
Eng. Carlos Ribeiro, ilustre Ministro das Cornunic;:ac;:6es 

(Ver artigo no interior) 

1 ANO XVIII AGOSTO·SETEMBRO DE 1964 N.D 157.158 1 

R E · V S T A MEN SAL 



BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
Redac~lio e Administra~iio: Av. Almirante Reis, 70-3. ·-Dt.· - LISBOA - Telef. 54936 
Compo e Imp.: Livraria Editora Pax, Lda., R. do Souto, 73-77 - Teld. 22604 - BRAGA 

DIRECTOR: 
DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO 

Chefe de Redacfiio: 
Cap. F. Lemos da Silveira 
Administrador: 
Jose Rodrigo Dlas Ferreira 
Editor: 
Dr. Carlos Alberto C. Ribeiro 

C01lselho DiTectivo: 

Pro'. Doutor Carlos Trlncllio 

Brlgadelro J. da Cunha Lamas 

Eng. Aurelio Marcos Pereira 

Revista mensal, e1lviada a todos os s6cios do Clube Filatelico de Portugal 
Djspensada de Censura 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELIA (F. P. F. ) 

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES 
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3.·-Dt.o - LISBOA - Telef. 54936 
CORRESPOND:E:NCIA: APARTADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL 

EXPEDIENTE - Terc;as e Sextas-feiras, das 21 as 24 horas, e Sabados, das 16 as 20 horas 

CATEGORIA DE SeCIOS, E RESPECTIVA COTIZA<;AO: 

Continente (excepto Lisboa) , Ilhas e Provincias Ultramarinas: 

Efectivos ............ 60$00, par ana au equivalente em moeda local 
Juniores ............ 30$00, par ana 

Brasil .... ................................... Cr. 50000, par ana 

LISBOA - Efectivos ......... 10$00, par mes; Juniores ......... 2$50, par mes 

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS 
EM CURSO. SAO secIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS 

AGENTES DO CLUSE FILATELICO DE PORTUGAL 

CABO VERDE - J08.0 de Deus Lopes da MACAU - Rolando dos Reis Angelo - C. P. 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 - Ci - 143 - Macau. 
dade da Praia. 

u. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911 , 15 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o de 
Gouveia - Rua das Dificuldades, 28-30. 

th Avenue, GL. 5-2144, Sacramento , 20 . S. TOME - Joao Paulo Rego Teixeira-
Calif6mia. S. Tome. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Enderec;o telegnlfico : LUSITANA Telefone n.· 10 - VALEN<;:A 

- DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - V ALENGA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

cchipolilo» 
arligos de alia qualidade 

FOGOES - LANTERN AS - PULVERI· 
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI· 
LA<;:Ao - PRENSAS c MARMONIER ,. 
PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC. 

Casa Hipolito, L.da 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 e 53 PORTUGAL 



32 BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL 

ll!La -
GAAMA& 

Jf. BASILEIA - No Ontono, serao lei
loados os espectaculares Antigos Estados 
Alemaes, da colecC;ao Bnrrus. 

*' ROMA - Durante 0 I9. 0 Congresso 
Filate/ieo Nacional Italiano (19 de Fevereiro), 
o Sindieato Naeional dos Comereiantes dB 
SIlos atrihuiu as suas placas de honra aos 
autorBs dB rnhrieas fi/ate/ieas na Rddio e 
na Televisilo mais em evidinc;a. Foram con. 
cedidas cl Ssnhora Lina Pal,rmo e Nino 
Bruseh;ni (TV) e Gennaro Angiolino ( Ra
dio). 

Jf. LONDRES - 0 primeiro catalogo 
Ingles foi publicado em Novembro de 1865, 
por Edward Stanley Gibbons. Para cele
brar este centenario, a firma que usa 0 
seu nome organizara uma grande Exposi
C;ao Filatelica no cRoyal Festival Hal!», de 
17 a 20 de Fevereiro do pr6ximo ano. 

... S. P AU L 0 - 0 distinto filatelista 
Joss Leandro de Barros Pimentel, redactor 
da ampla secfilo filatmea do importante 
quotidiano cDidrio de S. Paulo"" e actual 
Presidente da A. B. J. F., foi considerado, 
pelas assoeiafoes de eoleccionadores, como 0 

ejornalista filate/ico do ano». 

* BERNA - A ExposiC;io Filatelica 
Nacional Suic;a, .NABRA-65·, tera lugar 
nesta cidade, de 27 de Agosto a 5 de Se
tembro do pr6ximo ano. 

* FRANKFURT - Um bloco da Ale
manha cAssistincia I9JP (Nothilfe), com 

08 to 1)0 
o MUttllO 

filigrana invertida, foi vendido par I3.ooo 
marcos. A cotafilo Michel s de apenas 5.000 

marcos. 

* RIMINI - A ExposiC;ao c Verso To
kyo», exclusivamente do tema olimpico
a que ja nos referimos anteriormente
reuniu 120 participac;oes, de 20 pafses. As 
colecc;oes que serao expostas na capital 
nip6nica, durante os pr6ximos Jogos Olim
picos, foram seleccionadas por um jdri in
ternacional de que faziam parte os maiores 
entendidos DO assunto, como 0 italiano 
Carlo Condarelli, 0 hdngaro Imre Varadi e 
o ingles Ernest Trory - 0 dnico tematico 
que ate hoje teve entrada na cRoyab. 

* NOVA IORQUE - A Assemhleia 
Geral das Nafoes Unidas, cujo 20.0 aniver
sdrio Sl completa em I96" decidiu que esse 
slja 0 cAno Internacional da Cooperafilo», 
I recomsndou qu, os paises-memhros emitam 
um selo ou serle comemorativa. 

Ganhe dlnhelro, 
angarlando an6ncios 

para 0 nosso 
Boletim I 

INFORMA<;OES 
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C.ONleA D'G 

XLVI 

Duas novidades filatelicas brasileiras: 

caravanas visitando cidades do interior, 
e reunioes de uns clubes nas sedes dos outros 

Nova modalidade de propaganda da 
Filatelia esta sendo feita pelos filatelistas 
paulistas, tendo como base a cSociedade 
Philatelica Paulista», e como iniciativa e 
chefia os jornalistas filatelicos daquela ci
dade: J. L. Barros Pimentel, Americo Toz
zini, Dr. Heitor Fenfcio, M. Garaboski e 
dr. Humberto Cerruti, que e tambem 0 
presidente da S. P. P. 

Aproveitam 0 domingo para organizar 
uma caravan a de filatelistas, que com as 
suas famIlias vai visitar e passar 0 dia em 
uma cidade do interior. 

A primeira visita foi feita a Mogy das 
Crnzes, e durante ela inaugnrou-se uma 
feira de selos ao ar livre, que se realizara 
aos domingos, na Prac;a Jose de Alencar. 
A inaugnraC;ao foi feita pelo Prefeito Mn-

,-------- POR --------, 

HUGO FRACCAROLI 

Vlcfl·Prealdent" do Club" Fllab!llco do Braall 

nici.eal, com a comparencia do Bispo 
D. Jose, aItas autoridades, e numerosos 
filatelistas do local. A seguir, um gostoso 
almoc;o, com a presenc;a de mais de 60 
pessoas, e a parte final foi uma reuniao 
fila teiica. 

A segunda visita foi a Piracicaba, com 
uma peixada a moda da cidade. Peixe de 
agua doce apanhado no rio Piracicaba. Sa
bem que no interior do Brasil temos os 
famosas peixes cDourado», cSurubb, cPi
caricn», gran des e grossos, de um a tres 
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metros de comprimento, gostosissimos? 
Po is bem ... La tiveram uma peixada a pira
cicabana. E depois? Selos, selos e mais 
selos. 

A terceira visita foi a Jundiai. Como e 
muito perto de S. Paulo, aqui s6 houve 
uma choupada, puxada a linguic;a da terra, 
e que acabou com 0 apetite geral, de ma
neira que ninguem teve vontade de ian
tar ... 

J a estao programadas visitas a: Cam
pinas, Taubate, Rio Claro e Araraquara. 
Naturalmente, nao serao feitas em domin
gos seguidos, mas quinzenalmente. 

o suc'esso social e filatelico tem sido 
absoluto, e tudo faz acreditar que durante 
muito tempo elas se realizarao) mesmo 
porque os coleccionadores residentes em 
cidades vizinhas tambem comparecem, e, 
assim, aos 20 a 30 paulistas, juntam·se de
zenas de outras cidades, e junto com os do 
local, da, digamos, entre So a 100 pessoas. 

Outra novidade que acaba de se intro
dnzir, e a realizac;ao de uma reuniao espe
cial de uma agremiac;ao na sede de outra 
agremiac;ao. 

Assim, a primeira foi uma reuniao 
realizada na sede da cSociedade Philate
lica Paulista., por elementos do .Clube 
Filatelico do Brasil., nos moldes das que 
este Clube organiza na sua sede social. 

Seguiu uma turma do Clube, chefiada 
pelo seu presidente, General Mirabeau 
Pontes, da qual fiz parte, juntamente com 
o Almirante Magalhaes Macedo) General 
Arnaldo Franc;a, J oao Braga, Reynold Koes
ter, Martins Junior e Gilberto Williams. 
'fodos foram com suas esposas. 

o program a executado foi 0 seguinte: 
Apresentac;ao da colecc;ao de selos clsssi
cos dos Estados Unidos, do General Mira
beau Pontes) que fez uma palestra sobre a 
mesma. DivulgaC;ao de informac;oes e deta
lhes sobre a Exposic;ao Filatelica Intern a
cional BRAPEX 65, que devers realizar-se 
no Rio de Janeiro, no pr6ximo ano, por 
mim, secretario da Comissao Organizadora. 
Leilao de selos e material filatelico, feito 
pelo Almirante Magalhaes Macedo. Este 
leilao cons lOU de So lotes levados do Rio 
de Janeiro, dos quais 10 foram vendidos 
em b'eneficio da agremiac;ao paulista. A co
missao com a venda dos restantes lotes 
tambem foi em beneficio del a, que assim 
apurou cerca de 70 mil cruzeiros. 

Como novidade, todos os lotes nao 
tinham base minima para a venda, alias, 
novidade para os paulistas, e nao para 0 

_nosso clube, porque e praxe nossa nao 
aceitar lotes para os nossos leiloes que te
nham uma base minima. Os lotes sao ven
didos pela maior oferta, seja ela qual for, e 
como nos nossos leiloes sempre temos a 
presenc;a de cerca de So s6cios, e muito 
raro um lote ser vendido por muito menos 
do que 0 seu valor real, e e comum ser 
vendido por mais do seu valor, principal
mente quando os interessados sao diver
sos ... e quando dois ou tres cabec;ugos e 
teimosos se encontram - 0 que e muito 
comum-, e entao 0 prec;o sobe as nuvens ... 
No computo final, sempre a media do total 
arrecadado ultrapassa muito 0 valor comum 
e geral dos selos vendidos. 

o mesmo se deu nesta reunillo reali
zoda em S. Paulo, com satisfac;ao gera!. 

As senhoras dos cariocas visitantes 
juntaram-se numerosas senhoras paulistas, 
pelo que a rl.uniao teve a presenc;a de 
quase duas dezenas de senhoras, e a noi
tada alegre finalizou com uma choupada, 
perto da sede da S. P. Paulista. 

Coube a presidencia desta reuniao ao 
Dr. Humberto Cerruti, presidente da cSo
ciedade Philatelica Paulista,., que limitou 
a sua abertura a boas vindas aos visitantes, 
e encerrando com 0 seu agradecimento. 
Discurso mesmo no duro, ele s6 pO de 
faze-Io durante a choupada ... 

Foi um grande e agradavel sucesso 
para as duas agremiac;oes filatelicas. 

,,1 
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,~\PAGAMOS BONS PREC;OS 
POR 

sruuBS - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTBS - AO QUILO 
... PARA 0 NOSSO NBG6CIO DB RBTALHO, tambem desejamos comprar 

quantidades mais pequenaa de aelos em series, de pre~o mo!dio e mais 
elevado. 

Como somos a maior cau filatelica da America, eatamos conatantemente 
a comprar grandes quantidades de selos de todas a8 partes do mundo. 
Acrualmente, estamos particularmente interessados em comprar: 
... SBLOS BM SruuBS : De valor baixo e medio. Completas ou incompletas, 

novas ou usadas. 
... SELOS ISOLADOS: Variedades baratas e atractivas. 
... PACOTBS: Feitos cuidadosamente, com .elos perieitos. 
... GRANDBS QUANTIDADBS B RBSTOS DB cSTOCI<:S. de todos 

os generos. 
• MISTURA (AO QUILO) sobre papel. 

QU8ira mandar-nos a sua lista dB O/8rtM, que mer8C8ra a nossa 
pronta B cuidadosa atBnfao. 

GRATIS, A PEDIDO I A nona nova lIata de compraa I 
cOs melhorea pre~os por selos dos Estados Unidos e Canadb 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

£H. E. HARRIS & C.o' 

BOSTON 17. Mass. U. S. A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 

5ELOS .... .A.LBUN5 
CahiJogos, Materil'.ll filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com

pJetas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre<;:os gratis. 

CASA FUNDADA EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 

R U ABE RNA ROO LI M A, 27 - TEL E F 0 N E 49723 

LISBOA.I 

31 
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AI. In, Po, 60. 1. 16. Israel. 30 90. 
91. 

4571 - Amir Maggi - Rua Padre Joao, 72 
- C. Postal 155 - Pirajui - Nob. 
S. P. - (A) T. 60. 1. 12. 15. 

4579 - Vitorino J. Cerqueira Filho - Rua 
Itajuba, 551 - Apt." 4 - Belo Ho
rizonte - Minas Gerais - T. 60. 

ESPANHA 

4577 - Juan Ivars Cervera - Col6n 20 -
Teulada (Alicante) - (P) Es. Com
preende Fr, Po, T. 60. 1. 19. 21. 3. 

EST ADOS UNIDOS DA AMERICA 

4529 - Marcel S. Hirsch - 90 Palmer Road 
Brollxville - New York - Fr, In, 
60. 50. (excepto Cortina de Ferro) 
Congo, Marrocos, 90. 91. 96. De 5 
(excepto Cortina de Ferro) FDC c 
primeiros voos. 

4576 - Walter S. Atkinson New Buffalo 
- Michigan - U. S. A. 49117 -
In, 60. 

FRANC;A 

4382 - Abflio Jose Alves - 20, Rue Turgot 
- Sartrouville (5. e O. - (M) Po, Fr, 
Es, T. C. N. U. 60. Angola. Temit
tic6s de anima is e flora de 92. 90, 91. 

INGLATERRA 

4575 - R. C. Feline - 18, Chestnut Grove, 
New Malden, Surrey - (A) In, Fr, 
60. 1. Estado da 1lldia. Angra. Fun
chal. Horta. P. Delgada. 

ISRAEL 

4586 - Israel's Youth Philat. Club - P. O. 
B. 4323 - Tel-Aviv. 

POLONIA 

4588 - Marian Pieczko - ul. Bol. Chrobrego 
-5 - Zary k. Zagania - AI. Fr. T. 
-60. N. U. 3. 90. 96. 97. 

4567 - J6zef Sawinski - Skrytka poczt. 144 
- Warszawa 22 - AI. PI. In. Fr. 
60. Flora. Fauna. Cosmos. Olimpia
das. 

RlJSSIA 

4587 - Y. Glasov - Poste Restante - 1'0-
msk - In. T. N. U. 60. postcards. 3. 

E1ATS-UNIS 
(Continua~ao da prig. 24) 

a. New York, sur Ie terrain de Hazelhurst, a. 
16 h. 50. II avait fait la demiere partie du 
voyage, au dessus des Alleghanies, au prix de 
grandes difficultes, a. travers neiges et brouil 
lards. 

Allison fut triomphalement accuilli par Ie 
Superintendant de l'Air Mail Service, J. E. 
Whitbeck, auquel s'etaient joints de nom
breux officiels et pilotes. La nouvelle fut 
imrnediatement transmise a. Washington. Au 
Post Office Departement, on etait particulie
I'ement satisfait et impressione par la reussite 
du vol de nuit. Le continent avait Me tra
verse juste en 22 heures, 20 minutes; la dis
tance parcourue etait de 2666 miles (4255 
kms) , et Ie temps reel d \'01 de 25 Jleurs, Hi 
minutes, soit a. la moyenne homire de 104 
miles (168 kms). 

