os seus proprietarios a assentar 
ideias e recome'tar. 

Finalmente, 0 Juri resolve felicitar 0 
Grupo Desportivo do Pessoal do Jornal 
cO Seculo., pela sua bem sucedida inicia
tiva, formulando votos pela sua repeti'tao 
peri6dica - tanto mais que 0 salao de fes
tas do considerado diario se presta a dmi
ravelmente para exposi'toes filatelicas ao 
nivellocal - e agradecer reconhecidamente 
as aten'toes que lhe foram dispensadas. 

Coronel Francisco Cardoso Salgado 
Capitao F. Lemos da Silveira 
Dr. Joaquim Befa Pires 

A entrega dos premios 
e a conferencia do Sr. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho 

Ainda no salao de festas de «0 Seculo», 
efecluou-se, na noite de 4 de Junho, a ceri
mania para entrega dos premios desta Expo
sipio . 

Presidiu a sessao 0 sr. Eduardo Figuei-

redo Junior, secretdrio da Administrafao, 
qlllJ reprllsentava a direcfao do jornal, la
deado pelos srs. Dr. Vasconcelos Carvalho, 
presidente da direcfao do C. F. P. e membro 

(Continua ne psg. 18) 

o Ir. Eduardo da Figueiredo JQnlor enlrega ao sr, Jose da Malos Sarras os premlos ganbos na ExposlO!o Fllalellca 
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Ultimas . .- porfuguesas exposlC;oes 
Exposic;ao Filatelica do Pessoal da Imprensa de Lisboa 

No magnifico salao de flstas do jornal 
cO Skulo), estevl patunte ao pubtico, de 25 a 
JI de Maio ultimo, a Exposifdo FilatCliea em 
epigrafe, felis jnjeiatifJa do Grupo Despor
tivo do Pessoal do J ornal « 0 Sdeulo., C. A. T. 
N.o J40, com 0 patrocinjo da F. N.A. T. B do 
Clube Filatelieo de Portugal, enquadrada nas 
eerim{mias eomemorativas do 44.0 aniversd
rio daquele Grupo. 

o aeonteeimento despertou 0 mais vivo 
interesse entre os profissionais da Impretlsa 
e filatetistas, e do publico em geral, tendo 
sido multo visitada. 

Ao abrigo do Art.o IJ.o do regulamento 
da Exposifdo, o.~ premios, muito numerososJ 

foram atribuidos segundo a seguints 

«ACTA DO JURI 

No dia vinte e cinco 'do m~s de Maio 
de 1964, pelas vinte e duas horas, reuniu 
no local do certame, salao de festas do jor
nal «0 Seculo», 0 Juri da cI Exposic;ao Fi
latelica do Pessoal da Imprensa de Lisbou, 
constituldo .peJos Ex.mosSrs. COlonel Fran
cisco Cardoso Salgado, Capitao F. Lemos 
da Silveira e Dr. Juaquim Bec;a Pires, todos 
da Direcc;ao do Clube Filatelico de Portu
gal, 0 qual, depois de examinar minuciosa
mente as participac;oes expostas, aprovou, 
por unanimidade, conceder da forma se
guinte os premio£; postos a sua disposic;ao: 

Classe 1- Portugal Continental, IIhas 
Adiacentes e Provlncias Ultramarinas 

1.0 - Henrique Jorge Segurado Pavao, Me-
dalha de vermeil (Art.o 15.°), Tac;a da 
F. N. A. T. (Art.o 17.°), Medalha de 
prata do C. F. P. (Art.o 17.0). 

~,o - Dr. Ruben Luis de Carvalho e Silva, 
Medalha de Prata (Art.o 15.°), Tac;a da 
F. N. A. T. (Art.o I7.P). 

3.0 _ Hermenegildo Jose Gama, Medalha 
de cobre (Art.o 15.0), Tac;a da F. N. 
A. T. (Art.° 17.0). 

Jose Alves, Ilfdio Assis de Carvalho 
e AntOnio Barroca Paulino, Meda-

lhas da F. N. A. T. de comparticipa
C;iio (Art.o 17.0). 

Clas.se II - Paises estrangeiros 

1.0 - Artur Jose Pereira Barbosa, Medalha 
de vermeil (Art.o 15.0), Tac;a da F. N. 
A. T. (Art.o 17.0), Medalha de prata 
do C. A. T. N.o 340 (Art.o 16.°). 

2.° - Jose de Matos SerrasJ Medalha de 
prata (Art.o Is.~), Tac;a da F. N. A. T. 
(Art.o 17.0). 

3 .0 - Rolando Alvaro de Mendonc;a, Meda
lha de cobre (Art. o 15.0 ), Medalha 
da F. N. A. T. (Art.o 17.0

). 

Classe III - Tematlcas 

1.0 - Rolando Alvaro de Mendonc;a, Meda
lha de vermeil (Art.o 15.0), Tac;a da 
F. N. A. T. (Art.o 17.°). 

2,0 - Jose de Matos Serras, Medalha de 
prata (Art.o 15.0), Tac;a da F. N. A. T. 
(Art: 17.0). 

3.0 - Artur Jose Pereira Barbosa, Medalha 
de cobre (Art.o 15.0), Medalha da 
F. N. A. T. (Art. o 17,0). 

Jose Manuel Castanheira ua Silveira, 
Medalha da F. N. A. T. '<Ie comparti
cipac;iio (Art.o 17.0). 

o Juri - que, anote-se, nao funcionou 
como comite de admissao (tare~a que coube 
a entidade organizadora, Art.o 10.°) - en
tende ser seu dever salientar: 

1.0
) Que, nao dispondo da · necessaria 

elasticidade e liberdade de acc;ao, dado que 
os premios, copiosos e de valia, tinham de 
ser atribuidos determinadamente aos tr~s 
primeiros classificados de cada uma das 
tr~s Classes, resumiu-se a proceder em 
conformidade - embora dai resultasse, sem 
excepc;ao, uma escusada triplicac;ao ou du
plicac;iio de recompensas, que a· categoria 
dessas nove participac;oes (as melhores, 
sem duvida, mas enfermando ainda de iDe
gaveis fraquezas) nao justificavaj 
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Viena chama os filatelistas de 
todo 0 Mundo! 

Depois da interrup<;ao de trinta 
e dais anos, "iena tera, nova mente, 
a sua expOSt<;ao filatelica interna
eional, a WIPA-1965 (Wiener Inter
n a ti 0 n a I e Postwertzeichenausstel
lung, WIPA 1965), de 4 a 13 de 
Junho de 1965, na Hofburg de 
Viena, antiga residencia, cheia de 
tradi<;ao, dos imperadores da Aus
tria, e no Wiener Messepalast, 
construido pelo grande arquiteto do 
barroco au s t ria co, Fisher von 
Erlach. 

o Presidente Federal Austriaco, 
Dr. Adolf Scharf, patrocina 0 acon
tecimento representativo das duas 
federa<;oes filatelicas (Verband os
terreichischer Philatelistenvereine 
et Bundesverband osterreichischer 
Briefmarkensa mmler-Vereine). 

No Congresso anual da F. I. P., 
realizado em Setembro de 1963, em 
Istambul, a Federa<;ao Internaeional 
de Filatelia decidiu, por unanimi-

dade, patrocinar esta Exposi<;ao 
Filatelica. 

o Comite organizador da WIPA 
1965 tern a cabe<;a os presidentes 
das duas federa<;oes, e como cola
boradores, numerosos filatelistas 
notaveis, que iniciaram os seus tra
bathos, e as diferentes Comissoes 
estao empenhadas no sucesso da 
Exposi<;ao. 