Ce premier vol n'avait pas Me annonce et, 
de ce fait, les philatelistes n'avaient pu pre
par~r leurs enveloppes habituelles. La - rnajo
rite des plis existants sont commerciaux et 
en nornbre infirne, ce qui en fait des raretes 
de premier ordre. Tout Ie coumer iut trans
porte au tarif habituel de 2 cents par onec, 
et fut oblitere avec les cachets ordinaires des 
viles expeditrices. 

Le Post Office saluait I 'exploit, 'at parti
culierement Ie vol de nuit de Jack Knight, 
comrne «Ie plus grand pas en avant» de l'a
viation civile. Le meilleur temps de delivmnce 
du courrier ente les deux cOtes avait Me, 
jusque lit, de 72 heures, par la cornbinaison 
de I'avion et des trains de nuit. Le «vol histo
rique» de Jack Knight allait donner Ie vrai 
depart au Service Aerien Transcontinental, 
grace auquel une lettre pourrait etre trans
mise d'une cote a. I'autre en un jour et demi, 
temps absolument extraordinaire pour I'epo
que. 
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eRONICADA 

'~ A U a T RIA-~:5 

Colecc;ao de etiquetas de registos 
E not6ria a for«;a atractiva dos selos 

sobre os coleccionadores. Estes pequenos 
peda«;os de papel colorido t~m em si tudo 
para satisfazer as mais pretensiosas exi
g~ncias, e exercem uma verdadeira fa sci
nat;iio sobre os seus -fans>. 

o mundo dos selos, a sua grande va
riedade de tamanho e cores, form as e mo
tivos, constitui a materia ideal para conten
tar as mais amplas prete~soes dos que se 
ocupam com eles, coleccionando-os. 

Os filatelistas, porem, siio espfritos 
inquietos, que procuram sempre alargar 0 

seu horizonte, com investiga«;oes com ple
mentares. 

Assim, aconteceu que alguns deles es
tenderam a sua actividade alem dos limites 
dos selos, abrangendo outros ramos espe
ciais, situados a margem da filatelia, como, 
por exemplo, a colec«;iio de etiquetas de 
registos de objectos postais, de etiquetas 
de valor declarado, de reembolso postal, 
correia aereo, etc .. 

Para conseguir a coopera«;iio dos colec
cionadores de etiquetas, existentes ha 
quinze anos, niio s6 em Viena como tam
bem em diversas localidades da Austria, 
foi decidida a reuniiio dos mesmos, e assim 
nasceu a .Primeira Associlt«;iio Austrfaca 
dos Coleccionadores de Etiquetas de Re
gistos>. 

A Associat;iio tem a sua sede em 
Viena, e filiada na c Uniao das Associa
«;oes Filatelicas Austrfacas>, e a sua deno
mina«;ao e endere«;o siio os seguintes: 

I. Osterreicbil,cher Rekozettel- Sam
mler - Verein, Wien IXI72, 

UniversitatsstraBe 8/r. 
Esta Associa«;iio, fundada em 1949, foi 

a primeira do genero no mundo, e conta 
actualmente cento e setenta e seis s6cios, ' 
dos quais 50 % sao residentes em Viena, 

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

Embllixador Georges Argyropoulos 

e os restantes no interior da Austria, di
versos pafses da Europa ocidental e orien
tal, enos Estados Unidos da America. As 
demais Associa«;oes similares existem na 
Inglaterra, Australia e um pequeno nllcleo 
de estudos na Alemanha. 

Segundo 0 seu estatuto, a Associa«;iio 
tem por fim reunir os interessados nas eti
quetas de registos e ramos similares, a fim 
de promover a sua colec«;ao e estudo. 

Na Associa«;iio pode participar todo 0 

indivfduo nacional ou de origem estran
geira, as,dm como menores, mas estes ape
nas com autoriza«;iio previa dos pais. 

A Associa«;iio e dirigida por um Con
selho Directivo, anualmente renovado, e 
cujo direito de elei«;ao perlence a todos os 
s6cios efectivos. 

A mesma possui um'Boletim de comu
nica«;oes e informa«;oes, editado oito vezes 
por ano, e, des de a sua funda«;iio, sairam 
do prelo 136 n.os com 872 paginas ilustra
das, e muito bem redigidas por colabora
dores, especialistas no genero. 

Duas vezes por mes, reunem-se os s6-
cios, na sede da Associal(ao. Estas reuniOes, 
muito frequentadas (30/35), servem aos s6-
cios para compra e trocas de etiquetas de 
registos, apresenta«;ao de colecl(oes e, tam
bem, para considera«;oes e discussiio de 
assuntos relativos a modalidade, estando 
ainda a disposi«;iio dos estudiosos uma bi
blioteca com diversas obras da especiali
dade. 

Para facilitar, aos coleccionadores que 
residem fora de Viena e no estrangeiro, a 
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aquisic;ao de etiquetas, foi organizado um 
servic;o de «circulac;6es. de cadernos que 
tem dado provas da sua grande utilidade. 

o facto de as prec;os das etiquetas, 
mesmo das mais raras, serem muito bai
xos, e as mesmas nao serem objecto de 
comercio nas casas filatelicas, tem actual
mente a vantagem, para os coleccionado
res, de poderem arranjar uma colecc;ao 
com recursos minimos. Esta razao aumenta 
o valor deste chobby», excluindo especu
lac;oes e falsificac;oes. 

Como acess6rio basico indispensavel 
para 0 coleccionador de etiquetas de re
gistos, serve a chancela oficial de todas as 
estac;oes de correia. 

A classificac;ao sistematica das etique
tas efectua-se com a ajuda de catalogos da 
especialidade, e1istindo actualmente ape
nas dois: da Austria e da Pol6nia. 

Para maior informac;ao sobre etiquetas 
de registos de outros paises, 0 colecciona
dor deve recorrer ao contelldo do Boletim 
ja mencionado, orgao da Primeira Asso
ciac;ao Austriaca de Coleccionadores de 
Etiquetas de Registos, e aos diversos arti
gos especiais espalhados nas diferentes 
revistas filatelicas do mundo. 

As primeiras etiquetas usadas em al
guns paises, para indicar 0 regis to das 
cartas e objectos postais, foram pequenos 
quadrados de papel, apenas com a indica
c;ao R como distintivo. 

Este R foi depois admitido e adoptado 
pelas Administrac;6es de Cor rei 0 s do 
Mundo inteiro, para designar 0 fim do em
prego das etiquetas. 

Actualmente, sAo em geral rectangula
res, diminuindo de tamanho com 0 des en
rolar das epocas, e apresentam, alem do R 
tradicional, 0 nome da cidade ou estac;ao 
de correios, assim como 0 algarismo indi
cativo do regis to. 

Algumas Administrac;oes postais usam, 
paralelamente com as etiquetas, e em vez 
delas, um carimbo adequado para marcar 
os objectos de correia submetidos a regis to. 

A maior etiqueta de registos encontra
-se em Espanha, sendo usada nos Correios 
de Barcelona, medindo 6xg.S centimetros, 
e destina-se ao regis to das encomendas 
postais. 

A diversidade e infinita variedade de 
forma, molde e tipo de letras e dos alga
rismos, torna a colecC;ao e 0 seu estudo ex
tremamente atr-activos. 

Atraves das mesmas, 0 coleccionador 
pode completar as suas noc;6es de hist6ria 
e geografia postal e politica. Pode infor-

mar se sobre a sorte de muitas cidades e 
localidades integradas ap6s as duas guer
ras mundiais em novos estados, que mu
daram consecutivas vezes de nome, con
forme a vontade e a lingua dos seus novos 
donos, e encontrar muitos outros porme
nores interessantes e instrutivos. 

A colecc;ao e 0 estudo das pequenas 
etiquetas multiformes 6 uma fonte perma
nente de recreac;ao e alegria. 

o arranjo de uma colecc;ao completa 
de etiquetas de regis to dum pais nao e 
coisa faciJ, e precisa de muita paciencia e 
minuciosa aplicac;ao, visto 0 grande nll
mero de postos de correio funcionando 
apenas alguns dias nos recintos de exposi
c;oes e congressos, variedade de tamanho, 
da posic;ao e do tipo das letras e algaris
mos, assim como a falta de catalogos da 
especialidade na maloria dos paises. Mas 
a real satisfac;ao sentida na montagem 
duma tal colecc;iio, compensa amplamente 
os esforc;os dispensados. 

o uso das etiquetas de registos foi 
adoptado pelos Correios Imperiais e Reaia 
da entao Monarquia Austro-Hllngara em 
Marc;o de 1885. Para comemorar digna
mente 0 octogessimo aniversario deste 
acontecimento, a cAssociac;ao Austrfaca 
dos Coleccionadores de Etiquetas de Re
gistos» tem a intenc;Ao de aproveitar a oca
siao da II WI P A I Exposic;ao Filatelica 
Internacional de Viena 1965), para propa
gar 0 seu «hobby., apresentando nela va
liosas colecc;oes das referidas etiquetas. 

Concluindo, podemos constatar que a 
colecc;ao de etiquetas de registos pode 
proporcionar aos seus amadores. apesar 
da sua uniform ida de aparente, surpresas 
agradaveis e muita alegria. Como se viu, 
encontra-se, a margem da filatelia, nao s6 
divertimento e satisfac;ao para os coleccio
nadores, mas tam bern a oportunidade de 
empreender pesquizas num terreno vasto 
e inexplorado, por assim dizer virgem. 

f. [8~t!I-Br8n[O a filbo, l~8. 
Apartado n.O 44 - lelefone 22020 

VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas 
de todo 0 Mundo. Selos chbsicos 

de Portugal e Ultramar. 
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Arco do Carvalhiio, 34 - Lisboa 
(P). T. 60. 

4584 - JOOo Tavares Franco de Campos 
Rua do Almada, 254, 5. o_D. 0 - Por
to _ (A) In, Fr, Es, Ep. T. C. V. 
N. 60. 1. 2. Israel. ONU. 29. Russia. 
Tematica. Cosmonautica. 90. 83. 

4585 - Alvaro Filipe dos Santos Faria -
Av. 5 de Outubro, 201-1. 0 Esq. -
Lisboa - (A) T. C. V. N. U. 60, 
1. 2. 3. 90. 

4589 - AIda. Maria Godinho Neves - Rua 
Belgica, 54-1.0 

- Vila. Franca. de 
Xira - (P) Po, T. C. V. N. 60. 1. 
2. Tematica. desportiva. universal. 90. 
94. Vidal Torrens (desportivo) . 

4590 - Ant6nio Manuel Pereira de Campos de 
Mello - Rua. Domingos Sequeira. 
11-4. 0 D.D _ Lisboa - (P) T. C. 
V. N. U . 60. 1. Mot;a.mbique. 

Ar;ORES 

4354 - Dr. Carlos da Silveira Ribeiro - Tri
bunal Judicial da. Horta - Faial 
(.M) Po, Fr, In. T . C. N. U. 1. 
2. 94. 

ANGOLA 

163 - Alberto Serra. Junior - Caixa Pos
tal n.O 126 C - Luanda. - T. C. V. 

843 - Ilidio Correia dos Santos Lima -
C. P. 943 - Luanda - (A) T . C. 
N. 1. 2. 8. 15. 19. 20. 21. 24. 28. 
Flores. Europa. 60. 64. 80. 81. 90. 
94. Po, Fr, Es, In. 

4231 - Jose Bernardino de Lima Pereira -
Gremio do Milho - Robert Willians 
_ (M) Po, Fr, Es, Compreende It. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 4. UPU. 
Desportos, fauna, flora. 90. 94 . 

4458 - Francisco Herminio Pires dos Santos 
_ Rua do Samba, 106-1. 0 

- Luanda 
_ T. 60. N. Tematica de motivos 
nauticos (embarcac;oes. instrumentos 
nauticos, navegadores, almirantes e 
homens do mar, embarcac;oes e an
caras na heraldica, ancoras, etc.) . 

4490 - Joao Martins de Oliveira - Caixa. P. 
n.o 160 - Novo Redondo - Ango
la - T. C. V. 60. 2. Flores de 3. 
Sobrescritos de 1.0 Dia da flora 90. 
Torrens. 

CABO VERD'E 

4570 - Carlos Lage Coelho Serra - Asso
mada - Santa Catarina - (M) Po, 
Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

MADEIRA 

124 - Dr. Jose da Cunha. Ta.vares da Silo 
va - Rua das Cruzes, 20 - Fun

chal - Fr, In, Po, T . C. V. N. 
U. 60. 

658 - M. M. Lourem;o de Gouveia - C. P . 
n. ° 456 - Funchal - (M) Po. In, 
Fr, Es, Ep, T. C. V. N. U. 3. Te
matico 4. postais (1'. C. V. ). 

4574 - Clube Filatelico da Madeira - Rua 
do Dr. Fernao Ornelas, 52-2.°, Apar
tado 495 - Funchal - Po, In, Fr. 
Ep. 

MOr;AMBIQUE 

3073 - Joaquim Marques Leitao - Caixa 
Postal. 2211 - Lourenc;o Marques . 
-1'. N. U. 60. 

BRASIL 

3648 - Dr. Nilton Gomes Baptista - Av. 
Suburbana, 2866 - Meier - D. F. 

3909 - Walter Barroca - Rua Rodrigues de 
Aquino, 553 - Joao Pessoa. - Pa
raiba do Norte - (M) Po, In, Fr, Es. 
C. T . V. N. U. 60. 3. Match-Box
Labels. Paper-money. Coins. 

4204 - Jose Carreira. - Prac;a Dr. Anasta
cio, 527 - C. Postal, 231 - Jundiaf 
- SP. 

4212 - Rui Araujo - Rua Rodrigues de 
Aquino, 555 - J oao Pessoa - Pa
raiba - (M) Po, In, Fr, Es, T. N. 
U. 60. 3. Match-Box-Labels. Paper
-money. 

4276 - Urbano Lima - Rua Rocha Pita, 
53 - Santo Amaro - Recife - Per
nambuco - T. C. V. N. U. 60 .. 
FDC, blocos, folhinhas, 1. 2. 15. de 
3 somente tematica de flores. 

4395 - Ernesto A. Schmidt - Rua da Al
iandega, 111 A-SI 301 - Rio de 
Janeiro (Guanabara) Z C-OO. 

4563 - Ernesto Alberto Cohn .,.- Rua. Raul· 
Pompeia, 164.-apartamento 2 Belo 
Horizonte - Minas Gerais - (M) 
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- Po, Fr, In, AI. It, Es, T. N. U. 
60. 1. 2. 3. 10. 

4515 - Vasco Jardim - Rua D. Joana Pe
droso Simoes Alves, late H-2.0 D." 
- ~inda-a-Velha (Alges) - (M) T. 
U. 60. 

4562 - Dr. Pedro Ant6nio Diniz Pitta - R. 
Fialho d'Almeida, 14-1.0 D." - Lis
boa 1 - 60. Tematica de Fauna. 

4564 - Frapcjsco Fortunato Ferreira - Rua 
da Constitui"ao, 21, ric, Esq. -
Porto - (P) Po, Es, Fr, It, T. N. 
U. 60. 1. 2. 3. 93. 

4565 - Alvaro das Neves Lopes - Pra~ Joao 
do Rio, 3_5." Esq. - Lisboa - (M) 
Po, Fr, Es, In, C. N. U. 60. 1. 2. 
94. 

4566 - J oao Gnerreiro da Purifica"ao - L. 
do Terreiro - Aldeia da Mata - Les
te I (P) Es, T. C. N. U. 60. 1. 
19. 94. 

4568 - Manuel Carlos Caramelo de Sousa 
Rua dos Lagares, 9, ric, Esq. -
Lisboa - (P) Po, V. T. U. 60. 1. 
2. 3. 94. 

4569 - Fernando Cabrita - Estrada Nacio
nal, 10-n.o 383-1." Esq. - Laranjei
ro - Cova da Piedade - (M) Po, 
Fr, In, Compreende Es. It. C. V. N. 
U. 60. 3. 90. 

4572 - Jose Alberto Pontes de Barros - Hi
dro Electrica do Douro-Central de Mi
randa - (M) T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Fauna, Desportos e Flores 90. 
94. Torrens: 

4573 - Carlos Francisco Teixeira - Bairro da 
H. E. D. - Central Explora.;ao _ 
Miranda do Douro - (M) T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. Fauna. Pintura 
Espanhola. 90. 93. Torrens. 

4578 - Aristides Soares da Silveira - Rua 
D. Jose Alves Correia da Silva, 21 _ 
Leiria - (M) Po, Fr, T. C. V. N. 
tr. 60. 1. 2. 15. 19. 21. 93. 94. 

4580 - Dr. Carlos Inacio da Silva - Rua do 
Lusladas, 132-r/c D." - Lisboa _ 
(P) Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 
60. 3. 94. 