A Direc<;ao Geral da Adminis
tra<;ao Postal e Telegrafica em Viena 
prometeu a Comissao Organizadora 
a sua assistencia em toda a linha. 
Uma serie de propaganda da WIPA 
1965 aparecera ainda no decorrer 
de 1964, compreendendo 8 selos 
do valor nominal de 0 S. 1, 50, 
cada um, com sobretaxa de 0 S.-.30, 
apresentando monumentos impor
tantes. A receita da sobretaxa desta 
serie de propaganda sera posta a 
disposi<;ao qa Comissao Organiza
dora. Os filatelistas interessados 
podem dirigir imediatamente os 
seus pedidos, porque a emissao sera 
pequena, directamente a "Postwer
tzwichenversandstelle der osterrei
chisc);}en Postverwaltung, Wien I, 
Postgasse 8,. Na altura da Exposi
c;:ao, sera emitida uma serie suple
mentar. 

o primeiro prospecto da WIPA 
1965, circulado em Setembro de 
1963, despertou enorme entusiasmo, 
tanto no pais como no estrangeiro. 
Agora, procede-se a distrihui<;ao do 
primeiro boletim, contendo as con
di<;oes da exposic;:ao, assim como 
muitas outras informa<;oes impor
tantes. 
. Todos os interessados nesse pri

meiro boletim podem solicita-Io a 
Comissao Organizadora ,Organisa
tionskomitee der WIPA 1965, Wien 9, 
Universitatstrake 8,., que prestara 
todas as.informa<;oes desejadas. 
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o selo anti-tuberculoso 
(ContinulI~ao do numero anferior) 

v 
1960 - Lipo n 

Des. de Mario Neves 
Dent. 13 1/2; formato 31x25 
Tiragem: 1.000.000 (fls. de 50) 

201 verde, amarelo e vermelho 

1961 - Tipo 0 (1) 

Des. de Mario Neves 
Dent. 13; form. 45xt8 
Tiragem: 1.500.000 (fls. de 50) 

202 preto, amarelo, vermelho, rosa e casta
nho 

a) castanho omitido 

b) preto omitido 

1962 - Tipo p 

Des. de Mario Neves 
Dent. 13j form. 44 1/2 x 161 /2 
Tira~em: 1.500.000 (fls . de 50) 
Sao vinte desenhos diferentes represen
tando costumes das diverses provincias 
metropolitanas ou ultra marines 
Ceda folha tem 2 1/2 colel.l;Oes com
pletas. 

(1) 0 Decreto-Iel n.D 24429. de 27.a.34. prolblu 10 
transporte e dlstribui.,ao de correspond~ncia de qual
quer c1asse e encomendas postals que apresentem vl
nhetas com ou St;m picotado que. pelo formato. dl. 
mensOes e cor. se IIssemelhem "as selos de ,lranqula. 
de.de que as entldades emissoras nllo tenham. para 
esse elelto. oblido previa autoriza.,ao do v overno •• e. 
110 abrlgo deste Decreto·l.! publicou-se a por/arlll 
n.~ 7911. de 1·10.34 pelll quel .8 permitldllallposl~o 
nas correspond6nclas poslals. de vtnhetlls :emltidlls 
pela AssIst6ncill Naclonlll IIOS _ Tuberculosos>. 

~------------ PELO ------------~ 

Dr. flnt6nio d'flImeide Figueiredo 

203 cores diverses 

II) nao denteado 

1963 - Tipo q 

Des. de Mario Neves 
Dent. 13; formato 43x17 
Tr~s desenhos diferentes alternando·se 
em cada folha 

204 cores diversas 

1964 

Mesmos selos com sobrecerga call 

205 Emitidos por ocasiao do «Dia Mundial 
de Saude. 
Tiragem: 5.000 
a} sobrecarga deslocadll 
Sobrescrito do 1. 0 Dia (F. D. C.) 
Des. de Artur Bordalo 
Tiragem : 1.000 

a) com selo de $20 e carimbo 7.2-64 
tiregem: 

b) com selo de 1$00 

c) com selo de $20 e selo antitubercu-
1050 ambos com carimbo 7-2-64 tira
gem : 2Ot) 
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E Acerca del a que vem esla pequena 
hist6ria. 

Em meados de 1961, recebemos da firma 
Febena, de Col6nia, fabricante de produtos 
farmaceuticos, uma carta curiosa. No segui
mento de concursos que periodicamente 
leva a efeito, pretendia realizar um con
curso entre os 50.000 medicos e farmac~uti
cos alemiies sobre 0 tema «0 medico como 
coleccionador de selos». 

Pedia a nossa colaboraC;ao, a qual se 
cifrava no envio do mais belo selo emitido 
no nosso pals no ana de 1960. 

Igual pedido havia sido dirigido As 
Administrac;oes dos seguintes palses: Bel· 
gica, Palses Baixos, Italia, M6naco, Jugos' 
lavia. Liechtenstein. Noruega, Austria, Suic;a, 
S. Marino, Suecia, Franc;a e Velicano. 

A escolha apresentava as suas dificul
dades, dado 0 caracter subjectiv~ da defini
C;ao de 1<0 mais belo». 

Desde logo se assentou que 0 selo a 
enviar seria um dos da emissao Henriquina. 
Mas qual? 

Se 0 do brasiio sobressala pela sua rice 
exuberAncia, 0 do retrato apresentava-se 
como 0 mais equilibrado, e 0 da barca 0 

mais delicado. 
Como adivinhar as reacc;:i5es dos 50.000 

medicos e boticarios alemaes que exer
cern a filaWica ? 

A colsa resolveu-se com a posslvel pru· 
dencia: pediram·nos um selo; pois bern, 
mandarlamos dois, ia que tres poderia pa
recer exagero ... 

E la seguiram os selos do brllsiio e do 
retrato. 

Passados do is anos - ia havlamos es' 
quecido 0 assunto -, recebeu-se uma nova 
carta da mesma firma, em que, depois de se 
bordarem considerac;:oes sobre 0 tempera
mento dos medicos, se chamava a nossa 
atenc;:iio para a pagina 133 a) e b) duma 
agenda que a acompanhava. 

Fomos ver. Nessas paginas estavam 
reproduzldos, por ordem de ciassificllc;:ao, 
os 10 selos mais votados no concurso, cada 
um deles assinalado - A laia de legenda -
com a reproduc;:ao da bandeira nacional dos 
respectivos palses. 

A frente de todos, p~r ter reunido 0 
maior numero de votos, 0 selo do retrato 
do Infante. 

Eis como um selo, emltido em 1960, gao 
nha um concurso aberto dois anos mais 
tarde, e encerrado em 1963. 

A «PLiiatee~ Paris-64 
(Continuafiio da Pdg. 5) 

seguro, foram avaliados em dez milhoes de 
francos novos, a entrada custa quatro fran
cos tambem novos, sendo tres pela entrada, 
e um pelo selo da Exposic;:ao ... Pois, nao 
obstante 0 prec;:o, tal entrada faz-se me
diante fileiras de quatro indivlduos, com 
cbichas» que, normalmente, t~m mais de 
cem metros .. . Sortilegio dos selos, sem duo 
vida I Mas, tambem, como acentuamos, 
poder de organizBc;:ao e de propaganda, com 
meios inteligentemente adequados ao acon
tecimento e As suas consequencias ... 