4581 - Ant6nio Carneiro Jacinto - Aveni
da Nuno Alvares Pereira, 4 - San
tiago de Cacem - (M) Po, Fr, In, 
Es, N. U. 60. 

4582 - Jose Manuel Castanheira da Silveira 
~ Rua de Santo Amaro; 6-1.0 D." 
~ Lisboa - (M) In, Fr, T. C. N. U. 
60. 1. 2. Xadrez, Rep. Federal (86 
usados), Saara Espanhol. 90. 93. 

-4583 -\.. Jose Maria de Sousa Chaves - R. do 

ESTABELECIMENTOS 

ft~DRlfiO{~ & ft~DRmO{~ 
S. A. R. L. 

SECc;:OES: 

ALFAI AT AR IA 
SAPATARIA 
LANIFfclOS 
ALGODCES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

Confecoio Industrial com a marca 

~a/ 
Botas de borracha com as marcas excluslvas 

S. JOHN 
A R P A 0 
BACALHAU 
F ABO R 

Descontos a08 s6cios do Clube 
filatelico de Portugal: IS % em 
fazendas, confec~5es e obra feita, e 

IO% em to do 0 calc;ado. 

58, Hua Nova do "Carvalho, 76 
Hua de S. Paulo, 55 

Telet. 361170/8/9 L1SBOA 
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2 CRONICAS DO 

,9iario 6~ tiGfJOd 
Teremos um.a «2.8 Exposi~io 
Fllatelica Internacional Portu

guesa)) em 1966?-1 

A convite da Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia, realizou-se na sua sede, que e a 
mesma do Clube Filatetico ~e Portugal, 
Avenida Almirante Reis, 70, 3.0 , direito, 
em Lisboa, uma reuni'ao de numerosos fila
telistas portugueses, no entanto em per
centagem pequena, em relaC;iio ao ntimero 
dos convocados. Mas recebeu-se uma de
zena de telegramas e cartas, e invocada 
foi a circunsHI,ncia de a reuniao ser num 
sAbado, em pleno Verao ... 

o prestdente da Federac;ao Portu
guesa de r:il~telia, 0 eminen.te prof. do~tor 
Carlos Trmcao, expOs 0 f,m da reunliio, 
que pode resumir-se assim: 

Portugal, que realizou em 1953 a sua 
primeira Exposic;ao Filatelica Internacio- . 
nal, esta agora em altura de realizar a se
gunda, para 0 que, no dificIlimo calendArio 
da Federa<;ao Internacional de Filatelia. jA 
obteve uma aprovac;iio para 0 ana de 1966. 

Acontece que pouco depois sera re
~ormado 0 sr. eng. LuIs Couto dos Santos, . 
llustre correio-mor, pelo que os filatelistas 
portugueses entendem, muito justamente, 
que tal exposic;ao seja a consagrac;ao da 
obra por ele realizada, tanto na moderni
zac;ao e efici~ncia de todos os muttos e 
complexos servic;os dos Correios, Telegra
fos e Telefones, como, especialmente, na 
seriedade, indiscuUvel e verdadeiramente 
modelar, dos servic;os filatelicos, culmina
dos com a publicac;ao do decreta que esta
beleceu 0 Estatuto do Selo e a Comissao 
Filatelica N acional. 

Simplesmente, esta prometido urn sub
sIdio governamental, pelo Ministerio das 
Comunicac;5es, de setecentos e cinquenta 
milhares de escudos, e esta verb!l, se
gundo 0 orc;amento elaborado e apresen
tado por aquele prof. doutor Carlos Trin
cao, e pouco mais de metade das des pes as 
calculadas, entre as quais duzentos mil 

escudos com as estantes necessarias cerca 
da mesma importll.ncia com despe~as de 
deslocac;ao e hospedagem de vinte mem- . 
bros dos juris, classico e tematico, outro 
tanto com 0 aluguer do local, cem mil com 
medalhas, alem das enormissimas despe
sas. com p~opaganda, montagem de secre
tana pr6pna, aluguer de vidros, pessoal 
para montagem dos quadros, em ntimero 
de dois mil, bole tins de informac;ao mI
nim,o. de. tr~s. e grande catAlogo, banq~ete8 
dos Jurts e de encerramento, seguro do 
material exposto, no valor de dezenas ou 
centenas de mil hares de contos, bombeiros 
e polfcias, expediente e devoluc;ao das co
lecc;5es, etc. 

Usaram da palavra, alem daquele pre
sidente, 0 tambem eminente Jose GonZAlez 
Garcia, r) autor destas linhas, capitao F. Le
mos da Silveira, 0 eng. Monteiro de Almeida 
dr. Jorge Vieira e varios OIitros, tend~ 
fica do resolvido, por unanimidade: Que a 
exposic;ao, a realizar·se, tenha um alto nI
vel filatelico. E que ela s6 se realizara 
desde que, com aumento do subsidio do 
Ministerio das Comunicac;5es, ou com ou
tro subsidio do Ministerio do Ultramar, tao 
interessado, ou mais do que. aquele, na 
venda dos selos portugueses, fl.que previa
mente garantido que a organizac;ao nao d~ 
qualquer .deficib, como aconteceu na na
cional de 1960, em que 0 mesmo, infeliz
mente, ainda nao pO de ser liquidado, em
bora relativamente pequeno, na cas a das 
tr~s dezenas de milhares de escudos, nao 
obstante 0 subsidio de, apenas, cem mil 
escudos.. 0 que significa que se fizeram 
milagres, impossiveis de fazer numa Inter
naaional... - V. C. 

Teremos uma «2.8 Exposi~lo 
Filatelica Internacional Portu

guesa)) em 1966? - 2 

, N~ nossa cr6nica anterior, sucinta e 
obJectlvamente, como sempre, equaciona
mos os principais problemas que suscita a 
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organiza"ao e a realiza"ao, em Lisboa, em 
1966, da c2.a Exposi"ao Filatelica Interna
cional Portuguesa>, ja admitida, em prin
cipio, no dificilimo calendario da Federa
"ao Internacional de Filatelia. 

Mas a transcendencia do aconteci
mento, e desses problemas ' que ele en
volve, justificam, plena mente, que hoje 
Ihes dediquemos mais algumas linhas, ate 
como prefacio de uma segunda reuniao 
que, na primeira, foi resolvido efectuar 
muito brevemente. 

Ora, por um lado, 0 exito indiscutfvel 
da cr. a Exposi"ao Filatelica Internacional 
Portuguesa» a cLisboa-I953", impoe que 
se procure alcan"ar um exito igual, senao 
superior. 

De en tao para ell., realizaram-se cerca 
de duas dezenas de exposi"oes filatelicas 
internacionais, algumas delas de alto nIvel, 
como a de Nova Yorque e a de Londres, e 
outras tambem muito boas, como as de Is
rael, Hamburgo, Palermo e Barcelona, e, 
mais recentemente, a de Paris, verdadeira
mente grandiosa, nao obstante os seus 
multiplos defeitos, de local e de organiza
"ao, que os seus mais ilustres visitantes 
estao apontando nas revistas d~ todo 0 

Mundo, e como, em artigos assinados pelo 
eminente prof. doutor Carlos Trincao, pelo 
eminente Jose Gonzalez Garcia e pelo 
dr. Romano Caldeira C~mara, melhor se 
verao e compreenderao no prOximo numero 
do cBoletim do Clube Filatelico de Portu
gah, a ser distribuIdo dentro de breves 
dias. 

NOs nao sabemos, e supomos que nin
guem sabe, senao os C. T. T. portugueses, 
quanta cus.tou aquela «Lisboa-I953», sobre 
a qual passaram mais de dez anos, e muito 
menos fazemos ideia da soma fabulosa que 
deve ter custado a cPhilatec, Paris-64», 
mas, em rela"ao a am bas, podemos afir
mar, sem receio de desmentido, que as 
emissoes de selos feitas por virtude ou 
com motivo das mesmas, cobriu totalmente 
tais des pes as, deixando ainda saldo apre
ciavel, afirma"ao esta com maior relev~n
cia para a exposi<;ao de Paris, que teve·um 
cunho nltidamente comercial, que, feliz
mente, nao esta nos habitos dos C. T. T. 
portugueses - honra Ihes seja feita I 

Mas tudo is to implica um minimo de 
nivel filatelico, ja aprovado por unanimi
dade, ao estabelecer-se que, a prOxima Ex
posi"ao Filatelica Internacional Portuguesa, 
tanto em classicas como em tematicas, sO 
sejam admitidas participa"oes que ante-

riormente tenham obtido 0 minimo de 
medalha de prata em exposi"oes interna
cionais - e um maximo de participa"oes 
internacionais, com a dupla finalidade de 
elevar aquele nIvel filatelico, e de, patrib
ticamente, prestigiar 0 selo portugues, a 
nossa organiza"ao, a nossa seriedade e a 
nossa hospitalidade, e tanto intern a, como, 
principalmente, no campo internacional. 

Nestas premiss as, estamos todos, in
teiramente, de acordo Como de acordo 
estamos todos, inteiramente, em que nao e 
possivel realiza-las com a verba de sete
centos e cinquenta mil escudos, que 0 prof. 
doutor Carlos Trincao demonstrou ser me
tade do total or"amentado. Pelo que, ou a 
dota"ao sera aumentada convenientemente, 
ou os C. T. T. tomam a seu cargo 0 pelouro 
financeiro da exposi"ao - ou, esta, infeliz
mente, nao se realizara, pois que os filate
listlls portugueses nao podem e nao que
rem, em cima dos enormissimos trabalhos 
que gratultamente terao que dispender, 
arcar com as responsabilidades de um 
cdeficib de muitas centenas de milhares 
de escudos ... 

v. C. 

Estou sempre comprador de 
hoas series de colecc;oes 

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

burgo, francra, Suissa, Belgica. 

Interessam-me tamhem 
series tematicas de Portugal e UI
tramar, novas e usadas, e valores 
isolados esgotados na Agencia; 
stocks, restos de coleccroes, etc. 

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

com QU sem papel. 

A. SIM6ES 
Pr. Renovacrao, 9 - 2.0 O.to 
ALMADA ¥- Portugal 
Telefone -+- 271953 
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LISTA DE S6CIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
L1STA DEL SOCI MIGLlEDERLISTE -- MEMBERS L1STE -- L1STE DE MEMBRES 

• 
ALTERAC;6ES REINGRESSOS NOVOS SOC lOS 

PORTUGAL 

170 - Arnaldo Ruivo Pinto da Fonseca 
_ Largo do Conde do Bonfim, 11, 
2. D-D.o _ Lisboa 1- (A) Fr. In. Es. 
It. T. C. V. N. U. 60. 1. 5. 15. 90. 

873 - Arquitecto Ant6nio Gama de Paula 
_ Avenida Marechal Gomes da Costa, 
641 - Porto - (A) Po, Fr, In, Es! 
It, T. C. V. N. U. 1. 2. 15. 16. 30, 
Suckia. Gibraltar, Irlanda, Malta, Lie
chtenstein, 90. 94. 

1152 - Prof. Dr. Ant6nio Henrique Rodri
go de Oliveira Marques - Rua Ra
malho Ortigao, 20, 4."E." - Lisboa. 

1282 - Luis Ferreira de Morais - Travessa 
de S. Vicente, 14, r/c-E.o - Lisboa. 
Po, T. C. V. N. U. 3. 

1290 - Ant6nio Brito e Cunha - Rua Cas~ 
tilho, 13, 2.0-E.o - Lisboa. 

1335 - Dr. Jose Salazar Correia - R. An
t6nio Enes, 25, 5. 0 -D.o - Lisboa
Po, Fr, Es, T. C. N. U. Motivos 
desportivos. 

1550 - Joao Francisco dos Santos Alves de 
Matos - Azinhaga do Convento, 14, 
1.0 _ Castanheira do Ribatejo - Po, 
Fr, Es, In, T. C. N. U. 60. 3. 
90. 94. 

l.'i.'i 1 - Jose Guilherme Sant' Ana de Freitas 
~ Rua Vale do Milho, 38 A - AI
gueirao - (P) Po, Fr, In, T. N. U. 
60. 

1648 - Amadeu Pereira dos Reis - Rua das 
Flores, 151 - Porto - (M) Po, T. 
C. V. N. 60. 1. 2. 15. 26. 28. 90. 93. 

1909 - Joao Maria Pinto d'Almeida MaldtJ
nado - Benavente. 

1958 - Artur Jorge Baptista Pires Monteiro 
- Calc;ada das Necessidades, 30-3.° 
Esq. - Lisboa - (P) Po, T. C. N. 
IT. 60. 1. 2. 93. 

2064 - Dr. J oao Fernandes de Andrade Pais 
. - Rua candido dos Reis, 62-

Ovar - (M) T. N. U. 60. e em qua-

dros, 1. 2. 5. 90. Po, Fr, In, Es, 
T. bans selos tematicos por erros 
e provas de 1. e 2. 

2279 - Francisco Leal Paiva - Rua Roque 
Gameiro, 28-2.° Esq. - Lisboa 4 -
T. C. N. U. Po, Fr, In, Es, 1. 2. 
5. 12. 30. Japao, Medicos. 65. RAU 
Exp. 58. 90. 94. 

2436 - Ant6nio de Olivei~a SimOes - Pra
r;a da ReI''Jvar;ao, 9-2.· D.o - Alma
da - (A) Po, Fr, In, Es, T. C. V. 
N. U. 60. 4. e 63. de 1. 2. 3. 90. 94. 

2449 - D. Nuno de F. L. da Camara - Rua 
Eduardo Brazao, 9-1." D." -Lisboa 
-T. C. V. N. U. 60. 

2794 - Manuel Ant6nio Coelho - Serra -
Tomar - (P) Po, T. C. V. 72. 

3460 - Virgilio Eduardo de Oliveira - Se
cretario de Finanr;as - Tavira -
(A) C. N. U. 60. 1. 2. 72. 1. 2. 

3584 - Ant6nio Pedro Conceir;ao da Silva -
Rua Carlos Mardel, 111-1." D." 
Lisboa - (P) Po, In, T. C. N. U. 
60. 3. 93. 

3616 - Manuel Ant6nio de Noronha - Quin
ta de Ferreiros - Ribeira da Pen a 
- (M), Po, Compreende Fr, T. C. 
N. IT. 60. 1. 2. 93. 94. 

3812 - Dr. Anibal Alr;ada, de Paiva - Av. 
Elias Garcia, 17-6.° Esq. - Lisboa 
- (P/M) T. C. N. U. 60. Nar;5es 
Unidas. Aniversarios do selo 1. 2. 

3959 - Ant6nio Pereira Oliveira Bela - Alto 
da Ajuda - Rua 24, n.~ 23, r/c
Lisboa 3 - Po, T. C. V. N. U. 60. 

4292 - Jose Manuel Trincao de Oliveira -
Prac;a. do Brasil, late 23-3.°, Frente 
- Settibal. (P), Po, Fr, In , Es, T. 
C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

4424 - Joaquim Trindade Fereira - Av. D. 
Joao V, 46-1.° Esq. - Damaia 
(M), Po, Es, Fr, In, T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. ' 

4498 - Jose Joaquim Grade de Jesus - Rua 
de Buenos Aires, 7-4.° Esq. - Lisboa 
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Chefe do Distrito, que representava S. Ex.a 
o Ministro do Interior, impossibilitado de 
comparecer por servic;o pliblico em Coim
bra, que, na mesma data, inaugurava as 
festas do IX cente~ario da reconquista 
crista daquela cidade universitAria. 
o Sr. Governador Civil de Leiria e mais 
autoridades locais e dos concelhos do dis
trito, muitas individualidades de destaque 
no meio politico, social e industrial, altm 
de muito povo, percorreram a vasta sala, e 
admiraram os mais belos exemplares de 
ouro, de prata, de bronze, e de outros me
tais pobres, demorando-se, por vezes, junto 
de alguns belos livros, ricamente encader
nados, prova de muito interesse, e de nao 
menos gosto artlstico . Salienta-se, em es
pecial, a bela colecC;ao de moedas de ouro, 
de prata, romanos e de dinh,iros da nossa 
primeira dinastia, propriedade do Dr. Anf
bal Correia, ilustre filho da Castanheira, e 
que expOs em Classe de Honra. Era tam
btm um bela conjunto medalhfstico, 0 do 
Dr. Ctsar Antunes, de Lisboa, que foi jus
tamente apreciado por todos quantos visi
taram a exposiC;ao. Desde jA se poe em 
especial destaque a conjunto numismatico 
do museu da Escola PrimAria Viscondessa 
de Nova Granada, apresentado em 3 vitri
nes, e devidamente referenciado, talvez 0 
unico deste g~nero em escolas prim arias 
portuguesas, merecendo as atenc;oes dos 
que se debruc;aram sobre eSS8S moedi
nhas, algumas com mais de 200 anos. 

E para nao alongar demasiadamente 
esta n6tu1a, arquivam-se os nomes de to
dos as participantes, e respectivos prt-
mios: 

Classe de Honra 

Dr. Anfbal Correia, moedas romanas, 
de Duro e de prata, desde D. Manuel I at~ 
D. Manuel II. 

Dr. Cesar Antunes, medalhas. 
A am bos os expositores, foram conferi

das medalhas de vermeil. 

Classe de competi~io 

1.0 Dr. Arnaldo Brazao (moedas, me
dalhas, tesseras e bibliografia), medalhas 
de vermeil e tac;as eJoao Mauuel Marreca 
Correia de Oliveira., cGraciete Rosa Mar
tins Henriqueu e .. Camara Municipal>. 

2.0 Jost Ant6nio Barreto de Almeida 
Barreiros, IS anos (moedas nacionais e es
trangeiras), medalhas de prata e tac;a eRe
cordac;iio •. 

3. 0 Escola PrimAria Viscondessa de 
Nova Granada (moedas estrangeiras e na
cionais), medalha de bronze. 

4.0 Eng.o Virgilio TomAs Henriques 
(moedas de prata). medalha de bronzc 

5.0 D. Sofia Bissaya Barreto Rosa 
(moedasj, medalha de bronze 

6.0 Manuel Rodrigues Lopes (moe
das), medalha de brouze. 

7. 0 Manuel Alves Ceppas (medalhas), 
medalha de bronze, e, na dasse medalhfs
tica, dassificado em 2.0 lugar. 

Altm de to do 0 valioso e interessan· 
Ussimo mostruario, descrito muito despre
tenciosamente nestas palavras, e formado 
por moedas, medalhas e t~sseras, a comis
sao organizadora maudou editar um mi
nucioso catAlogo das exposic;oes, a que 
emprestAmos algumas palavras de apre
sentac;ao, 0 qUill, segundo informac;oes 
chegadas at~ n6s, se esgotou. Bom sinal 
dos tempos. 

E, antes de fin dar, aqui se regista tam
bem, e com a satisfac;Ao que 0 caso requer, 
a cunhagem de uma bela e formosissima 
medalha de bronze. comemorativa das re
feridas festas, e que t notabilfssimo traba
lho arUstico do escultor de Coimbra, Sr. Ca
bral Antunes, que estA marcando posic;ao 
de primeira grandeza entre os escultores
-medalhistas da nossa terra. Talvez, mais 
tarde, nestas .mesmas colunas, se fale desta 
obra artfstica, bem digna de ser apreciada 
e guardada entre as mais belas. 

SANCHO OS6RIO 
REMESSAS A ESCOLHA 

PortuRAl e Ultrllmar (centos de 8('108 di · 
ferentes. novos ou u8ado8. para coleccao) 

SERIES NOVAS 
PortugAl e UltrllmAr (quando V. S . dese
jar, m"lndllrei tsbela com pre COB IIquidos) 

SELOS USADOS EM PAGAMENTO 
rBceito qualquer quantldade ou genero. 
Serao valorlzados conforme tDbelR que 
mandarel.) 

Bua da Madalena, 80-3.0 
- LIS 8 0 A 2 - PORTUGAL 

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

* 
CADA 12$50 

Pedidos a Secretaria 
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Prof. Doutor A. H. de Oliveira 
Marques 

Este DOSSO querido cons6cio, que, alem 
de filatelista de excepcionais qualidades e 
tempera superior, t professor muito dis
tinto da Faculdade de Letras da Universi
dade de Lisboa, e urn dos grandes val ores 
do panorama intelectual portugues, acaba 
de publicar mais um livro de enorme inte
resse - .A Sociedade Medieval Portugue
sa" - a que 0 escritor sr. Alvaro Salema, 
em e Vida literA ria e arUstica» (suplemento 
semanal do eDiArio de Lisboa.), de 2 de 
Julho passado, dedicou os comentarios, 
daros e vigorosos, que, com a devida ve
nia. transcrevemos na integra: 

.Partindo do conceito certo de que a 
hist6ria erudita, ou mesmo de intenC;iio 
cientlfica, nao t de forma alguma incompa
Uvel com a hist6ria divulgadora para 0 

grande publico, escreveu 0 investigador e 
professor A. H. de Oliveira Marques um 
muito interessante livro, que se intitula 

«A Sociedade Medieval PortuguesalO. Com 
probidade modelar, que FIe testemunha no 
vasto corpo de anotac;oes e referencias 
bibliogrAficas no final do volume, trac;ou 0 

autor urn panorama revelador da vida so
cial llessa tpoca, em tudo 0 que respeita 
a mesa, 0 traje, a cas a, a higiene e a salide, 
os afectos, 0 trabalho, a crenc;a, a cultura, 
as distracc;oes e a morte. AS" ilustrac;oes, 
devidamente, acompanham e completam 0 
texto, ampliando-Ihe 0 mtrito elucidativo. 
Talvez se possa notar, em vArios passos 
da obra, um tratamento das mat~rias que 
prefigura uma certa uniformidade social 
que, evidentemente, nao existia. Mas, nos 
seus moldes e fins, e com a natureza das 
fontes disponiveis, talvez nao fosse fAcil 
conseguir muito melhor. A edic;ao t apre
sentada, excelentemente, pela Livraria Sa 
da Costa, Editora • . 

Um grande an6nclo de um grande 
Industrial: Nicola Covaclch 

Desde hd meses que osta revista vem 
publicando um anuncio de ms;a pdgilla de 
uma das majores, e, sem duvida, a ma{s 
prestigiosa fdbrica de cordoaria do Pais, a 
de Nicola Covacich, no Barreiro, actual
mente em completa tra"sforma~ilo tecnica, 
com aparelhagem da mais moderna e per
feita do Mundo, pal'a produ~ilo do artigo Ii 
base de monofilamentos sinte!icos. 

Tal anuncio era, repetimos, de meia Pd
gina, na ultima capa, de desenho bela e 
ml~ito expressivo. 

Mas Guilherme Nicola Covacich, nosso 
grande e qllorido. amigo, filho e digno conti
nuador do conceituadissimo chefe da casa, 
Jacinto Nicola Covacich, ao ver, pela pri
ms;ra vetl, 0 belo anunc;o, declarou-nos.· -
Estd bem, mas qllero a pdgina inteira. 

E~·ta revista, a maior pllb/ica~ilo filatt-
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lica portuguesa, e, sem qualquer duvida, a 
pubJicarao portuguesa de major projecrao no 
Mundo inteiro, - honra-se, publicando 0 
anuncio de Nicola Covflcich_ E, a todos os 
nossos lei/ores, pedimos que admircm 0 belo 
anuncio da ultima capa da nossa revista. 

«Portu-Info)) 

Entre as boas e sugestivas revistas 
que 0 Clube recebe regularmente, e con
serva na sua Biblioteca a disposic;ao dos 
que procuram elementos de estudo, por 
vezes de notaveJ riqueza, destacamos hoje 
o .PORTU.INFO,. - simpatico 6rgao ofi
cial da nossa congenere amiga cThe Inter
national Society for Portuguese Philately", 
E, na realidade, uma bela publicac;ao pe
ri6dica, recheada de artigos de interesse, 
que demonstram a inspirada formac;ao e 0 
grande entusiasmo destes nossos colegas 
norte-americanos, pelo estudo e coleccio
nac;ao dos selos, marcas . postais, etc., de 
Portugal e suas Provincias Ultramarinas. 
A coleccc;ao completa do «PORTU-INFO,. 
- 8 numeros, de J ulho 1962 a Abril 1964-
esta as vossas ordens I 

«Uslpex - 1966)) 

c U SIP EX,. e 0 nomc formado pelas ini
ciais de c United States Internatiollal Phila
telic Exhibition,.. Trata-se, como e evidente, 
da promissora ExPosirao FilatBlica Inter
nacional que, com patroc/nio da F. J. P., 
tcrd lugar "0 enorme Hotel Statler-Hilton" 
de Nova 10rque (4 a 9 de Maio de I966). 

A ExPosirao serd realisada .d ameri
cana,.. Obtidos os fundos necessdrios, muito 
importantes, a organisarao foi entregue a 
unta firma tspeciaUsada em por a fUllcionar 
exibirfies de qualquer genero - cIndustrial 
Exhibitions, Inc.,. - sociedade. a que, POI' 
coincid6ncia, preside 0 filateUsta de grande 
merito Herbert Rosen. 

«A hora da completa harmonia)) 

Confirmando a nossa previsiio, e con
forme fomos os primeiros a anunciar, no 
artigo em epigrafe (N.o 152 - Marc;o) e na 
nota e comentario apropriado (N.o 154 -
Maio), estao-se dando os derradeiros pas
sos para fusiio e unificac;ao das entidades 
outrora responsaveis pela tematica mun
dial. 

033. 0 Congresso da F. I. P. que, no 
quadro da cPHILATEC», teve lugar em 
18 e 19 de Junho passado, na sala de reu
nioes do Ministerio dos P. T. T., de Paris 
- com a assist~ncia recorde de gT delega
c;oes, das 33 Federac;oes-membros - apro
you a convenc;ao, estabelecida ha pouco 
entre a F. 1. P. e a F. I. P. C. 0, que re
conhece, daqui em diante, como unico or
ganismo dirigente da filatelia tematica a 
.COMISSA.O TEMATICA DA F. I. P.», e 
como legislac;ao unica 0 cREGULAMENTO 
INTERNACIONAL DAS COLEC<;OES 
DE MOTIVO E DE TEMA •. 

Esta importante e util convenc;ao en
trara em vi.gor logo que seja ractificada 
pelo Congresso da F. I. P. C. 0., em Se
tembro pr6ximo, em Budapeste. 

Um acordo que assume extraordina
rio significado, que merece aplausos sem 
reservas, dado que resolve dois maguos 
problemas cuja soluc;ao se arrastava desde 
1955. e inicia uma era nova, de perfeito 
entendimento, indispensavel para 0 flores
cimento e progresso da modalidade. Digno 
dos mais francos elogios. 

o «4.0 Congresso da F. I. S. A. 
e 0 cap. F. Lemos de Silveira 

Vdrias secroes filate/icas, que cumprem 
a sua func:ao com dignidade, isenrao e sm
lido patriotico, referiram-se, com palavras 
de aplauso e incitamento, que muito nos sm
sibilisaram, ao importantc papel, cada ves 

SELOS 
DB PORTUGAL, UL TRAMAR 
B BSTRANGBIRO, CLASSICOS, 

StRIBS, ETC. 
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A FILATELICA 
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N6TULAS NUMISMATICAS 

A Exposi~ao Numismatica 
de Castanheira de Pera 

Nas festas do cinquentenario da funda
c;ao do concelho de Castanheira de Pera, 
que decorreram de 4 a 12 de Julho ultimo, 
foi incluIda, como elemento de grande va
lia e de elevado estilo cultural, uma expo
sic;ao numismatica, que, desde logo, se im
pos a admirac;ao de todas as classes, e, 
principalmente, do povo daquela terra e 
seu termo. E e isto, antes de mais nada e 
acima de tudo, que se deseja salientar. 
o povo da vila e dos povoados que a cir
cundam, em dias e horas de folga, acorreu 
a sala da sua escola prima ria, para se de
bruc;ar sobre as vitrines que encerravam 
moedr.s, medalhas e tesseras, e sobre as 
mesas forradas de colchas de de mas co, 
onde, profusamente, numerosa e valiosa 
bibliografia se mostrava a seus olhos curio
sos, e ao seu espirito avido de saber. 

Pode afirmar-se, e com orgulho se faz 
tal declarac;ao, que esta exposic;ao, como 
as outras que fizeram parte do cicio das 
festas cinquentenarias, cumpriu, e bem, a 
sua missiio educativa. Tenha-se sempre 
em mente 0 conceito de que uma exposi
c;ao que nao for uma lic;ao, nao e exposic;ao. 

Ora isto aplica-se, integralmente e sem 
retic~ncias, a exposic;ao que se anota nes
tas linhas particularmente, e as outras que 
se levaram a efeito. Felizes foram tambem 
os organizadores, e entre eles nos conta
mos, ao erguerem um tao bela conjunto 
hist6rico, porque a Numismatica e uma 
das gran des fontes da Hist6ria, como de 
todos e sabido. Felizes na sua concepc;ao 
e felizes na sua realizac;ao, que foi impe
cave!. A primeira exposic;ao numismatica 
de Castanheira de Pera ficara anotada, a 
letras de ouro, nos anais da hist6ria das 
moedas. 

As paredes do vasto salao de aulas es
tavam armadas, a 3 fHas, com cartolinas 
com as cedulas municipais, doutros tem
pos, algumas caricaturas e versos, e, na 
principal, viam-se fotografias dos gran des 
mestres e escritores da especialidade, ja 
falecidos, numa justa homenagem e .reco-

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

Dr. Arneldo BruSo 

nhecimento peJo muito que trabalharam, 
e pelo muito que ensinaram. 

Lindas plantas ornamentais, floridas, 
verdadeiras plantas de exposic;ao, comple
tavam aquele conjunto, dando grac;a e fres
cura, modificando 0 ambiente algido de U/Il 
museu jli sem vida, num salao alegre,lu
zente e fresco, que convidava a entrar., a 
ver, a observar, a ler e a pensar. As con
clusoes, sempre pessoais, essas eram par
ticulares, perte~centes ao foro intimo dos 
visitantes, que jamais mostraram enfado 
pelo que viam, ou lamentac;ao pelo tempo 
gasto na observac;ao de tanto dinheiro, ja 
fora da circulac;ao, e tao diferente, pelo 
menos no tamanho, do que hoje corre de 
mao em mao, deles tao conhecido, e tao 
difIcil de alcanc;ar ... 

Esta exposic;ao teve 0 caracter comar· 
cao, para que pudessem comparecer os 
coleccionadores de Castanheira de Pera, 
Pedrogam Grande e Figueir6 dos Vinhos. 
Infelizmente, estes do is concelhos nao esti
veram presentes nesta competic;ao numis
matica, mas, mesmo assim, teve uma larga 
projecc;ao e um eJevado nIvel cultural e 
educativo. Maior seria, e mais notavel se 
tornava, se .os coleccionadores destes dois 
ultimos concelhos, vizinhos de Castanheira 
de Pera, tivessem marcado a sua presenc;a 
numa jornada verdadeiramente gloriosa 
para os participantes, e satisfat6ria para 
os organizadores. 

A pontualidade foi noUvel, a~ zero ho
ras de 4 de Julho, 0 dia da euforia casta
nheirense, davam-se por concluIdos todos 
os trabalhos de montagem, desde a exibi
c;ao dos conjuntos monetlirios ate a arru
mac;ao do material tornado desnecessario 
para se alcanc;ar tanta beleza como simpli
cirlade. E, por isto mesmo, tudo estava a 
postos para receber a visita inaugural do 
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vol devait ~e tenniner tragiquement. Apres' 
s'etre pose, suivant Ie plan prevu a. Reno, iI 
atterrit pour une raisOn inexpliquee a. Elko 
(Nevada), puis y faisant un mauvais decol
lage, se tua en ecrasant I'appareil. 

Le deuxieme avion, pilote par Far Nutter, 
quitta San Francisco a. 4 h. 29, passa les Sier
ras a. 12.000 pieds, et se posa a. Reno a. 
6 h. 45. Le courier y fut repris par Jack 
Eaton, qui decoIIa a. 6 h. 55 et atterrit a. 
Elko a 9 h. 24, au j] changea d'avion et 
s'envola 7 minutes apres. II amva a. Salt 
Lake City a. 11 h. 30. Le courrier fut alors 
charge dans l'appareiJ de James Murray, qui 
decoUa a. 11 h. 37, et se posa a Cheyenne a. 
16 h. 57. 

A Cheyenne, un autre changement d'avion 
et de pilote fut accompli en 2 minutes seule
ment, et c'est Frank Yager qui decoIIa dans 
la nuit tombant, et atterrit a. North Platte 
(Nebraska), a. 19 h. 50, dans la lumiere des 
projecteurs. Les sacs postaux furent transfcres 
dans Ie De Haviland de Jack Knight, mais 
ce dernier dut attendre pres de 3 heures que 
les mecaniciens reparent la Mquille de queue 
de son appareil, endommagee lors d'une ma
noeuvre sur Ie terrain. 