V. C, 

Ganhe dlnheiro, 
angariando anilncios 

para 0 nosso 
Botetlm I 

INFORMA<;OES 

NA SECRETARIA DO CLUBE 

CJioias e comenia,ios 

(Confinuac§o da pllg. 7) 

nossos anuncios, 0 que, se, por urn Ie do, 
e 0 reflexo das melhorias e do prestigio, cres
centes, desta grande revista, por outro lado 
nos permite selecciona·los, com a rea firma· 
9ao de que, com excepc;:ao dos fiIatelicos, s6 
publicaremos urn anuncio de cada especiali· 
dede, e dentro de cade ume delas, 0 do esta· 
belecimento melhor e mais conceituado_ 

o que nos autoriza e recomendar a todos 
os nossos prezados leitores, com toda e con· 
fianc;:a, os estebelecimentos ou produtos dos 
nossos anunciantes, e, sempre que possivel. 
com citac;:ao desta revista, que e vossa, que e 
de todos e que, se todos quizerem, faremos 
ainde melhor! 
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de . - Rescaldo 

de selos uma emlSSaO 
Como todos devem estar !embrados, a 

nossa Adm inistra~ao Gera! associou-se as 
celebra~6es centenar ias do Infante D. Hen
rique, realizadas em 1960, com uma emissao 
de o ito selos. 

Pelos cuidados pastas na execu~ao dos 
desenhos, e 0 aprimorado da sua reprodu
~iio, aquela emissao ficou sendo das mais 

Pelo -- --

Eng.o Manuel Gagliardini Grat;:a I 
Director daB Servi ~as Industria ls daB C. T. T. 

belas, senao a mais bela , das que se puse
ram a c ircular nos lilt imos 10 anos. 
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Em 27 de Julho de 1959, foi ptiblicado a 
Estatuto do Selo Postal dos C. T. T., apro
vado pelo Decreto·lei n.O 42417, que fixou 
normas a que deve obedecer a aprova~ao 
de vinhetas destinadas a serem afixadas nos 
objectos de correspondencia au nas enco
mend as posta is. 

Diz 0 art.o 54.0 do Estatuto: eNos objec
tos de correspondencia au encomendas pos
tais poderao afixar-se vinhetas destinadas 
a fins de beneficencia ou de propaganda, 
desde que 0 seu emp:-ego tenha sido previa
mente autorizado pelo correio-mou. 0 § 1.0 

do mesmo art.o re.fere que -A fim de evi
tar confusao durante as opera~6es dos cor
reios, as vinhetas deverao distinguir-se fA
dlmente dos selos posta is, e ser afixadas do 
lado oposto ao que contiver a endere~o e 0 

selo postab, devendo, segundo a § 3.0 do 
referido art. o, -a correspondencia confiada 
ao correia em mao e as encomendas postais 
onde se encontrem vinhetas nao autorizadas, 
ser recusada no acto da aceita~iio . A cor
respondencia encontrada nas mesmas con
di~6es noutra qualquer fase da transmissao 
postal cai no refugo>. 

Sem querer comentar aqui a flagrante 
injusti~a da liltima parte do paragrafo, visto 
<Jue ninguem esta livre de Ihe ser enderes
sada uma carta importante, que nunca rece
bera, se, inadvertidamente, Ihe tiver sido 
-colocada, sem seu conhecimento, uma vi
nheta nao autorizada, limitamo-nos a verifi
-car qUAO confusos e inexplicitos sao a art.o 
e seu § 1.0. 

Oaf a justifica~ao do despacho esc1are
-cedar do Administrador-Adjunto dos C. T. T. 
de 20-1-60, publica do no Diario do Governo 
n.o 22·IJ Serie, de 27- ' -60, onde se diz : 

Europa 19&4 
Como nos anos anteriores, fame 

cern as, nas melhores condh;:oes, a 
emissao colectiva EUROPA 1964 (no
va, us ada e FDC). Esle ana emitem 
selos 22 paises, alguns com tiragens 
muUo limitadas. Descontos in teres
santes em encomendas importantes. 
Escrevs-nos para receber imediats
mente a nosso formulario de assins
tura, especificando a Hngua preferida 
(ingl~s, alemao, fr8nc~s ou iteliano) . 

THEMATIC DIGEST 
5, Rue Washington - :Bruxelles 5 

Belgique 

1.0 As vinhetas poderao ser de qual
quer formato, com excep~ao do rectangular, 
salvo se, neste caso, as dimensaes dOlllados 
forem superiores a 5 em., au se urn dos la
dos for, pelo menos, duas vezes e meia 
maior do que 0 outro; 

2.0 Nas vinhetas ' nao podem ser im
pressos algarismos arabes, nem dizeres que 
possam dar logar a que os mesmos se con
fundam com selos posta is, tais como, cCor
reio», .Selo», .Postais», -Valor», etc. 

'" '" 
Foi a partir desta data que as selos do 

1. A. N. T. passaram a ter 0 formato e di
mensaes actualmente usadas, em bora, como 
vimos, nada a tal obrigue, uma vez que as 
propor~aes obrigat6r1as sao s6 para a caso 
de selos rectangulares, ... 0 que nao impe
diu que, logo em 1962, 0 selo de beneficen
cia de Angola, da serie chamada «Povoa
menta>, fosse de formato, concep~ao, 
desenho e tipo sensivelmente semelhante 
ao selo do LA.N.T. de 1961, e que, em 1963, 
tosse emitido a selo comemorativo da Con
ferencia Postal de Paris, de formato rectan
gular, alongado, com urn dos lados cerca 
de duas vezes maior do que a outro. 

A. GAmA RBIS 
(MR. CORK) 

Mlmblr 01 PDrtululII 
Chlm~er of Commercl 

WELCOMES YOU AT 

CASA DAS CORTI GAS 
(Cork House) 

METRDPOLIS 
(Mrs Cork's SouvenirS hop) 

EXPORTERS 
RETAILERS 

4-6 RUI dl Emil Pollticnlcl, 8-10 {PhOnl 32 51 51 
. Tele 

LIS BON (PORTUGAL) grlmn ISOlANTES 

WONDERfUL COLLECTION Of 
CORK SPECIALTIES 
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Filalelia 

Sergio VI. de Sousa Simoes 
Telefone 22657 Caldas da Rainha 

CATALOGO YVERT 1965 

Est6 a suo disposic;:oo, coma hobituolmente em 3 volumes 
e 00 prec;:o de 315$00. Pec;:a-o hoie oindo. 

Selos aos centos - Interessam-nos para a eonfec!(ao dos mais variados pacotes, 
milhares de selos de Portugal, Ultra mar e estrangeiros, lavados ou ainda agarrados 
ao papel, que pagamos a bom pre!(o. Enviamos Usta de pre!(os de compra a 
pedido. Em troea damos outros selos ou material filatelieo, sempre A sua escolha. 

Compramos todo 0 genero de selos e neste momento estamos especialmente 
interessados em boas colec!(oes de Portugal e Ultramar ou tematicas, de prefer~n
cia incluindo series raras, variedades, nao denteados e outras pe!(as filatelicas 

de verdadeira categoria. 

L_:-_E_X_T_E_N_S_O_._S_T_O_C_K_"_D_E_S_E_L_O_S_D_E_T_O_D_O_O_M_U_N_D_O ______ .... 
TODO ° MATERIAL PARA FILATELIA 
ACEITAMOS MANCOLISTAS E ENVIAMOS PRE<;:ARIOS A PEDLDO 

As Limas marca 

g 
TOME:: 
FETEIRA 
PORTUGAL 

Marca Regista.u 

COLARINHO 

Sao as melhores entre as melhores e por isso sao 
preferidas por todos os consuniidores conscientes 

EMPRESA DE LIMAS 
Uniao Tome ~efeira, l. da 

CASA FUNDADA EM 1856 

Teleg. cUNIAO)-Telef. 65103 e 65170 VIEIRA DE tEl RIA 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 7 

insigne aerofilatelista declara·nos, como dedi· 
catoria: .... Je pense que cette recompense 
regailJera sur Ie Clube Filatelico de Portu· 
gal dont ie suis heureux d'etre membre .. .•. 
Interessa frisar que, apesar de estrangeiro, 
Henry Dupont se preocupa em que os seus 
sucessos se espelhem e tenham infIu~ncia no 
prestigio do nome da nossa colectividade - 0 

que, em Filatelia, eo mesmo que dizer 0 nome 
de Portugal. Uma faceta infelizmente pouco 
frequente, mas extrema mente louvavel. 