II etait 22 h. 44, quand Knight quitta 
North. Platte, par une nuit glaciale et comple
tement obscure. Une couche de nuage a. 2000 
pieds rendait la visibilite encore plus difficile. 
Navigant au compas, il reussit a. se poser a. 
Omaha, Ie 23 fevrier, a 1 h. 10 du matin. 
II y apprit que I'avion qui devait Ie relayer 
etait reste bloque a. Chicago, par la tem
pete de neige dont nous avons parle. Mais, 
courageusement, Knight se dtklara aussitot 
volontaire pour faire voler Ie coumer jusqu'a. 
Chicago, bien qu'il ne connut pas lEI. route. 
Apres avoir etudie la carte, et s'etre un peu 
rechauffe, il decolla d'Omaha a. 1 h. 59, 
volant avec un vent lateral de 25 miles 
(40 kIDs/h). A Des Moines (Iowa), il y 
avait trap de neige sur Ie terrain pour y 
risquer un attemssage. Aussi continua-toil sa 
route dans Ie brouillard et les rafales de neige. 

Arrive a. Iowa City, ne trouvant pas 
I'aeroport, il se mit a. voler en cercle autour 
de la ville pour tenter de Ie situer. Taus les 
feux en avaient ete eteints par Ie personnel, 
parti se coucher en apprenant que Ie vol vers 
l'ouest etait annule, et pensant qu'il en etait 
de meme pour celui de sens inverse. A ce mo
ment, Knight n'avait plus d'essence que pour 
quelques minutes de vol. Ce fut une grande 
chance pour ce pilote qu'il y eut un gardien 
de nuit dans les hangars. Entendant Ie mo
teur de l'avion, il alluma les feux rouges de 

signalisation et Ie phare d'atterrissage. Knight 
aper!Wut Ie signal et se pasa, de justesse, son 
ieservoir completement vide. 

Aide par Ie gardien, iI refit Ie plein, et 
decolla aussitot. Bien que trouvant gresil, 
neige et brouillard, surtout aux approches et 
sur la vallee du Mississipi, il poursuivit opinia
trement son vol, et se posa finalement a. Chi
cago, sur Ie terrain de Checkerboard (May
wood) a. 8 h. 40, completement glace et 
epuise. 

Knight etait un jeune homme plutot frele, 
dont Ie nez etait recouvert d'un pansement 
adhesif: «Je me sens bien, dit-il, excepte que 
j'ai faim et grand bes-oin de sommeil; quand 
a. mon nez casse, je I'a gagne il y a quelques 
jours en volant entre Omaha et Salt Lake 
City». II expliqua qu'etant au dessus des 
Laramie Mountains, son moteur s'arreta brus
quement. Cherchant un endroit oil se poser, 
iI ne vit que Ie flanc boise d'une montagne. 
En la cotoyant, son avison s'effondra tout a. 
coup ... : «J'appris plus tard, ajouta-t-il avec 
humour, que l'endroit s'appelait Telephone 
Canyon... peut-etre fut-ce la raison pour la-
quelle «je m'endormis)) pendant deux heurs ... ? 
Je constatai ensuite que rien n'etait brise .. . 
sauf mon nez, mon avion et un couple d'ar
bres ... je me mis alors en marche, trouvai un 
village, et m'en retournai au travaih). 

Pendant que Knight se restaurait et re
pondait aux questions des journalistes, Ie 
coumer etait transfere dans un autre avion 
qui, pilote par J. C. Webster, quittait Chi
cago a 9 h. 00, et atemssait a. Cleveland a. 
12 h. 52. Un nouveau changement d'avion et 
de pilote se faisait encore, et Ernest Allison 
decollait a. 13 h. 03, se posait a. Bellefonte a. 
14 h. 42, et en repartait aussitOt pour arriver 

(Continua 1Ia pogo JO) 
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tie maior sigllifieado e repercussao, que 0 

nosso Chefe de Redacfao, na sua qualidade 
de .delegado permanB1lte» de Portltgal na 
F, I. S. A., vai ter naql/ete C07lgresso. 

Pedimos a devida vblia para tra7lscre
ver 0 que, sobre 0.mome7ttoso asslmto, escre
velt 0 distinto filateUsta Jose Manuel Rebelo 
de SOllsa, na sua excel871te cronica filatdUca 
do .Jornal de Noticias., do Porto, de 8 de 
JlIlho passalio: 

cEm 11Oticidrios pubUcados anterior
mente, informdmos os 7'OSSOS leUores de que 
no pro:~;imo miJs de Setembro, precisammte 
nos dias 15, 16, 17,18 e 19 de Setembro, vai 
ter lugar em Londres mna importaute mani
festafao filatBUea - 0 4.° COIlgresso da 
F.l. S. A., promovido e organilSado pela 
.British Air Mail Society». • tr. 

Se esta nolicia fosse dada com 0 mesmo 
objectivo com que damos muitas outras -
manter os leUores ao facto do que, em ma
teria de s810s e de filateUa, se passa pelo 
mundo - ficavamos por aqlli. Mas nao po
demos deixar de menciollar um facto rela
ci07,ado com aqllete Congresso, que 1I0S e7/
cheu de alegria, e esperamos seja igualmente 
molivo de regolSijo para todos os que nos tem. 

Para pr8sidir e orimtar os debates do 
Grupo de Estudo II - .Meios destin ados a 
promovcr e aumentar 0 i71teress8 crescente 
pela Aerofilatia. - foi convidado 0 conhc
cido filatelista capUao Lemos da Silveira, 
membro da direcfao do Clube Filatelico de 
Portllgal, e nosso muUo estimado amigo. 

E a primeira velS, na histOria da filate
Ua naciollal, que um portugues Ii chamado 
a desempenhar funfoes de tal respotlsabili
dade 8 de tal destaque no organismo md
ximo da filatelia mU7,diai - a Federafao 
Inter7tacional-, facto que comprova sobeja
mmte nao so 0 alto presligio de que disfruta 
a "ossa Aerofilatclia, como 0 apre~o em que 
elida a competeneia do caPitao Lemos da 
Silveira. 

De parabells a filatelia naci07tal, e de 
parabens 0 caPUao Lemos da Silveira, pela 
alta distinfao com que, muito justamente, 
foi honrado». 

Jose Rodrigo Dies Ferreira 

Foi para merecidas ferias, em Espanha, 
o nosso querido amigo Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, distintfssimo secretario-geral do 
• Clube Filatelico de Portugab, e precioso 
elemento executivo da .Federacrao Portu
&,uesa de Filatelia., 

Ha dez on doze anos - jll. nem nos 
lembramos I - aproveitll.mos uma destas 
suas ans~ncias, parI( the inaugurarmos 0 

tinico retrato que existe na secretaria do 
nosso Clube. Hoje, nao the podendo inau
gurar outro retrato, claro, - expressamoS" 

, aqui tudo quanto, em trabalho e entusias
mo, dedicacrao e sacrifIcio, lhe deve, em 
todos os sectores, nao apenas 0 nosso 
cClube Filatelico de Portugah, mas toda a 
FilateLla portnguesa! -

Ha lIalla, empresla-se sobre deler
minades cblec~oes de selos 

A Caixa Economica de Roma ammciou 
que concederd, de futtlro, emprestimos a curto 
pralSo aceUando, como gara 11 tia, cotecfoes 
filatelicas. Todavia, so selos da Itdlia, da 
Republica de Sao Marino e do Vaticano po
derao ser aceUes. 

A Caixa nomeou um avaliador oficial, 
que, com base nas cotafoes dos catdlogos ge
ralmente aprovados, determillard 0 valor 
das colec~oes. Os credUos podem ati7tgir 
80 por cento desse valor. 

o sr. Wendl, um dos organizedores 
da Exposl~lo de Hamburgo 

Com curta demora, esteve em Lisboa 0 

sr. Wendt, um dos organizadores da ultima 
Exposicrao Filatelica Internacional de Ham
burgo, que aqui visitou 0 cMercado Filate
lice», e ao seu proprietll.rio, 0 nosso preza
do amigo Domingos do Sacramento, deixou 
cumprimentos para os eminentes prof. 
doutor Carlos llrincao e Jose Gonzalez 
Garcia, para 0 comissario Henrique Monte
ro e, de modo geral, para todos os exposi
tores portugueses, e para todos os nossos 
filatelistas_ Missao de que, com vivo prazer, 
somos os intermediarios. 

Folhinhas de Sergio de Sousa Simoes 

Como habitttalmlmte, recebemos, do C07/

eeituado comerciante filate/ieo Sirgio J!V. de 
Sousa Simoes, das Caldas da Rainha, as 
suas folhi1lhas n.os 109, IIO e II4, com os 
ultimos carimbos comemorativos e de I.OS 
voos. So e p81la que 0 selo seja sempre 0 de 
cinco centavos da estafada sirie do cavalo . 
Assim - caro Sergio Simoes I - 1Iao e tt11za 
eoleefao, mas Ittna . •• m07IOtolzia, •• 
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o sr. eng. Carlos Ribeiro, 

ilustre Ministro das Comunicaf;oes 

comemorou mais um aniversario da sua posse 

Cornernorou, recenternente, rnais 
urn aniversdrio do sua posse 0 sr. 
eng. Carlos Ribeiro, ilustre Ministro 
das Co rn u n i co c;:oes, anteriorrnente 
Adrninistrador adjunto dos C.T.T. 

prestadas, reitera aqui as suas rnelho
res saudac;:oes 00 sr. eng. Carlos 
Ribeiro, que, tendo sido urn dos rnais 
destadados e rnais distintos colabora
dores do actual Correio·Mor, sr. 
eng. Luis Couto dos Santos, agora 
tern neste urn dos seus rnelhores cola
boradores. 

o «Clube Filah~lico de Portugal., 
associando-se as hornenagens que, 
muito justarnente, entco Ihe forarn 

c. SANTANA 
ESCRITORIO FILATELICO 

NOVIDADES MUNDIAIS 
OS MELHORES PRE<;OS DO MERCADO 
DESCONTOS ESPECIAIS PARA ASSINATURAS 
SOLICITE IMPRESSO COM CONDI<;OES 

LISTAS MENSAIS 
DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE 

R. GEN. VICENTE FREITAS, 22-R/C 

ALGES - PORTUGAL 

TEL. 214232 
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ETATS UNIS 
Paste Aeriene T ranscantinental 

Le vol Historique de ..lack Knight 

Este nosso estimado cons6cio - cujo per
fu foi tr~ado na rUbrica (cNotas e comenta
rios filaUlicos» do nosso ultimo nutmn'o 
tenninou, ap6s dez anos de trabalho aprUxo
xonado, 0 seu valioso e profundo estudo sobre 
a kist6ria da «Transcontinental Air Mail Rou
te», que cqm,portOJ a analise Mtalhada de 33 
primeiros voos, do perfodo compreendido entre 
1918 e 1925. 

o autor teve a gentileza de nos dar a pri
-mazia da public~iio da passagem referrente ao 
d18bre voo de Jack Knight - 0 primeiro noc
turno, na referida rota - cujas pefas siio 
rarissimas . 

Alem de se familiarizar com os mBritos do 
clarividente invesf}j.gador, que alia, aoJl SimS 

grandes conhecimentos UcnicoS!, uma tina sen
sibilidade, 0 leitor - ao terminar a leitura 
deste magistral artigo - ficara com a nOyiio 
exacta da aplicafiio e da protunctidade com 
que, em ABrofilatelia, as assuntos (em de ser 
estudados. 

Como 6Sta passagem. do trabalho de Henry 
C. Dupont vai ter larga repercussiio nos 
E. U. A. - onde existe uma ('Jack Knight 
Air Mail Soci8ty» - resolvemos publica-la na 
versiio original, dado que 0 iciloma frances B 
mais acessfvel aos norte-americanos do que a 
nosso. 

A,u debut de 1921, Ie Post Office Depart
ment ordonna des vols experimentaux entre 
New York et San Francisco, avec parcours de 
nuit sur la section Chicago-Cheyenne, pour 
essayer de faire Ie trajec en moins de 36 
neures. 

Pendant deux semaines, sous la direction 
d'Otto Praeger, Second Assistant du Postmas
ter General (Albert S. Burleson), ces vols 
iurent minutieusement prepares. Le9 meilleurs 
pilotes furent designes, les terrains balises et 
eclaires pour les vols de nuit, et les plus 
grands soins apportes a. la mise au point dj'l9 
avions DE HAVILAND DH-4, Liberty V-12 
fje 400 HP, qui devaient accomplir Ie voyage. 

Par 

Henry C. Dupont 

Le Coteau, France 

Le 22 fevrier 1921, deux avions prirent Ie 
depart de New York, pour essayer d·atteindre 
la cate opposee dans Ie delai prevu. IIs par
tirent dans de tre9 mauvaises conditions 
atmospheriques, et avec un equipement ne 
comportant ni radio, ni instruments de pilo
tage sans visibilite. 

Du terrain de Hazelhurst, dans I'ils de 
Long Island, Ie pilote Elmer G. Leonhardt 
decolla a. 6 h. 00, et atterrit a. Bellefont a. 8 h. 
10, il reprit l'air a. 8 h. 36, mais fut oblige, 
en raison du mauvais temps, de faire un atter
risage a. 25 miles au sud de Du Bois (Pennsy
vanie) , en endommageant I' appareil. Aprea 
avoir repare, Leonhardt projetait de continuer 
sa route, mais il etait trop tard pour achever 
Ie voyage dans Ie temps prevu, et il reyut 
l'ordre d'avoir a. revenir a. Hazelhurst. 

Le second avion, pilote par Edward M. 
Allen, decolla a. 6 h. 14, se posa a. Bellefonte 
a. 8 h. 32, et en repartit a. 9 h. 00. II arriva. 
a. Cleveland a. 12 h. 15. Le courrier fut alors 
transfer6 dans un autre appareil pilote par 
W. U. Smith, qui s'envola a. 12 h. 22, et 
atterrit a. Chicago a. 15 h. 10. Mais les con
ditions meteorogiques s'Haient considerable
ment agravee9, et une tempete de neige per
sistante immobilisa Ie courrier a. Chicago. II 
n'y avait plus d'espoir, alors, de faire la liai
son en moins de 36 heurs, et la tentative vers 
l'ouest fut abandonnee. 

Egalement, Ie 22 fevrier 1921, deux avions 
partirent de San Francisco en direction de 
New York. Le capitaine William Levis decolla. 
Ie premier a. 4 h. 20. C'etait un veteran de 
l'aviation militaiie, et il avait ete engage par 
Ie Post Office deux mois auparavant. Son 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 
Canjir5es an?gos, e ca.ndeeiros e c:md~ias 

de azeite, deseJo, pagando bem, em dinheJro, 
-ou, 0 dobro do valor, em selos novos de Por
tugal e Ultramar .. Carta a. Secretaria, ao n.o 22. 

Compro e vendo selos aos melhores pre.,as. 
M. do Nascimento - Apartado n." 112-
FARO. 

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

Compro, vendo e troco classicos de Portu
gal, illtramar, Brasil e Europa, senes novas 
universais de Aereos, Flores, Desport05, Aves, 
Navios, Religiosos, Bloco8, respectivos F. D. 
C. Vendo 5Obrescritos da VI Exposi~ Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista 
-desde 1930. IntercAmbios prolongados e com 
~egularidade. Possuo grandes «stocks". A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal -
Telef. 2272329. 

L. M. DE NORONHA 
C. P. 499, Nampula, M09AMBIQUE 

Series novas e usadas do Ultramar, espe
,cialmente india Portuguesa; Pacotes, Sobres
critos do I." Dia e Comemorativos, e Postais 
Maximos da India. Descontos para a revenda. 
Troca Moedas e Maximos. 

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

Selos com erros, novos 6 usados, de Portu
gal e Ultramar, compro, pagando bem. Cartas 
.a Secietaria, ao n ,o 22. 

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

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

Vendo: Selos antigos e modemos, isolaooa 
e em series completas, novos e usados, de Por
tugal, illtramar e estrangeiro. F. D. C. Se
los comemorativos para pacotes. 

Classificadores alemaes de optima apre
senta~o e variados formatos, assim 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 pre.,os acessiveis; 
como tambem: 

Troco: Os ditoS' classificadores por seloa 
de Portugal e Ultramar, a minha escolha. 

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

Estou igualmente interessado em Sel09 
comemorativos da Espanha, por troca com 
selos de Portugal, em quantidade. Diri
gir correspondencia com pedidos e ofertas a 
P . J. Waddington Peters - Av. J oao Cris6s
tomo, 81-4." Tel. 41107 - Lisboa-l (Portu
gal). S6cio N." 3983 do Clube Filatelico de 
Portugal. 