A. popularldade dos selos 
portugueses 

E do conhecimento geral a extraordina
ria e sensacional consagra«;ao dos nossos 
selos dassicos, que no leitao da parte por
tuguesa da celebre colec«;ao Burrus. efec
tuado em Londres. pela firma Robson Lowe, 
no passado dia 5 de Maio, atingiram pre«;os 
nunce antes alcen«;ados, e, sobretudo, nunca 
antes suspeitados, - sendo disputados e 
adquiridos, na sua maioria. por filatelistas 
estrangeiros, por importancias astrono
micas. 

Mas nao sao so as grandes raridades, 
do puro dAssico portugues. que estao a 
interessar vivamente os coleccionadores de 
alem-fronteiras. Tambem os nossos selos 
medios e modernos estao a merecer cres
cente simpatia, sendo especial mente signifi
cativa a actividade das agremia«;oes de 
adeptos do selo portugues, nomeadamente 
nos E. U. A. e Gra-Bretanha - ac«;ao meri
toria que 0 nosso Clube apoia e estimula, 
como Ihe compete - , e os frequentes arti
gos, de diversos nlveis. mas todos com 0 
maior interesse para uma propaganda valida, 
vindos a lume nas melhores publica«;oes 
filatelicas estrangeiras. 

Nao nos passou despercebido 0 exce
lente artigo «Portugal,1894-1964., de Edward 
C. Connor. publicado no n.o 507 (Maio) do 
«Scott's Monthly Stamp Journal. - suple
men to regular do conceituado catAlogo nor
te-americano -, e agradecemos ao querido 
amigo Henry M. Goodkind, grande admira
dor de Portugal. 0 exemplar enviado para a 
Biblioteca do Clube. 

Por mais estranho que pare~a ... 

Como coro/ario do breve comentArio 
vindo c!I lume no nosso numero anterior, 
acerca dos selos de propaganda da 'PHILR
TEC - Paris 1964., duas palavras sobre as 
condit;:6es inusitadas e especulativas em que 

foram postos II venda os selos comemorativos 
do mesmo certame. ° selo de 1 F. (do tipo especial, claro .. . ) 
foi vendido. obrigatoriamente, com urn bi/hete 
de entrada (3 F.) - total 4 F. - e 0 bloco 
de oito (8 F.), com outros tantos papelinhos 
(24 F.) - total 32 F. ° que, por uma regra 
muito simples. aprendida no 1.0 ciclo liceal, 
quer dizer que os organizadores da Exposi
cao - em cujo oEstado-Maior. refulgiam as 
mais aItas personalidades da F. 1. P. - en
caixaram 75 0/0 do numerario saido das bol
sas dos filatelistas que compraram estes selos. 
InsaciAveis. 

HA que nao esquecer que precisamente a 
F. 1. P., por intermedio da sua comissao es
pecializada, tern vindo a lutar contra as mano
bras especu/ativas - c%cando no _index., 
por exemplo, emissoes com sobretaxas supe
rio res a 50 % (que revertem geralmente a fa
vor de obras de beneficencia ... ), que apelida 
de nocivas. 

fl esta luz. 0 -fenomeno. de Paris nao 
faz sentido. E presta-se a conjecturas poueo 
agradAveis .. 

dSla.agem Santa Cruz-

Na bela praia de Santa Cruz, ca praia 
recomendada para umas fMias fel izes». 
inaugurou-se agora uma moderna, luxuosa 
e conforlBvel estalagem, inteligente inicia
liva do nosso cons6cio e ilustre fllatelista 
Jose Hipolito. 

Agradecendo ao querido amigo a genti
leza do convite para a inaugura«;ao, apete
cemos·lhe as maiores prosperidades, e re
comendamos 0 novo estabelecimento a 
todos os filatelistas partugueses. 

Escrit6rlo Filah~lIco C. Santana 

No nosso numero anterior tivemos 0 pra
zer de salientar, nesta sect;:ao os anuncios 
de meia pAgina cada, permanentes, que esta
mas publicando, das conceituadissimas Casas 
Molder e Eladio de Santos, de Lisboa. e Ser
g/o Simoes, de Caldas da Rainha. 

Hoje, com iguaI prazer e jUStiC;:B, cum pre
-nos salientar os anuncios do importante 
-Escrit6rio Filatelico C. Santana>, que igullI-
mente estamos publicando. Estabelec1mento 
fiIatelico ml1is moderno, ele esM a impdr·se 
pelo seu rApido e completo servic;:o de novi
dades mundiais. 

£·nos grato noUciar, que a partir do pro
ximo numero, aumentaremos ainda mais as 

(Continu8 n8 psg. 9) 
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Exposi~io Filatelica de Castanheira I 
de Pera 

--- P OR ------~ 

Uns ell Outros 

Em Castanheira de Pera, inlegrada nas 
brilhantlssimas feslas comemorativas do 
cinquentenario do respectivo concelho, rea
Iizou-se uma exposic;:iio filatelica e numis
matica, com inumeros expositores em com
peliC;:iio, e varios na CIa sse de Honra, entre 
os quais os srs. Jose Gonzalez Garcia, 
dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho. dr. Joiio 
Vieira Pereira, etc .. etc. 

Esla exposic;:iio. em grande parte devida 
a actividade do nosso querido consodo e 
amigo sr. dr. Arnaldo Braziio, constiluiu urn 
exilo assinalavel, pelo que dela publicare
mos larga reportagem no proximo numero 
desta rev/sta. 

Henry C. Dupont 

Descendenle, pelo lado materno, dos Se
verac, velhissima familia do Rouergue, (Avey
ron), onde se encontram as ruin as do seu 
enorme castelo (1100-1900), cujos arquivos, 
recheados de pergaminhos do seeulo XIII, 
escaparam 1I destruiC;iio em 1793. e .~iio con
sarvados religiosamente, Henry C. Dupont e 
um historiador eminente, e grande /lutoridade 
em arqueologia - administrador da .Societe 
d'Hisloire et d' Archeologie du Forez - LA 
DIANA_, e membro da «Comission des Ar
chives Historiques du Rouer~ue-, e das duas 
«Societes de Lettres, Sciences et Arts de 
l'Avezron et de la Lozere- . 

Digno de menc;iio e, igualmente, 0 seu 
grande interesse pela Aerofilatelia, em que e 
tambem figura marcante, dentro duma espe
cialidade de grande estofo, como e a primeira 
emissiio de selos de correio aereo, e os voos 
pioneiros dos E. U. fl. Basta dizer que os 
estudos de Henry Dupont siio publicados com 
II mais ampla projecc;lio nas melhores revis-

_____ I 

HENRY C. DUPONT 

tas aerofilaMlieas dos pr6prios Estados Uni
dos. Sem perder de vista que a sua coleeciio 
foi alta mente galardoada na «AEROPHI
LA-63-, e 0 notabilissimo trabalho que a 
acompanhava foi imediatamente editado pela 
·Union dos Cercles Philateliques de Bruxelas
- ~xito vinca do pela recente atribuiclio do 
valioso ·Premio LiterArio 1964-, daquela pres
tigiosa agremiaciio. flproveitamos a oportu
nidade para Ihe enderecar as nossas felicite
c;:6es muito ca/orosas. 