Carlos Fricke - Rua das Laranjeiras, 
531/ Apt." 53, Rio de Janeiro - GB Brasil 
- ZC-O!, Troca novidades do Brasil por 
Portugal e Ultramat. 

Colecciono selos universais, sOmente usa
dos. Desejo trocas com colecionadores de 
todo 0 mundo. 

Ofere.,a Brasil, novos-usados, e novidades, 
em qualquer quantidade. Troco selo por 8elo, 
minimo de 100 - Base de Mancolista -
Yvert-64 - fome.,o tematicos do Brasil - res
pondo sempre - Portugues - Ingles - Espa
nhol. 

Eng." Celso Oliva - Rua lIMus, 22 
Salvador - Bahia - Brasil. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, ou 
compro, pagan do bern. Rcsposta a Secretaria 
do Clube, ao n." 22. 
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As ultimas 'ex~osi~oes mateiicas ~or~guesas 
ccix Dia do Selo~~ 

(Continua~iJo ) 

Abrentes 

A Liga dos Amigos de Abrantes orga
nizou uma interessante exposiC;ao de selos 
na sua Sede. 

Nao e a primeira vez que em Abrantes 
se realiza uma exposic;iio filatelica, pois 
Clue a primeira foi em IS de Novembro de 
I9S3, e dois anos depois a segunda. Porem, 
sera de desejar que as tornem mais conhe
cidas, nao s6 com uma maior propaganda, 
mas tambem solicitando que essas exposi
c;iies tenham os seus carimbos comemora
tivos. 

Na exposic;iio deste ano, foram apre
sentados selos do sr. Manuel Gueifao Gal
ric;a, filatelista sobejamente conhecido, e 
que na eLisboa 60. foi urn destacado parti
cipante. 

Alhandra 
Sobre as comemorac;iies nesta vila ri

batejana, passemos a palavra ao sr. Al
meida Carvalho, novamente delegado da 
FederaC;ao, e que nos disse 0 seguinte: 

eO Nucleo Filatelico de Alhandra le
vou a efeito, nos dias I a S do corrente, na 
sede da Junta de Freguesia, que the deu 0 

sen patrocfnio, e gentilmente pOs 0 seu sa
lao a disposiciio· dos organizadores, uma 
ExposiC;iio de Divulgac;ao Filatelica sob $) 

tema cPORTUGAL UNO E INDIVISI· 
VEL ... 

A ExposiC;iio, para serem dadas possi
bilidades ao maior numero de filatelistas, 
-dad as as caracterIsticas bastante modestas 
.do meio, constou de secc;oes: 

A-Portugal Continental e Ultramarino 
B-Diversos . 
A secc;iio A teve 4 expositores, e a 

,secc;ao B reuniu 5 expositores. 
Os C. T. T. fizeram um carimbo co

memorativo, que foi usado na correspon
.dencia para esse efeito apresentada no 

~-------------- Por ----------

Jose Rodrigo Dies Ferreire 

Posto de Correio, que funcionou junto a 
ExposiC;iio, no dia I, e foi 0 primeiro a assi
nalar actividades filatelicas nesta vila. 

Os filatelistas de Alhandra tiveram 
motivos de satisfaC;ao, ao verificarem 0 in
teresse que a Exposic;ao derpertou, como 
se veriIicou na afluencia do publico, niio 
s6 de Alhandra, como de varios pontos, em 
especial de Vila Franca de Xira, e ainda 
pela saida que teve 0 sobrescrito comemo
rativo, editado pelo Nuc1eo Filatelico, e 
que ficou quase esgotado. 

A ExposiC;ao foi inaugurada pelo ve
read~r da Ca.mara Municipal de Vila Franca 
de Xira sr. Eng.o Orlando Martins, acom
panhado pelo presidente da Junta de Fre
guesia de Alhandra, sr. Alberto Grac;a, que 
tiveram palavras de estimulo e elogio para 
a iniciativa, salientando 0 significado pa
tri6tico dado a ExposiC;iio, e as possibili
dades cuIturais que tem a Filatelia. 

Em nome dos expositores, 0 delegado 
da F. P. F. agradeceu a honrosa presenc;a, 
e as palavras amigas dedicadas a Exposi
C;ilo, acrescentando que esta nilo era mm 
do que um modesto contributo que Alhan
dra dava a interessante iniciativa da Fede
rac;ao Portuguesa de Filatelia, de come
morar em todo 0 Pals 0 eDia do Selo», 
terminando por oferecer aos visitantes 
exemplares do sobrescrito comemorativo, 
obliterados com 0 carimbo especial da 
ExposiC;iio. 

Para encerramento dos trabalhos, os 
expositores reuniram-se no dia IO, para 
troca de impressoes, tendo resolvido: 

I.O -- Apresentar a Ex.ma Direcc;ilo da 
Federac;ilo Portuguesa de Filatelia as sau
dac;iies dos filatelistas de Alhandra, e as 
suas felicitac;oes pela continuidade ja asse
gurada a iniciativa de comemorar 0 «Dia 
do Selo», e ainda expressar os seus votos 
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para que no pr6ximo ana os seus esforc;os 
sejam premiados pelos C. T. T. com uma 
emissao .especial dedicada ao Dia do Selo, 
tal como ja sucedeu em 1962. 

2.0 - Agradecer ao Ex.ma Sr. Correio 
Mor a autorizac;ao concedida para a exe
cuc;ao de um carimbo especial, e para 0 
funcionamento de um Posto de Correio 
junto a Exposic;ao. 

3. 0 - Agradecer a Junta de Freguesia 
de Alhandra as facilidades concedidas para 
a realizac;ao da Exposic;ao. 

4. 0 - Congratular-se pelo interesse 
despertado pela Exposic;ao, e procurar 
mante-lo atraves de reunioes mensais, 
para as quais se convidam os filatelistas 
da regiao, em especial os que se estao ini
ciando, pondo a sua disposic;ao catalogos e 
outros elementos que os possam orientar, 
e ainda dar-lhes possibilidades de contacto, 
ocasiao para trocarem as suas impressoes, 
e efectuarem permutas. 

Eis 0 que se nos oferece dizer sobre 
as comemorac;oes do Dia do Selo 1963, em 
Alhandra. 

Aveiro 

Felizmente que a F. P. F. conta com 
bons amigos, e coleccionadores espalhados 
por todo 0 Pals, que procuram sempre pri
mar pel as suas organizac;oes. Um dos Clu
bes que tem requintes em fazer 0 melhor 
posslvel, eo Clube Os Galitos, atraves da 
sua -Secc;ao Filatelica •• 

Do extenso program a de Aveiro, cons
tou a -II Exposic;ao Filatelica Inter-s6cios», 
patente no Salao Nobre do Teatro Avei
rense, de I a 8 de Dezembro de 1963. Po
dia tambem , observar-se uma pequena 
exposic;ao de moedas, apresentadas por 
alguns s6cios da Secc;ao. 

No Salao Nobre do Clube Os Galitos, 
realizou-se a sessao comemorativa do cDia 
do Selo» e do 1.0 Aniversario de cSelos 
& Moedas~" durante a qual fez uma pales
tra a coleccionadora tematica sra. D. Maria 
da 'Conceic;ao Hernandez de Sousa, galar
doada com Medalha de Ouro, da Classe 
Tematica, na -Lisboa 60>. 

SEVERA 
RUA DAS GJ. YEAS, 55-57 if. 

BAIRRO ALTO LISBOA 

Tefef, 34006 

PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fadas e Guitarradas 

ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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A grande vedeta aerofilatelica da «PHI
LATEC - PARIS 1964" foi, incontestavel
mente, 0 nosso querido amigo, e muito esti
made colaborador, Jean Gravelat. A sua ,,5e
ltlction de premiers vols tiree. d'une collec
tion mondiale de precurseltrs de la poste 
abienne», em 8 quadros, foi atribuida me
dalha de ~Uro, com felicita,,5es do Juri, e 
premio complem.entar (medalha da «Ameri
can Air Mail Society>'). Recompensas que 
dispensam qualquer adjectiva,,1io. Uma gran
de salva de palmas, em nome dos aerofila
telistas portugueses, ao talentoso e erudito 
coleccionador de Montrouge. 

No quadro da <cAQUISGRANA-65», Ex
posi~ Filatelica com participa~ 'interna
cional, que tera lugat em Aachen (Aix-Ia
-Chapelle), de 12 a 21 de Mar\;O do pr6ximo 
ano - certame a que 0 nosso Clube esla 
dando 0 apoio solicitado, e de cuja Comissao 
de Honra faz parte 0 nosso Presidente, 
realiza-se, pel as 15 horas do dia 20, urn 
<cEncontro dos Aerotilatelistas» (TreHen der 
Aero-Philate1isten) . 

POR AVIAO 

PAR AVION 
Ronda da imprensa 

Foi distribuido 0 fasdculo n." 277 da 
magnifica revista «The Aero Field», referente 
ao mes de Julho. 

Em <cL'1"£cho de la Timbrologie» n.O 1327/ 
/1328 (Julho-Agosto). na sua saberba «Chro
nique de la Poste Aerienne», 0 nosso con
s6cio e querido amigo Frank Muller trans
creveu, com largo comentano e palavras de 
concordaucia que nos compete agradecer, 0 

nosso fundo <cUm ilustre desconhecidOl>, pu
blicado no n.O 153 (Abril), acerca do voo 
especial Luanda-Lisboa em Dezembro de 1944. 
Apesar da nossa solicita"ao, ainda hao tive
mos noticias de qualquer feliz possuidor du
ma destas pe\;a5. 0 que nao deixa de ser 
significativo, e de certo modo confirma a 
nossa afirma~ de que elas se inserem na 
linha das grandes raridades aerofilatelicas 
portuguesas. 

On." 13/64 (1 de Julho) de «II Colle
zionista» inseriu um artigo de grande ex
press1io - «Un sestetto Zeppelin forse unico 
nel mondo» - que se Ie com atento gosto, 

e e muito .aconselhavel aos que se interessam 
por esta mo!lalidade sempre atraente. 1"£ seu 
autor 0 Dr. Piero Gall, antigo Director-Ge
ral dos Hospitais Civis de Trieste, que, ao 
ser atingido pelo limite de idade, em 1945, 
escolheu como <chobby» 0 estudo profundo e 
a pesquiza minuciosa no campo do Correia 
por Dirigivel - em que e hoje uma autori
dade e um perito de larga experiencia e gran
des meritos. 

o conhecido aerofilatelista J. T. Burrell 
encontrou urn «pigeongrd.m» voado de Su
therland Village para Matjesfontein (Kar
roo), em 22 de Janeiro de 1902, no fim da 
guerra dos Boers. Trata-se dum verdadeiro 
pioneiro, ate agora ignorado, no campo das 
mensagens transportadas por pombo-correio
muito bem descrito pelo autor da descoberta 
no «The South African Philatelist». 

Chamamos a aten"ao dos nossos leitores 
habituais para 0 magistral estudo de Henry 
C. Dupont - nosso querido amigo e cons6-
cio, de Le Coteau (Loire) - referente ao voo 
hist6rico de Jack Knight - 0 primeiro voo 
postal de noite na «Transcontinental Air 
Mail Route» - publicado noutro local deste 
<cBoletim». 

PQR AVIAO 

PA R AVIQN Noticias do ar 

Em Darmstadt, realizou-se, no passado 
dia 27 de Junho, de novo, 0 <cDia da Aerofi
latelja,> alem1io - tendo sido usado urn ca
rimbo comemorativo, e realizado urn ensaio 
de transporte de correio por missil. 

o «Dia da Aerofilatelia.» sera em breve 
celebrado na Holanda, novamente. As come
morac;6es deste ano, no aeroporto de Ams
terdam, temo lugar no pr6ximo dia 26 de 
Setembro, com organiza"ao da nossa conge
nere <eDe Vliegende Hollander». 

Para terminar, uma anedota respigada nos 
quotidianos de Lisboa, de 30 de Junho, em 
telegrama, da mesma data, da Beira: «Com 
a saida amanha, para Blantyre, de um Da
kota da DETA, silo inauguradas as carreiras 
aereas bisemanais entre esta cidade e a capi
tal da. Niassalaudia.». Nao, meus senhores, 
anunciar urn primeiro voo, na vespera, nao 
abona a eficacia dos nossos 6rgaos da infor
ma~o ... 
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Mais uma vez, deploramos 0 lamentavel 
atraso registado na informact80: a circular 
anunciadora, do Gabinete do Consultor Ar
tistico da Administrac;ao Geral dos C. T. T., 
datada de 27 de Junho, s6 foi recebida por 
quantos se interessam pelo assunto np dia 
2 de Julho. 0 que, se nao teve importa.ncia 
par!!- 0 voo Lisboa-Funchal, dificultou ex
traordinariamente a consecuc;ao de pec;as efec
tivamente voadas no Funchal-Lisboa. 

Seja como for, uma coisa e certa: as defi
dencias de informac;ao, que passamos a vida 
a lastimar, tern de ser vencidas. E podem 
lIe-Io, sem agravamento da economia da Na~ 
c;ao. 11: que a boa vontade, e uma maior 
presteza, sao gratuitas ... 

POR AVIAO 

PAR AVION Guarda-j6ias 

Recebemos recentemente a lista de ofer
tas n.O 5/64 (Junho) do conhecido comer
ciante C. K. Beecham. 0 conteudo, como 
sempre, e de excelentes pec;as aerofilatelicas 
- pelo que recomendamos', aos colegas inte
ressados em documentac;ao, que se inscrevam 
para receber gratuitamente estas Iistas' pe
ri6dkas. 0 novo enderec;o e: C. K. Beecham, 
30 Pinewood Drive, Orpington, Kent, Gra
-Bretanha. 

Com a chegada da canicula, e exaustos (Iei
loeiros e clienta!!, .. ) , os organizadores de 
vendas publicas fazem uma pausa. No en
tanto, duas grandes empresas anunciam ja 
o inicio da nova epoca: Hermer Rooke & 
Co. Ltd., em 10 e 11 de Setembro, e H. R 
Harmer Ltd., em 14 do mesmo meso 

Giro 
das Exposic;:5es 

Supomos nao ser novidade para ninguem, 
iigado a AerofiIateIia, que urn dos numeros 
mais atraentes do bern elaborado programa 

do 4.· Congresso da F. 1. S. A. (Londres, 
15 a 19 de Setembro) sera, sem dtivida, 0 

"SALAO A:£ROFILATELICO» - exposict80 
nan competitiva, criada apenas com 0 pro
p6sito de proporcionar ao publico oportuni
dade de verificar 0 papel preponderante que, 
no quadro da FiIateIia pura, ocupa, actual
mente, a nossa modalidade. Comportara 
cerca de 120 quadros, com participac;5es ri
gorosamente seleccionadas, por convite. 0 si
guatario foi convidado a expor no supraci
tado <cSALAO» - 0 que 0 sensibilizou, sem 
falsas modestias, e, 0 que e mais irnpor-
tante, demonstra que a Aerofilatelia portu
guesa inspira confianc;a e ganha terreno no 
campo intemacional - , e levara a capital bri
tanka algumas das folhas mais espectaculares 
do seu estudo sabre "Correia par Ballip
Pol6nia (1926-1939)>>. 0 "SALAO» realiza-se 
na sala de Windsor do cosmopolita "Hotel 
Shaftesbury». 0 acto de vernissage tern lugar 
em 18 de Setembro, e no dia seguinte fun
cionara, no Posto de Correio ali instalado, 0 

carimbo comemorativo do primeiro "Dia da 
AerofilateIia» na Grn-Bretanha. 0 desenho 
desta marca postal inclui uma siIhueta do 
biplano D. H. 4, 0 aviao que equipava a 
frota da «Imperial Airways», quando esta 
Companhia foi formada, M 40 anos. 

Europa 19&4 
Como nos anos anteriores, forne

cemos, nas melhores condilYoes, a 
emissao colectiva EUROPA 1964 (no
va, usada e FDC). Este ana emitem 
selos 22 paises, alguns com tiragens 
muito limitadatl. Descontos interes
santes em encomendas importantes. 
Escreva-nos para receber imediata
mente 0 nosso formullirio de assina
tura, especificando a Ifngua preferida 
(ingl~s, alemao, fr8nc~s ou italiano) . 

THEMATIC DIGEST 
5, Rue Washington - Bruxelles 5 

Belgique 

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte 
An advertisement In our BOLETIM wll pay 
E i n e n z e i 9 e I n d em B OlE TIM I o'h n t sic h 

, 
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Houve distribuil(ao de recordal(oes a 
todos os filatelistas j6vens. 

o jan tar de confraternizal(ao realizou
-se no excelente restaurante «Galo d'Ouro., 
e durante ele foram distribuidas as meda
lhas aos expositores, e lembranl(as as 
senhoras. Foram enviados telegram as a va
rias entidades ligadas a Filatelia. 