Mas este breve perfil do nosso querido 
consoeio licaria incompleto sem foear a sua 
grande amizade ao nosso Pais e aos portu
gueses, por diversas vezes demonstrada, sem
pre que se proporeiona a oeasilio. Ao anun
ciar-nos a honrosa eonquista do .Premio Li
terArio 1964», trofeu a que nos referiremos, 0 
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« PRO P RI ET ARI ADO» 
Sobre 0 lioro do ilustre poligrufo sr. 

dr. joao Afonso Corte-Real, nosso querido 
Amigo, sobre .Proprietar/ado», verdodeiro 
tratado da especialidade, transcreoemos, 
com a deolda oen/a, do .Diario de Noti· 
cias», a cronica seguinte: 

Julgamos ser a primeira vez que, em 
tais dimensoes, se escreve ace rca duma cor
poratyilo cujos servityos prestados constituem 
beneficio que, embora patente em larga es
cala ns sua ambiencia predial. passa, mesmo 
assim, despercebido a grande massa da po
pula.,:ao. 

Na verdade, estudos desta natureza nao 
t~m surgido, mas supomos que tais traba
lhos parecem necessarios, porquanto ver
sam assuntos nada conhecidos. Bern fez 0 

sr. dr. Joao Afonso Corte-Real em ter es
crito sobre 0 proprietariado. 

Com efeito, a notavel edityaa, ou seja a 
terceira da Biblioteca «Instituto da Proprie
dade~, da A~socia~ao Lisbonense de Pro
prietarios, embora cad a volume verse sua 
materia, vern preencer, na hora propria, 
uma lacuna importante do vida portuguesa. 

Trata-se de grosse Iivro de quinhentss 

paginas, de magnifica apr~senta~ao grafica 
e com imensas gravuras insertas no texto, 
nao tendo side esquecidos indices dos capi
tUlos, alfabetico, das gra vuras e dos qua
dros numericos incluidos, 0 que nem sempre 
costuma acontecer nas publica~oes portu
guesas. Mas esta ainda se mostra acrea
centada de elucidativa relal;80 bibliognifica, 
o que lhe da inegavel aeriedade, e a valo
riza. 

A fim de que se fal;a inteira justil;a ao 
modo imparcial de trabalhar da prestimosa 
Associatyeo Lisbonense de Proprietarios, 
devemos afirmar que, de ha muitos an os a 
esta parte, a sua ponderada actyeo editorial 
tern aida manifesta, ate se lembrarmos a 
proposito que, no decorrente ano, passa 0 
cinquentenario do seu boletim «A Proprie
dade Urbana», onde, e justo recordar, se v~ 
a presentya de nomes de colaboradores ca
tegorizados, e Be nota 0 cuidado de nao 
queEtionar, 0 que revela sentido de bern 
servir. 

Com criterio digno de louvor, desde 
1888 que cometyou a editar publicatyoes, as 
Quais jli se con tam por algumas dezenas, 
todas do mais justificado interesse, e por 
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elas se avalia a Iinha de conduta exemplar 
da colectividade. Agora, no Iivro «Proprie
tariado., logo de inicio, descreve·se 0 que, 
atraves dos tempos, conseguiu realizar para 
uma indispensavel uniilo, evio.lenciando, ape· 
nas, alguns trabalhos levados a cabo, por
que a descri~ilo geral doria bastantes volu
mes. 

De entre outros, queremos destacar 0 

estudo sobre a .urbanizar;ilo como ci~ncia 

do arrumo e higiene das popular;oes», e os 
diversos -processos modernos da constru
~ilo civil);. Tambem com merito, defende-se, 
e ainda bern, .. a arquitectura na arte de edi-
ficar com beleza.. . 

Por vezes, 0 cuidado de minucia e 0 

sentido da unidade de Portugal vilo ao 
ponto, alias bern descrito, de mostrar com 
clareza «Lisboa como base de uma organi
zar;ilo muItirracial., abrindo-se esse capitulo 
com a inteligente conci pt;ilo do sr. prof. dr. 
Adriano Moreira: cNecessitamos, porem, 
de corresponder ao eceJeramento do pro
cesso evolutivo do UItramar, determinado 
em grande parte peJo aumento, em quanti
dade e quaJidade, dos meios de que lemos 
podido dispor nas ultimas dtkadas, com po
voamento intensivo de origem metropoli
tana, do qual depende a formar;ao das co
munidades multirraciais integradas, sem as 
quais nilo havera em Africa, nem progresso, 
nem ordem, nem civilize~ilo, nem direitos 
do homem •. 

Depois, refere-se 0 autor a cuniversaJi
dade do proprietarismo, a epolitica do habi
tar;ilo., mas no bom sentiao da defesa de 
urn silo inquilinato. E em alguns casos, 0 

que e de louvar, ha 0 aJicerce de autorida
des, como se verifica nas refer~ncias bibJio
grBficas, aos melhores tratadistas, 0 que 
confere ao sr. dr. Corte-Real a sua actuali
zar;ilo. e 0 seu inteiro conhecimento da mate
ria versada. e interrelacionada com 0 pro
prietariado. 

Nilo deixou de aludir. em sintese. a le
gisla~ilo inerente ao instituto, que e vas Us
sima, - como urn dia 0 declarou na Assem-

DR. lOAO AFONSO CORTE·REAL 

bleia Nacional 0 sr. dr. Bustorff Silva,
conseguindo dar a questoes aridas a ameni
dade de expressilo digna de registo. 

Por tudo isto, nilo ha duvida de que 
tanto 0 autor como a A. L. P. merecem todo 
o aplauso, visto que a bibJiografia das cian
cias sociais portuguesas nilo e das mais ri
cas, e s6 nos ultimos tempos parece estar a 
dar-nos sell;uros sinais de progressivldade. 
Bern sabemos ser genero de estudo sbmente 
para determinadas «elites», mas, seja como 
for, 0 Pais deve obrigar·se a maior produ-
9ilo neste senti do. porque muitas vezes 0 

~xito esM garantido, como neste caso em 
que 08 interessadol! estilo avidos de conhecer 
a panoramica {nacional sobre tais aspectos 
de flagrante actuaJiJalie. Rescende nas Bual 
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2 CRONICAS 

1)idrio 
CARIMHOS MIL/TARES 

Os carimbos militares, de isenr;ao de 
franquia ou de censura, sao, em quese to
dos os palses do Mundo, altamente colec
cionados, haven do, ate, em alguns daqueles 
palses, clubes de coleccionadores apenas 
desh!. especia\idade, mas em Portugel, nao 
obstente algumas cronices e notlcias que ja 
aqui Ihes dedicamos, nao suscitaram, ainda, 
o interesse que, a multos tltulos, merecem. 

Nos coleccionamo-Ios ha muitos anos, 
especial mente de Portugal e UItramar, claro, 
mas tambem urn pouco de todo 0 Mundo, 
especialmente Espanha, Alemanha, Fran~a, 
!talia, Brasil, etc. 

Mas, tirante 0 saudoso coronel Freiria, 
falecido ha enos, e de cuja colec9ao igno
ramos 0 destino, s6 sabemos de outro por
tugu~s, 0 coronel Francisco Cardoso Sal
gado, que a tal especialidade se dedique, 
sem que, todavia, nunca tenhamos visto a 
respectiva colecr;ao. Havera outros? Que
rerao fazer trocas? Nao valeria a pene 
constituir uma secryoo dentro do Clube Fila
telico de Portugal? .. . 

Temos comprado, quase todas muito 
baratas, as per;as que possuimos. E esta 
semana recebemos, do simpatico e muHo 
prezado Jose Doria, infelizmente doente, a 
oferta de mais algumas, com as caracterls
ticas seguintes: Bilhete postal tendo im
presso, no canto superior esquerdo, .Expe
pedir;ao militar a Madeira», e, no superior 
direito, c1sento de Franquia.; carimbos ·Ex
pediryiio Militar a Madeira / Isento de Fran
quia., a vermelho, violeta e azul; carimbos 
cComando Militar da Madeira/ Censurado., 
a vermelho e a azul; e carimbos circulares 
pequenos eM. G. / C. M. P. T. / 7, 21 e 55., 

E eis aqui uma coleccao ainda relativa
mente flicil de fazer, porventura com bus
cas trabalhosas, mas aliciantes, de per;as 
baratas, mas de Inegavel valorizer;ao futura, 
pelo que slnceramente a aconselhamos a 
todos os leitores. 

v. C. 

DO 

A «PHILATEC, PARIS-64, 

Conforme noticiamos, realizou-se em 
Paris, em 5 do corrente, e inauguraryao de 
.Philatec, Paris.64., da qual acabamos de 
receber as prime ires informar;c5es. 

A formidavel exposil;:ao filalelica inter
nacional tem lugar no .Grand Palais., perto 
dos Campos Elisios e da Ponte Alexandre 111. 

Para dar uma ideia dos selos expostos, 
e seu valor, basta dizer que cinquenta ho
mens bern arm ados a guardam dia e noite ... 

Outra ideia pode ser dada pela pre
senea, nas Classes de Honra, de 66 dos 
maiores e mais famosos filatelistas de todo 
o Mundo, como II rainha de Inglaterra e 0 

principe de Monaco. Entre estes, dois emi
nentes portugueses: 0 prof. doutor Carlos 
Trincao e Jose Gonzalez Garcia. 

A par das extraordinarias participar;c5es 
destas Classes, todes autenticas fortunas, 
- as nao menos extraordinarias da Classe 
de competir;ao, no coleccionismo chamado 
classico, com selos dos mais raros e valio
sos de todo 0 Mundo, com especial desta
que para a Franrya : selos c1assicos, ensaios 
e provas, avalanches de erros e variedades, 
pre-filatelicos, carimbos raros, primelfQs 
voos, etc., etc. 

Nesta Classe de competh;ao, tambem os 
filatelistas portugueses, agrupados no 1.0 an
dar, nao desmereceram dos restantes, den
tro dos grupos respectivos. 

Uma unica excepcao a tamanho des
lumbramento filatelico: a das colecc;:c5es te
maticas, que, arnanha, todos os cronistas 
autorizados descreverao como em nltido 
desnivelam~nto, princlpalmente por falta de 
originalidade, de estudo e de riqueza. 

Afora isto, con junto filatelico maravi
Ihoso de beleza e de raridllde, preparado e 
propagandeado com perfeir;ao, donde urn 
exilo total, que se pode traduzir por esta 
imagem eloquente: Para ver a cPhilatec, 
Paris-64», com selos que, para efeltos do 

(Continua na Pdg. 9) 
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aos russos que libertaram a Bulgaria do 
jugo turco, 0 desenho duma mesquita mao
metana denominada cBujuk Djamb, que 
serve actual mente de abrigo ao Museu 
Arqueol6gico da capital bulgara. 

Assim se escreve a hist6ria ... mesmo 
fila telicamen te I .•• 

-

HENRIQUE MANTERO 
encontra-se sempre as ordens de todo9 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATILICO 
Prafa da Alegria, 58-2."-A 

Tele/eme 328176 
LISBOA 

Selos Clb.icos • Modemoa * Tematicoa 

COMPRA. TROCA e VENDE 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLECCOES 
Calcada do Carmo, 25 -S/L. E 

LISBOA - Telefone 35207 

AUTOMATICA ELECTRICA PORTUGUESA 
s. A. R. L. 

LISBOA: 

FABRICANTES E FORNECEDORES DE MATERIAL TELEFONICO E DE SINALlZAQlo 
ADMIHISTRAC;1.0 : 

Avenida Sidonio Pais, 18-1.0 Dt.O - Telef. 57146-7 

SEDE, FABRICA E SERVIC;OS COMERCIAIS: 
Avenida Infante D. Henrique, 8-A (Cabo Ruivo)--Telef. 387071--8 linhas 

Associada ao Grupo de Companhias 

PLESSEY INTERNATIONAL LIMITED 
INGLATERRA 
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paginas 0 sentir do proprietariado. porque, 
a bem dizer, eo seu «livro grande», nile es
quecendo tambem a mem6ria de anteriores 
geracoes. 

Desconhecemos 0 \que, neste capitulo, 
produ1.em as aS8ociecoes congeneres espa
Ihadas pelo Mundo, mas nile parece diffcil 
admitir que, por agora, a de Portugal as 
suplantou com acentuada dignidade. 0 «Pro
prietariado» e, pois, um volume de acen
tuado carlicter cientifico. mas nem por isso 
nos deixa de colocar dentro de imensos pro
blemas, uns ja solucionados, outros ainda 
por resolver, dentro da polftica contempo
ranea da habitacilo. 

Porem, esta pnitica de escrever s6 a 
pode usar um autor integrado no campo da 
vida cultural, transformando assuntos da 
maior responsabilidade nos mais amenos 
capitulos. A sua composicilo literliria per
mite-nos verificar que, por bem, um grande 
espfrito tudo pode e deve fazer sem atrai
coar a sua causa. 

Contudo, nile queremos deixar de la
mentar que, embora em edicilo modesta, nilo 
tivesse side feita maior tiragem, visto que, 
dado 0 ineglivel interesse do livro, foi redu
zida. Obra quase esgotada com rapidez, 
de pronto tambem se valorizou, por se haver 
convertido em livro raro. Aqui formulamos 
o desejo de nova ediclio, mais acessfvel em 
preco e em quanti dade, pois que a sua 
reedicilo nile vira desvalorizar bibliogriifi
camente a primeira tiragem, que, sobretudo, 
foi edicilo bem cui dada e de luxo. 

A sede actual da cAssocia~iJo Lisbo
nense de Proprietdrios», exeelente pala- .... 
ute na Rua de Pedro V, em Lisboa. ,.. 

45 
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MINISTERIO DAS COMUNICA~OES 

Adrnlnlstraoao-Geral dos Coneios, Telografos e Telefones 
Direcoao dos Servioos Industriais 

Portaria 0 0 20 582 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. pelo Ministro das Comunicac;5es. 
que. ao abrigo das disposiC;5es do artigo 27." do Decreto-Lei n." 42417 . de 27 de Junho 
de 1959. seja lanc;ada em circulac;ao. cumulativamente com as que estii.o em vigor. uma 
emissao extraordinaria de selos comemorativos do 1." Centenario do Banco Naciona l 
Ultramarino, com as dimens5es de 34.5mm X 27mm. denteada 13.5. nas taxas. cores e 
quantidades seguintes: 

1$00 - Azul 
2$50 - Verde 
3$50 - Sena-queimada 

8 000 000 
1000000 
1 000 000 

Ministerio das Comunicac;5es. 12 de Maio de 1964 - 0 Ministro das Comunica
c;oes. Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 

Portaria 0.0 20 617 
Manda 0 Governo da Republica Portuguesa. pelo Ministro das Comunicac;5es. que. 

ao abrigo das dispOsic;5es do artigo 27.· do Decreto-Lei n.· 42417, de 27 de Julho de 1959. 
seja lanc;ada em circulac;iio, cumulativarnente com as que estao em vigor. uma emissao 
extraordin6.ria de Eelos comemorativos do centenario do Sameiro. com as dimensoes de 
34,5mm X 5mm, denteado 13.5. nas taxas. cores e quantidades seguintes: 

1$ - Sena-queiruada 
2$ - Sepia... ... 
5$ - Azul-violeta 

8000000 
1 000000 
1 000000 

Ministerio das Comunicac;5es. 3 de Junho de 1964. - 0 Ministro das Comunica
C;5es. Carlos Gomes da Silva Ribeiro. 
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ORONleA DA;~ 
AU. T RIA·~·:-

Curiosas «(Gafes) Filatelicas 
A Administrac;ao dos Correios da Re

publica do Panama mandou pOr a circular, 
em Fevereiro do ana corrente, vinte e dois 
selos para correia aereo, dos quais vinte 
com taxa de 21 centavos cada um, e dois de 
1 e 2 balboas, na ocasiao e para co memo
rar 0 Concilio Ecumenico Vaticano I961/62. 