Barreiro 

A Secl(ao Filatelica do Grupo Despor
tivo da CUF associou-se as comemorac;oes 
do cDia do Selo., organizando a 5. a expo
sil(ao local, e 3.a interna: uma espl~ndida 
exposil(ao, no hall do .Cinema Ginasio., de 
I a 8 de Dezembro. 

Do Juri fizeram parte os srs, Jose Gon
zalez Garcia, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho e Jose Rodrigo Dias Ferreira, 
tendo exposto na Classe de Honra 0 sr. Jo
se Gonzalez Garcia, uma pequena mas ex
traordinaria parte da sua coleccl(ao de 
Portugal: selos cCeres., sobretaxados, em 
meias folhas. 

Na classe de competil(ao, expunham 
os seguintes concorrentes: 

Ab{/io Joaquim Silva e Sousa - Cabo 
Verde especializado. Tematica de Flora. 

Alberto Felix da Costa - Ho,landa de 
1876 a 1949. 

Alexandre Henrique Pas Mendes - Por
tugal e Ultramar. 

Antonio Borges de Brito - Selecc;ao de 
selos de Portugal, com variedades, dentea
dos e carimbos. 

Em{/io Santos Lapa - Sobrescritos de 
' 1.0 dia de Portugal Continental. 

Fernando Sanches Lopes - Sobrescri
tos de 1.0 dia de Portugal Continental, 
Estados Unidos da America do Norte, Es
panha e Provincias Africanas. 

Francisco Horta Raposo - Franc;a - a 
partir dos classicos, e correia aereo. 

Iva de SOI~sa Rodrigues - Tematica de 
Fauna. 

J oao Alberto Correia da Fonseca Cae
tano - Portugal Continental moderno. 

Jose Antonio dos Santos Silva - Te-
matica Desportiva. I 

Jose Celestino. Monteiro Palma - Fo
lhas do album da India, desde 1950. 

Jose Orlando da Costa - Cartoes com 
sobrescritos de Clubes, Associal(oes e Fe
dera"oes, com 0 selo do Sport Lisboa e 
Benfica. 

Jose de Matos Serras- Espanha e Pro
vincias Africanas. 

Eng.o Manuel Monteiro de Atldrade e 
Sousa - Cartas pre-filatelicas. 

Mdrio Gomes Simoes - Portugal e UI
tramar. 

Vitor Manteel da Cunha Alves Fernan
des - Espanha e suas Provincias Afri
canas. 

VitoI' Manuel Lopes de Carvalho - Te
matica de Fauna. 

Para esta Exposil(ao, foi oferecida uma 
medalha pelo Clube Filatelico de Portugal. 

Quanto a classifical(ao do Juri, e para 
nao a repetirmos, remetemos os nossos 
leitores para 0 artigo adiante, da autoria 
do distinto filatelista sr. J. Matos Serras. 

Coimbra 

Desta cidade, anotiimos a saida de um 
numero do cBoletim do Clube Filatelico 
do Centro., revista simples mas de muito 
interesse filatelico. Colaboracao muito va
liosa dos srs. Eng.D Alexandre Guedes Ma
galM.es, Dr. Ant6nio Fragoso, F. L. e ou
tros. 

Leiria 

Entre as secl(oes filatelicas de colecti
vidades da prOVincia, existe uma que me
rece especial refer~ncia, sem desprimor 
para com as outras. A Filatelia portuguesa 
deve muito a Secl(ao Filatelica do .Gremio 
Literiirio e Recreativo de Leiria.. Esta 
secl(ao foi a unica que lutou para entrar 
no seio da Federacao Portugues8, quando 
ela ainda nao tinha alterado 0 seu Estatuto, 
e organizou uma Exposil(ao muito valiosa 
no ana de 1953, e muito tem contribuido 
para 0 desenvolvimento filatelico na re
giao leiriense. 

Com um passado tao brilhante, nao 
foi dificil, este ano, um novo ~xito para a 
exposil(ao que organizou, e que, devido a 
aflu~ncia e interesse do publico, esteve 
aberta nove dias. 

Nesta exposil(ao, podiam admirar-se 
excelentes participal(oes dos coleccionado
res seguintes : 

D. Antonieta Brito - Postais miiximos 
-{motivo flores}. 

Eduardo Henrique Brito - Selecl(ao de 
carimbos Austriacos de Natal. 

Tenente-Coronel Antonio LItis Tadeu -
Selos cantonais da Suil(a, e locais da Ale
manha. 

Mdtio da Fonseca Santos - Estudo de 
selos da India Portuguesa, especialmente 
de D. Carlos - bipartidos. 
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AntOnio LOpls Mortira - Quadros e 
sobrescritos de I.D dia - motivo Europa. 

Eng.o Eduardo ASlvedo Monleiro- Se
lec~iio de S. Marino. 

Valentim LImos Cordeiro - Serie com
pleta de sobrescritos oficiais de I. D Dia, 
de Portugal. 

TibBrio Augusto Teixeira Gomes - Os 
musicos Alemaes. 

Joiio Alberto Machado Carrtira Alves
Selec~iio de selos de Ultramar Portugu~s. 

Far~stilJo da Encarna~ao Pirts - Se
lec~iio do motive «Malaria.. 

Asdrubal Augusto de Magalhaes - Se
lec~oes de Argentina e Chile. 

Vitorino Leonardo de Sousa Valverde 
- Estudos e sobrescritos com censuras de 
guerra. 

Dr. Armando Laborinho - Centenario 
do selo. 

A. Araujo - Selec~iio de Portugal e 
Ultramar Portugues. 

Manuel Filipe Tadeu - Po16nia. 
. Como recorda~iio, foram entregues, 

a todos os expositores, artlsticos diplomas 
de participa~iio. 

o exemplo de Leiria devera ser se
guido por outras cidades e vilas, dado 0 

incremento que tem imprimido i'!. Filatelia 
portuguesa. 

Matosinhos 

Ficamos a dever i'!. Sec~iio Filatelica 
da «Associa~iio Recreativa Aurora da Li
berdade., com sede em Matosinhos-Le~a, 
mais um relevante seni~o prestado a Fila
telia durante 0 I.D de Dezembro. 

A dita Sec~iio Filatelica organizou um 
interessante program a do qual constou: 

As II horas - Missa por alma de todos 
os filatelistas falecidos . 

De tarde -lnaugura~iio da Sala da 
Sec~ao, e reuniao de trocall filatelicas. 

A noUe - Uma palestra seguida de 
beberete. 

Portalegre 

o sr. Manuel da Costa Pires, nas mon
tras do seu estabelecimento, sito na rua 
5 de Outubro, expOs, de I a 5 de Dezem
bro, parte das suas interessantes colec~oes 
de selos de Portugal, Ultramar e estran
geiro, e algumas tematicas. 

(Continuartmos no proximo mimero). 

Domingos do Sacramento 

(Mercedo Filelelico 
de Lisboe) 

Rua do Crucifi~oJ 26 

Telefone 32489I 

LISBOA 2 Portugal 

• 
SELOS NACIONAIS 

E 
ESTRANGEIROS 

• 
ALBUNS 

E 
MATERIAL FILATELICO 

• 
Lista de ofertas em distribuic;io 

A. GAmA RelS 
(MR. CORK) 

Member 01 Porlu&ulII 
Chmber 01 Commerol 

WELCOMES YOU AT 

CASA DAS 
CORTI CAS 
(CORK HOUSE) 

METROPOLIS 
(MRS. CORK'S ' 

SOUVENIR SHOP) 
EXPORTERS 
RETAILERS 

4·6, RUI dl EsCIII Polllil!lcl, 8-10 {PhOne 32 68 58 
LIS BON (PORTUGAL) Till ,rIDlI: ISDUNTES 

WONDERFUL COLLECTION OF 
CORK SPECIALTIES 

.. 
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PAGINA 
DE 

AEROFILATELIA 
lpOR AVIAO 

fPA A AVIQN 

Inaugura~ao do 
Aeroporto 

de Santa Catarina 

No passado dia 8 de Julho, com a pre
sen,.a do Chefe do Estado - de passagem 
pela ilha. da Madeira, a caminho de Mo
~bique, no «Principe P erfeito» - , foi 
inaugurado 0 aeroporto de Santa Catarina. 
(Funcbal). 

Este aeroporto corresponde a uma das 
gran des aspira..aes daB madeirenses, e a sua. 
ina.ugura~o permite poder agora encarar-se 
com renovado optimismo 0 problema do de
senvolvimento turistico do arquipelago. 

Das cerim6nias oficiais de inaugura..ao fez 
parte um 1.0 voo, da T. A. P., Lisboa-Fun
chal-Lisboa. Celebrado filatelicamente com 
tres carimbos comemorativos - 0 que cons
titui sempre urn motivo de muito agrado 
para as filatelistas, e particularmente para 
os aerofilaielistas, - e uma satisfac;1io assi
nalar como a Filatelia, uma vez mais, con
tribuiu, poderosamente, para a publicidade, 
brilho e recordac;1io de uma jornada de gran
de significado nacional. 

No voo de ida, foi transportada a corres
pondencia apresentada na Estru;ao de Cor
reia do Aeroporto de Lisboa, obliterada com 
o carimbo: 

~------- Pelo -------~ 

Cap. F. Lemos da Silveira 

No voo de regresso, as correspondencias 
apresentadas na Estac;1io de Correia do Fun
chal e no Posta de Correio do Aeroporto de 
Santa Catarina, obliteradas, respectivamente, 
com os carimbos: 
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estrangeiros aqui residentes, com selos e 
carimbos da tematica da Propriedade 
Urbana. 

Art.o 3. 0
_ Havera medalhas de vermeil, 

prata e bronze, alem de outros premios 
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 comile de admissao, e das 
suas decisoes nao havera recurso. 

Ar!.o 5.0 - As inscric;:oes, gratuitas, po-

derao ser feitas nas secretarias da .Associa
c;:ao Llsbonense de Proprietarios. e do 
«Clube Filatelico de Portugal>, ate 30 dies 
antes da inaugurac;:ao da Exposic;:ao, eo res
pectivo material entregue, num daqueles 
organismos, ate dez dias antes da respective 
inaugurac;:ao, e leventado pel os concorren
tes, ate tr~s dias depois do encerramento. 

Art.o 6.0 - Embora fac;:am tudo quanto 
em si caiba pel a sua guarda e conservac;:ao, 
os citadas organismos nao se responsabili· 
zam pelo material exposto, que podera ser 
seguro pelos seus proprietarios. 

CASA A. MOLDER 
Rua 1.0 de Dezembro, 101-3.0 Telef. 321514 LISBOA - 2 

TUDO PARA FILATELIA 

• 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
A NOSSA GRANDE ESPECIALIDADE 

* 
SELOS DE 10DO 0 MUNDO PARA 10DOS OS I&MAS 

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

EXECU<;:AO RApIDA DE PEDIDOS POR CORRESPONDENCIA 

COMPRA - VENDA 

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

dia. Todo 0 material filatelico 

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

Telef. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

CASA FILATELICA 

J. ELL 
Novidades aos melhores prec;os 

Rua da Prata, 184-2.0 Esq. 
LlSBDA 2 - Telet. 323580 

, 
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A prop6sito do cDia do Selo-1963» 

o Grupo Desportivo 
da C.U.F. do Barreiro 

esta dando a Filatelia urn contributo 
que bern rnerece ser divulgado 

:-------- POR ------,,----------; 

J. MRTOS SERRRS 

Algumas colectividades nacionais tern 
desenvolvido, nos i1ltimos anos, apreclavel 
actlvldade ao servic;:o da Filatelia. Foi 0 Luso 
do Barreiro 0 primeiro Clube Desportivo a 
meter ombros a realizac;:ao de uma exposi
c;:ao filatelica. Surgiram, depois, oulras agre
miac;:oes, a interessar·se pelos assuntos fila
telicos, e a promover exposic;:oes, como 0 

Sport Lisboa e Benfica, Clubs Arte e Sport, 
Academia Recreativa de Santo Amaro e" 
Grupo Desportivo da C. U. F., do Barreiro. 

Porque tern os acompanhado de perto 0 

labor de quantos, no Desportivo da C. U. F., 
se dedicam a tarefa de alimentar 0 fogo sa
grado da Filatelia, julgamos oportuno escre
ver esta cr6nica, com 0 fim de tornar conhe
cido 0 proflcuo trabalho ali desenvolvido. 

A primeira exposic;:ao dos cufistas bar
reirenses realizou.se de 4 a 14 de Jllneiro 
de 1962, e serviu de ponto de partida para 0 

born caminho trilhado ate agora. Registou a 
presenc;:a de 9 concorrentes. No respectivo 
catalogo, dizia·se que, atendendo ao entu
siasmo suscitado, era criada no Clube uma 
secc;:ao da especialidade, pois a Filatelia nao 
e uma actividade morta ou despida de inte
resse, antes reune urn imenso campo de es
tudo, recheado de inumeros motivos de 
agrado, e constituindo urn precioso vefculo 
de transmissao cultural. 

Lanc;:ada a semente il terra, havia de cui
der de futuras culturas... Dai 0 cuidado 
evidenciado, e a montagem da 2.8 expos;-

c;:ao (1 a 8 de Dezembro de 1962) a que con
correram 13 participllc;:oes. De entao para ca, 
o labor dos filatelistas da C. U. F. tern sido 
digno de aprec;:o. Comprovam-no a serie de 
tarefas levadas a cabo no decorrer do ano 
de 1963. Vejamos; 

- Exposic;:oes individuais dos srs. Vltor 
Fernandes e Alberto Felix da Costa, ambas 
no mes de Abril; idem do sr. Arcelino Fa
ria, em Maio, a ani mar a populac;:ao local 
para se interessar pela Filatelia; em Junho, 
foi 0 sr. Romano Ramos que expos, amos
trar os progressos dos selos nacionais no 
capitulo de feilura e aspecto visual; 0 sr. Ale
xandre Pax Mendes apresentou uma sua co
lecC;:iio em Setembro, e, mais recentemente, 
tivemos a satisfac;:ao de, durante duas serna
nas, ali colocar a nossa tematica dos Cami
nhos de Ferro. 

Refire-se, ainda, a iniciativa deste Clube 
por ocesiao do ultimo «Dia do Selo>, ao Ie
var a efeito uma interessante exposic;ilo, de
nominada a V local e destinada, nao ape
nas nos seus associados, mas tambem aos 
coleccionadores residentes no Barreiro. A 
este certame acorreram 17 expositores, sen
do atribuidos os seguintes premios: 

Medalha de Vermeil, oferta do Clube Fi
latelico de Portugal, ao sr. Abflio Silve e 
Sousa. 

Medalhas de Vermeil, aos srs. Ant6nio 
Borges de Brito, Ivo de Sousa Rodrigues e 
Manuel Andrade e Sousa. 

Medalhas de cobre, aos srs. Alberto Felix 
da Costa, Alexandre Pax Mendes, Emilio 
Santos Lapa, Fernando Sanchez Lopes, Jose 
de Mato:! Serras, Jose Monteiro Palma, Jose 
Orlando Costa, Jose Santos Silva, Vltor Ma· 
nuel Fernandes e Vltor Lopes Carvalho. 
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Ment;:6es honrosas, eos srs. Joao Fonseca 
Caeteno e Mario Gomes Simoes. 

Acentue-se, ainde, que, pera todes estes 
exposicoes, foram elaboredos interessantes 
cat8lo~os. 

Por quanto fica dito, avalia-se quao per
feita e notavel a accao desenvo(vida pelo 
Grupo Desportivo da C. U. F . , do Barreiro, 
em prol da Filatelia. E sem ferir suscepti
bilidades - antes por 0 considerar urn de
ver de justica -, queremos aqui re~istar a 
incessante actividade do seccionista sr. Jose 
Celestino Palma, a quem e devido ~rande 
quinhao do trabalho filatelico citado. 

Apes esta serie de exposicoes - monta
das urn as na sede, e outras no excelente ci
nema-~inasio -, jul~amos saber que esta 
colectividade veria com a~rado a efectiva
Cao, em 1965, de uma exposicao a escala 
"Nacional., inclulda no pro~rama comemo-

rativo do centenario da importante or~ani
zacao industrial que e a Companhia Uniao 
Fabril. Que esse anseio se converta em ra
diosa rea Ii dade, sao os nossos votos, e os 
de todos os filatelistas. 