OS selos apresentam 0 desenho de ca
tedrais famosas do mundo inteiro. A inicia
tiva intentava distinguir os paises que to
maram parte no Concilio ja mencionado. 

Alem das igrejas cat6licas romanas, 
entre as quais a Se Patriarcal de Lisboa, 
figuram nestes selos festivos ainda quatro 

igrejas ortodoxas: a do Patriarcado Ecume
niea de Constantinopla, a Igreja Metropo
litana de Atenas, a Catedral de Moscovo e 
a Catedral de Sofia. 

Nenhum selo com a efigie da Igreja 
Metropolitana de Atenas tem lugar na 

Pe\o --------, 

Embeixedor Geo(ges Argyropoulos 

serie comemorativa dos paises que partici
param nos trabalhos do Concilio Ecume
nico, visto que a Igreja Ortodoxa da Grecia 
nem sequer por observadores foi represen
tad a no mesmo. 0 erro acima mencionado 
deve ser atribuido ao facto de estarem 
totalmente fora da realidade hist6rica, os 
responsaveis desta emissao. 

Quanto ao selo de 2I c., que, segundo a 
inscric;ao, devia apresentar a efigie da Ca
tedral de Sofia, na Bulgaria, aconteceu 0 
seguinte caso grotesco. 

Neste selo, pode ver-se em, vez da efi
gie da formosa igreja cAlexandar Nevski., 
edificada em Sofia no ana de I9I2, como 
reconhecimento e preito de homenagem 
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que possuia em selos, e disse que estava 
disposto a tomar 500 quadros na exposh;:ao 
de Paris, natural mente recebi as suas infor
mat;:oes com muita reserva, e disse- da im
possibilidade de serem concedidos tantos 
quadros, 0 maximo que poderia conseguir 
seriam 10. Resposta dele: - Isto nao e pro
blema ... eu mando os quadros. 

No fundo da residencia deste senhor, en
contrel a boa oficina onde, de facto, esta
yam fazendo 6ptimos quadros com 3 metros 
de comprimento por 1 de altura, de feitura 
magnifica, s6lida e bern acabada. 400 qua
dros ja estavam prontos, faltavam 50, 0 que 
Quer dizer 0 total de 450 quadros. Por isto e 
que ele me disse que poderia mandar os 
500 quadros para Paris ... Ao lado dos qua
droll, havia um dlspositivo de madeira no 
qual se encaixam 6 jogos de 3 quadros, 0 

que facilitara, de maneira extraordinaria, 0 
trans porte destes quadros, para qualquer 
lugar. 

Estes 450 quadros foram utilizados na 
exposit;:ao que acaba de se realizar na Ga
leria Prestes Maia, galeria esta ao lade de 
uma passagem fort;:ada diaria de cerca de 
100 000 (cern mil' pessoas) 0 que fez com 
que a visita publica fosse extraordinaria, 
muitos milhares de pessoas diariamente. 
Urn dos maiores sucessos para a filatelia, e, 
prlncipalmente, para 0 motivo principal 
deste colecclonador- propaganda, por meio 
de selos, dos bons sentimentos humanos. 
E a propaganda foi intensa, e de facilima 
compreensao, porque em toda a parte se 
encontravam dizeres com frases alusivas 
aos bons sentimentos. 

Vamos finalizar. Estavamos fazendo urn 
Iigeiro lanche, quando chegou 0 cartelro 
com a correspond~ncia. Nela havla do Is 
grandes sobrescritos vindos da Iialia, aereos 
registados, com folhas novas e carimbadas, 
bern como diversos F. D. C. dos selos da 
Cruz Vermelha, e outre comemorat;:ao que 
nao me recordo. 0 impressionante fol que 
ambos os sobscritos pagaram 0 porte de 
mals de 10 mil liras. Comentando 0 caso, 
ele levantou-se, abrlu urn armario, e vi uma 
pilha de n~ais de urn metro de altura de 
sobrescritos iguais, de diversos paises ... 

Disse-me ele: Recebo os meus selos 
sempre nestes sobrescritos. Todos os meus 
agentes ou representantes agem da mesma 
maneira. De imedlato, quando aparece urn 
selo, para minha colect;:ao, comprBm 0 que 
eu necessito, e mandam Berea registado. 
Os sobrescritos sao Iguais, po is fac;:o colee
c;:ao tam bern destes sobrescritos. 

Oltimas informat;:oes: Trata-se de urn 
exilado russo, residiu muitos BOOS na Eu
ropa enos Estados Unidos. Ha tres anos, 
passou a residir definitivamente em Sao 
Paulo. E engenheiro, e construiu a sua for
midavel residencia. Nao entro em outros 
detalhes, porque nao sao filatelicos. Deu-me 
informat;:oes sobre 0 que pretende fazer, que 
sou obrigado a acreditar, pelo que vi, mas ..• 
vamos ver. 

Seu enderet;:o? - Joao Mertke - Rua 
Sao LUiz, 559- Santo Amaro - S. Paulo 18. 

Quem quizer ver 0 que acabo de divul
gar ... pode ir a qualquer hora ... a sua resi
dencla esta aberta, sempre, para qualquer 
visilante. 

Eston sempre comprador de 
hoas series de colec~oes 

da 
Alemanha, S. Marino, M6naco, Va
ticano, Austria, Holanda, Luxem

burgo, Fran~a, Suissa, Belgica. 

Interessam-me tamhem 
series tematicas de Portugal e UI
tramar, novas e usadas, e valores 
isolados esgotados na Ag@ncia; 
stocks, restos de colec~oes, etc. 

Tambem selos de Portugal e UI
tramar, a peso e centos, 

com ou sem papel. 

A. SIM6ES 
Pro Renova~io, 9-2.° D.lo 
ALMADA Jf. Portugal 
Telefone -+ 271953 

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

* 
CADA 12$50 

Pedidos a Secretaria 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

MINISTERIO DO UL TRAMAR 

DirecQ8o-Geral de Obras Publicas e ComunicaQoes 
ServiQos de Valores Postais 

Portaria n.O 20523 
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Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do UItramar, que, nos 
termos do artigo 2.0 do Decreta n.O 37050, de 8 de Setembro de 1948, sejam ernitidos 
e postos em circula .. ao, na provincia de Mo~mbique, 300000 biIhetes-cartas-aviao (aero
gramas) , confeceionado3 em papel de escrita branco, nas dimens6es de 250mm X 175mm 
(abertos), distribuidos pelas seguintes taxas: 

50 000 da taxa de 1$20 - fundo impressa a verde-palha e verde-escuro, repre
sentando rieino, brasao e texto a preto, e tarja a verde e vermelho. 0 selo , 
que reproduz mandioca, tern as dimensoes de 22mm X 28mm, e e impresso nas 
cores rosa-velho e preta; 

50 000 da taxa de 2$50 - 0 fundo, reproduzindo anona, e impressa nas cores 
azul-turqueza-esverdeada e sepia-avermelhada, 0 texto e 0 brasao a preto, tarja 
a verde e vermelho, e a selo que reproduz goiaba, tern as dimensUes de 
23,5mm X 24mm, e e impressa nas cores amarela e preta; 

200 00 da taxa de 3$50 - fundo impressa a amarelo-torrado e castanho, tendo 
como motivo amendoim, brasao e texto a preto, e tarja a verde e vermelho. 
o selo, nas dimensoes de 21,5mm X 31mm, reproduz abacate, e e impressa 
a verde-veronese e preto. 

Ministerio do UItramar, 21 de AbIiI de 1964. - 0 Ministro do Ultramar, Antonio 
Augusto Peixoto Correia. 

Portaria n.O 20534 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do Ultramar, nos 
termos do artigo 2.° do Decreto n.O 37050, de 8 de Setembro de 1848, que sejam emitidos 
e postos em circula..ao, na provincia de Macau, 200 000 bilhetes-cartas-aviiio (aerograrnas) 
oa taxa de 26 avos, confeccionados em papel de escrita branco, nas dimens6es de 
250mm X 175= (abertos). 0 fundo, representando uma rna tipica de Macau, e impressa 
a sepia-escuro e ocre-claro, brasiio e texto a preto, tarja a verde e vermelho. 

o selo, com as dimensoes de 31mm X 20mm, reproduz a eflgie do Apostolo 
S. Paulo, e e impressa n as cores verde esmeralda-claro e preto. 

Ministerio do Ultramar, 25 de Abril de 1964. - 0 Ministro do Ultrarnar, Antonio 
Augusto Peixoto Correia. 

Portaria n.O 90 546 

Manda 0 Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro do Ultramar, que nos 
termos do artigo 2.° do Decreto n.O 37050, de 8 de Setembro de 1948, sejam ernitidos e 
postos em circula..ao, nas provincias ultramarinas, selos de franquia postal comemora
tivos do 1.0 centeml.rio da fun~ao do Banco Nacional Ultramarino, tendo como motivos 
figuras e edificios relacionados com 0 mesmo Banco, nas dimensi5es de 34,5mm X 25,4mm, 
das taxas, cores e nas quantidades que viio designadas: 

Cabo Verde: 

20000 da taxa de 1$50 - azul-violaceo, arnarelo-limiio, verde, vermelho, 
azul-mineral, preto, amarelo, rosa-velho e laca-acastanhado. 
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GlIille: 

200 000 da taxa de 2$50 - laca-acastanhado, preto, azul-minpral, ama relo
-torrado, rosa, creme, vermelho e azul-ultramarino. 

S . Tome e Principe: 

200 00 da taxa de 2$50 - azul-claro, amarelo, amarelo-torrado, verde-('scuro. 
verde ervilha, preto, rosa, vermelho e cast anho. 

Angola: 

400 000 da taxa de 2$50 - violeta, azul, preto, rosa, ama relo, amarelo-tor
rado, vermelho, cinzento e azul-ultramarino. 

MOfambique: 

400000 da taxa de 1$50 - violeta, preto, amarelo, amarelo-torrado, vermelho . 
azul-ultramarino, cinzento-azulado, verde-claro, castanho e azul tUfC)UeSa_ 

Macau: 

250000 da taxa de 20 avos - amarelo-cam'lrio, preto, vermelho, amarelo-tor
rado, verde, azul, lilas, castanho e azul-ultramarino. 

Timor: 

200 000 da taxa de 2$50 - verde, preto, amarelo, amar lo-torrado, vermelho. 
rosa, cinzento, azul-claro e verde azulado. 

Ministerio do Ultramar, 30 de Abril de 1964- 0 Ministro do Ultramar, Ant6nio 
Augusto Peixoto Correia. 

Para ser publicada no Boletim Oficial de todas as provincias ultramarinas 
Peixoto Correia. 

INTENS IF IQUE _AS~SUAS 

TROCAS FILATELICAS 

AN '0 N C lOS ECON6MICOS, 

SERVINDO-SE DOS NOSSOS, 

A PRE<;OS MUlTO BARATOS 

SANCHO OS6RIO 
REMESSAS A ESCOLHA 

Portugal e Ultra mar (centos de sel08 di
ferentes. novos ou u8ad08. para colec.;il.o) 

SERIES NOVAS 
Portugal e UltrBmar (quando V. S. deae
jar, mandarei tsbela com pre,;08 Uquid08) 

SELOS USADOS EM PAGAMENTO 
(aceito qUBlquer quantida-de ou genero. 
Seril.o vBlorizad08 conforme tabela que 
mandarei.) 

Rua da Madalena, 80-3.0 
- II S BOA 2 - PORTUGAL .. -

/ 
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C .ONleA Del 

XLV 

Um grande filatelista em S. Paulo 
Original e sensacional exposic;:ao -de se

los acaba de se realizar em Sap Paulo, e 
8credito mesmo que tenha sido linica reali
zada em qualquer parte do mundo. 

Reside na referida cidade 0 sr. John 
Mertke, que tem como linica ocupac;:ao e 
preocupa~ao coleccionar selos emitidos com 
a finalidade de divulgar bons sentimentos, 
confraternizac;:ao internacional, socorro aos 
necessitados, divulgac;:ao de actos de ami
zade inter·povos, afinal tuda que demonstre 
bans sentimentos human as. 

Em uma des minhas ultimas visitas a 
Sao Paulo, live a curiosidade de fazer uma 
visita a este senhor, e fiquei eslarrecido 
com 0 que me foi moslrado. No que diz res· 
peito a selos, acredito ser muito diflcil en
contrar coleccionador amador que possua a 
FORMIDA VEL sloc de selos como esle que 
encontrei na resid~ncia deste senhor. 

Fac;:am uma palida ideia:' 0 mlnimo de 
20 folhas novas de TODOS os selos emiti· 
dos pelo oNu. Folhas com carimbos do 

...--------- POR -------, , 
HUGO fRACCAROLI 

Vlce-Presidente do Clube Fllatelico do Brasil 

1.0 dia, F. D . C. com as quatro quadras dos 
cantos de cada folha. Neste mesmo sentido, 
so mente com menor quantidade de folhas 
novas, de quase todos os selos emitidos no 
Mundo, com os seguintes motivos: Cruz 
Vermelha. Malaria, Europa, Campanha con· 
tra a Fome. Visitas -de Confraternizat;ao. 
Todo e qualquer motivo fiilmtr6pico. Todo 
e qualquer socorro. 

Uma causa fabulosa e inacreditavel. n8 
qual ja deve tElr empregado uma soma in· 
calculavel de d6lares. Nao tivesse eu vista, 
nao acreditaria, mas, pouco depois, parte 
deste conjunto foi exposlo ns Galeria Pres· 
tes Maia, em Sao Paulo. 

No meu primeiro encontro com esle se· 
nhor, em uma casa filatelica, ele referiu a 
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Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 - Ci- 143 - Macau. 
dade da Praia. 
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Gouveia - Rua das Dificuldades. 28·30. 
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FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Enderetyo telegrafico : LUSITANA Telefone n.· 10 - VALENC;A 

-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - VALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado. 

e todos os artigos de borracha em geral 

cchipolilo» 
artigos de alta qualidade 

FOGOES - LANTERNAS - PULVERI
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI
LA<;Ao - PRENSAS c MARMONIER ,. 
PRENSAS HLDRAULICAS, ETC., ETC. 

Casa Hip6lilo, L.da 

TORRES VED"RAS TELEF. 3 e 53 PORTUGAL 
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Na .Philatec, Paris 1964 .. , as participa~6es, no .. 5alao de Honra., 
dos portugueses Jose Gonzalez Garcia e Prof. Dr. Carlos Trincao 

(Ver grandes reportagens nO interior) 
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