Como fecho desta cronica, vamos trans
crever, com a devida venia, os se~uintes ex
certos de urn artigo do sr. Amadeu de Sousa, 
publica do na revista , «Selos & Moedas., do 
Clube dos Galitos de Aveiro: 

• Felizmente que existe ainda quetn, livre 
de paixoes ambiciosas, de ganancias des
medidas, continue a tTilhar a senda da fra
ternidade universal. Referimo-nos aos fila
telistas e numismatas que, repudiando inte
resses tendendiosos, se irrnanam sob uma 
unica bandeira de perfeita uniao, salva
guard a dos direitos sagrados. 

Que 0 seu nobre exemplo frutifique para 
o Bern da Humanidade" 

( 

.. 
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Regulamento da .. 1.a Exposi~ao Filatelica 
da Comarca de Arganib 

ArLO 1 - Com 0 alto patroc!nio do .Clube 
Filatelico de Portugal., organiza a .Casa do 
Concelho de Arganil», com sede em Lisboa, 
Rua de S. Jose, n.o 141, 2.0 , a c1." Exposi
cao Filatelica da Comarca de Arganil., a 
qual se realizara em Arganil, no proximo 
ml!s de Setembro, durante a famosa Feira 
de Mont' Alto. 

Art. ° 2.0 - Poderao concorrer quaisQuer 
coleccionadores residentes nos concelhos 
de Arganil, Gois e Pampilhosa da Serra, da
quela coma rca, ou dela naturais. 

Art.o 3.0 - as concorrentes poderao par
ticipar com: Selos de Portugal e Ultramar, 
selos estran~eiros, marcofilia, coleccoes te
maticas, sobscritos com carimbos do 1.0 dia 
ou comemorativos, e postais maximos. 

Art.o 4.0 - Havera medalhas de ver
meil, prata e bronze, atem de outros pre
mios oferecidos por entidades filatelicas, 
oficiais ou comerciais. 

krt.o 5.0 - a juri sera constituido por 
trl!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 6.0 - As inscricoes, gratuitas, po
derao ser feitas nas secretarias das enti
dades organizadora e patrocinante, .Casa 
do Concelho de Ar~anil. e -Clube Filatelico 
de Portugal., ate 30 dias antes da inaugu
racao da ExposiCao, e 0 respectiv~ material 
entregue, num daqueles organismos, ate dez 
dias antes da respectiva inauguracao, e Ie
vanta do, pelos concorrentes, ate tres dias 
depois do encerramento. 

Art.o 7 - Embors faCllm quanta em si 
caiba pela sua ~uarda e conservacao, os 
citados organismos nao se responsabilizam 
pelo material exposto, que podera ser se
guro pelos seus proprietarios. 

Regulamento da .. 2.a Exposi~ao FilaMlica no Estoril .. 

1.0 - a Clube Filatelico de Portugal 
realiza no Casino Estoril, de 15 a 30 de au
tubro proximo, uma Exposic;:ao Filatelica, 
cuja inscril1ao sera por convite. 

2.0 - as concorrentes podem participar 
nas seguintes classes: 

I - Ensaios, provas e selos. 
II - Cartas prefilatelicas e sobrescritos 

com carimbos de 1.0 dia ou comemorativos. 
III - Colecc;:oes tematlcas. 
3.0 - A distribuic;:ao de quadros pelos 

concorrentes sera feita pelo Clube Filatelico 

de Portu~al, em func;:ao do seu numero e da 
quantidade de material seleccionado. 

4.0 - Serao atribuldas medalhas de 
prata, iguais para todos os expositores. 

5.0 - a material devera ser entregue na 
sede do Clube ate cinco dias antes da inau
~uracao, e levantado pelos concorrentes 
ate tres dias depois do encerramento. 

6.° - Embora fac;:a quanta em si caiba 
pela sua conservllcao e guarda, 0 Clube Fi
latelico de Portugal nao se responsabiliza 
pelo material exposto, que podera ser segura 
pelos seus proprietarios. 

Regulamento da .. e Exposi~ao Filatelica Nacional 
da Tematica da Propriedade Urbana .. 

Art.o 1.0 - Com 0 patroc!nio da -Asso
ciac;:ao Lisbonense de Proprietarios~, orga
niza 0 -Clube Filalelico de Portu~ah a 
«1." Exposic;:ao Filatelica Nacional da Te
matica da Propriedade Urbana», a Qual 

tera lugar, durante 0 mes de Novembro, nos 
salc3es nobres daquela Asscciacao, na RUII 
D. Pedro V, n.o 82, 1. 0 , em Lisboa. 

Art.o 2.0 - Poderao concorrer quaisQuer 
coleccionadores de Portugal e Ultramar, ou 
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Ment;:6es honrosas, eos srs. Joao Fonseca 
Caeteno e Mario Gomes Simoes. 

Acentue-se, ainde, que, pera todes estes 
exposicoes, foram elaboredos interessantes 
cat8lo~os. 

Por quanto fica dito, avalia-se quao per
feita e notavel a accao desenvo(vida pelo 
Grupo Desportivo da C. U. F . , do Barreiro, 
em prol da Filatelia. E sem ferir suscepti
bilidades - antes por 0 considerar urn de
ver de justica -, queremos aqui re~istar a 
incessante actividade do seccionista sr. Jose 
Celestino Palma, a quem e devido ~rande 
quinhao do trabalho filatelico citado. 

Apes esta serie de exposicoes - monta
das urn as na sede, e outras no excelente ci
nema-~inasio -, jul~amos saber que esta 
colectividade veria com a~rado a efectiva
Cao, em 1965, de uma exposicao a escala 
"Nacional., inclulda no pro~rama comemo-

rativo do centenario da importante or~ani
zacao industrial que e a Companhia Uniao 
Fabril. Que esse anseio se converta em ra
diosa rea Ii dade, sao os nossos votos, e os 
de todos os filatelistas. 

Como fecho desta cronica, vamos trans
crever, com a devida venia, os se~uintes ex
certos de urn artigo do sr. Amadeu de Sousa, 
publica do na revista , «Selos & Moedas., do 
Clube dos Galitos de Aveiro: 

• Felizmente que existe ainda quetn, livre 
de paixoes ambiciosas, de ganancias des
medidas, continue a tTilhar a senda da fra
ternidade universal. Referimo-nos aos fila
telistas e numismatas que, repudiando inte
resses tendendiosos, se irrnanam sob uma 
unica bandeira de perfeita uniao, salva
guard a dos direitos sagrados. 

Que 0 seu nobre exemplo frutifique para 
o Bern da Humanidade" 

( 

.. 

• 
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Regulamento da .. 1.a Exposi~ao Filatelica 
da Comarca de Arganib 

ArLO 1 - Com 0 alto patroc!nio do .Clube 
Filatelico de Portugal., organiza a .Casa do 
Concelho de Arganil», com sede em Lisboa, 
Rua de S. Jose, n.o 141, 2.0 , a c1." Exposi
cao Filatelica da Comarca de Arganil., a 
qual se realizara em Arganil, no proximo 
ml!s de Setembro, durante a famosa Feira 
de Mont' Alto. 

Art. ° 2.0 - Poderao concorrer quaisQuer 
coleccionadores residentes nos concelhos 
de Arganil, Gois e Pampilhosa da Serra, da
quela coma rca, ou dela naturais. 

Art.o 3.0 - as concorrentes poderao par
ticipar com: Selos de Portugal e Ultramar, 
selos estran~eiros, marcofilia, coleccoes te
maticas, sobscritos com carimbos do 1.0 dia 
ou comemorativos, e postais maximos. 

Art.o 4.0 - Havera medalhas de ver
meil, prata e bronze, atem de outros pre
mios oferecidos por entidades filatelicas, 
oficiais ou comerciais. 

krt.o 5.0 - a juri sera constituido por 
trl!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 6.0 - As inscricoes, gratuitas, po
derao ser feitas nas secretarias das enti
dades organizadora e patrocinante, .Casa 
do Concelho de Ar~anil. e -Clube Filatelico 
de Portugal., ate 30 dias antes da inaugu
racao da ExposiCao, e 0 respectiv~ material 
entregue, num daqueles organismos, ate dez 
dias antes da respectiva inauguracao, e Ie
vanta do, pelos concorrentes, ate tres dias 
depois do encerramento. 

Art.o 7 - Embors faCllm quanta em si 
caiba pela sua ~uarda e conservacao, os 
citados organismos nao se responsabilizam 
pelo material exposto, que podera ser se
guro pelos seus proprietarios. 

Regulamento da .. 2.a Exposi~ao FilaMlica no Estoril .. 

1.0 - a Clube Filatelico de Portugal 
realiza no Casino Estoril, de 15 a 30 de au
tubro proximo, uma Exposic;:ao Filatelica, 
cuja inscril1ao sera por convite. 

2.0 - as concorrentes podem participar 
nas seguintes classes: 

I - Ensaios, provas e selos. 
II - Cartas prefilatelicas e sobrescritos 

com carimbos de 1.0 dia ou comemorativos. 
III - Colecc;:oes tematlcas. 
3.0 - A distribuic;:ao de quadros pelos 

concorrentes sera feita pelo Clube Filatelico 

de Portu~al, em func;:ao do seu numero e da 
quantidade de material seleccionado. 

4.0 - Serao atribuldas medalhas de 
prata, iguais para todos os expositores. 

5.0 - a material devera ser entregue na 
sede do Clube ate cinco dias antes da inau
~uracao, e levantado pelos concorrentes 
ate tres dias depois do encerramento. 

6.° - Embora fac;:a quanta em si caiba 
pela sua conservllcao e guarda, 0 Clube Fi
latelico de Portugal nao se responsabiliza 
pelo material exposto, que podera ser segura 
pelos seus proprietarios. 

Regulamento da .. e Exposi~ao Filatelica Nacional 
da Tematica da Propriedade Urbana .. 

Art.o 1.0 - Com 0 patroc!nio da -Asso
ciac;:ao Lisbonense de Proprietarios~, orga
niza 0 -Clube Filalelico de Portu~ah a 
«1." Exposic;:ao Filatelica Nacional da Te
matica da Propriedade Urbana», a Qual 

tera lugar, durante 0 mes de Novembro, nos 
salc3es nobres daquela Asscciacao, na RUII 
D. Pedro V, n.o 82, 1. 0 , em Lisboa. 

Art.o 2.0 - Poderao concorrer quaisQuer 
coleccionadores de Portugal e Ultramar, ou 
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estrangeiros aqui residentes, com selos e 
carimbos da tematica da Propriedade 
Urbana. 

Art.o 3. 0
_ Havera medalhas de vermeil, 

prata e bronze, alem de outros premios 
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 comile de admissao, e das 
suas decisoes nao havera recurso. 

Ar!.o 5.0 - As inscric;:oes, gratuitas, po-

derao ser feitas nas secretarias da .Associa
c;:ao Llsbonense de Proprietarios. e do 
«Clube Filatelico de Portugal>, ate 30 dies 
antes da inaugurac;:ao da Exposic;:ao, eo res
pectivo material entregue, num daqueles 
organismos, ate dez dias antes da respective 
inaugurac;:ao, e leventado pel os concorren
tes, ate tr~s dias depois do encerramento. 

Art.o 6.0 - Embora fac;:am tudo quanto 
em si caiba pel a sua guarda e conservac;:ao, 
os citadas organismos nao se responsabili· 
zam pelo material exposto, que podera ser 
seguro pelos seus proprietarios. 

CASA A. MOLDER 
Rua 1.0 de Dezembro, 101-3.0 Telef. 321514 LISBOA - 2 

TUDO PARA FILATELIA 

• 

SELOS DE PORTUGAL E ULTRAMAR 
A NOSSA GRANDE ESPECIALIDADE 

* 
SELOS DE 10DO 0 MUNDO PARA 10DOS OS I&MAS 

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

EXECU<;:AO RApIDA DE PEDIDOS POR CORRESPONDENCIA 

COMPRA - VENDA 

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

dia. Todo 0 material filatelico 

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

Telef. 834108 
LISBOA (PORTUGAL) 

CASA FILATELICA 

J. ELL 
Novidades aos melhores prec;os 

Rua da Prata, 184-2.0 Esq. 
LlSBDA 2 - Telet. 323580 

, 

• 
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A prop6sito do cDia do Selo-1963» 

o Grupo Desportivo 
da C.U.F. do Barreiro 

esta dando a Filatelia urn contributo 
que bern rnerece ser divulgado 

:-------- POR ------,,----------; 

J. MRTOS SERRRS 

Algumas colectividades nacionais tern 
desenvolvido, nos i1ltimos anos, apreclavel 
actlvldade ao servic;:o da Filatelia. Foi 0 Luso 
do Barreiro 0 primeiro Clube Desportivo a 
meter ombros a realizac;:ao de uma exposi
c;:ao filatelica. Surgiram, depois, oulras agre
miac;:oes, a interessar·se pelos assuntos fila
telicos, e a promover exposic;:oes, como 0 

Sport Lisboa e Benfica, Clubs Arte e Sport, 
Academia Recreativa de Santo Amaro e" 
Grupo Desportivo da C. U. F., do Barreiro. 

Porque tern os acompanhado de perto 0 

labor de quantos, no Desportivo da C. U. F., 
se dedicam a tarefa de alimentar 0 fogo sa
grado da Filatelia, julgamos oportuno escre
ver esta cr6nica, com 0 fim de tornar conhe
cido 0 proflcuo trabalho ali desenvolvido. 

A primeira exposic;:ao dos cufistas bar
reirenses realizou.se de 4 a 14 de Jllneiro 
de 1962, e serviu de ponto de partida para 0 

born caminho trilhado ate agora. Registou a 
presenc;:a de 9 concorrentes. No respectivo 
catalogo, dizia·se que, atendendo ao entu
siasmo suscitado, era criada no Clube uma 
secc;:ao da especialidade, pois a Filatelia nao 
e uma actividade morta ou despida de inte
resse, antes reune urn imenso campo de es
tudo, recheado de inumeros motivos de 
agrado, e constituindo urn precioso vefculo 
de transmissao cultural. 

Lanc;:ada a semente il terra, havia de cui
der de futuras culturas... Dai 0 cuidado 
evidenciado, e a montagem da 2.8 expos;-

c;:ao (1 a 8 de Dezembro de 1962) a que con
correram 13 participllc;:oes. De entao para ca, 
o labor dos filatelistas da C. U. F. tern sido 
digno de aprec;:o. Comprovam-no a serie de 
tarefas levadas a cabo no decorrer do ano 
de 1963. Vejamos; 

- Exposic;:oes individuais dos srs. Vltor 
Fernandes e Alberto Felix da Costa, ambas 
no mes de Abril; idem do sr. Arcelino Fa
ria, em Maio, a ani mar a populac;:ao local 
para se interessar pela Filatelia; em Junho, 
foi 0 sr. Romano Ramos que expos, amos
trar os progressos dos selos nacionais no 
capitulo de feilura e aspecto visual; 0 sr. Ale
xandre Pax Mendes apresentou uma sua co
lecC;:iio em Setembro, e, mais recentemente, 
tivemos a satisfac;:ao de, durante duas serna
nas, ali colocar a nossa tematica dos Cami
nhos de Ferro. 

Refire-se, ainda, a iniciativa deste Clube 
por ocesiao do ultimo «Dia do Selo>, ao Ie
var a efeito uma interessante exposic;ilo, de
nominada a V local e destinada, nao ape
nas nos seus associados, mas tambem aos 
coleccionadores residentes no Barreiro. A 
este certame acorreram 17 expositores, sen
do atribuidos os seguintes premios: 

Medalha de Vermeil, oferta do Clube Fi
latelico de Portugal, ao sr. Abflio Silve e 
Sousa. 

Medalhas de Vermeil, aos srs. Ant6nio 
Borges de Brito, Ivo de Sousa Rodrigues e 
Manuel Andrade e Sousa. 

Medalhas de cobre, aos srs. Alberto Felix 
da Costa, Alexandre Pax Mendes, Emilio 
Santos Lapa, Fernando Sanchez Lopes, Jose 
de Mato:! Serras, Jose Monteiro Palma, Jose 
Orlando Costa, Jose Santos Silva, Vltor Ma· 
nuel Fernandes e Vltor Lopes Carvalho. 
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AntOnio LOpls Mortira - Quadros e 
sobrescritos de I.D dia - motivo Europa. 

Eng.o Eduardo ASlvedo Monleiro- Se
lec~iio de S. Marino. 

Valentim LImos Cordeiro - Serie com
pleta de sobrescritos oficiais de I. D Dia, 
de Portugal. 

TibBrio Augusto Teixeira Gomes - Os 
musicos Alemaes. 

Joiio Alberto Machado Carrtira Alves
Selec~iio de selos de Ultramar Portugu~s. 

Far~stilJo da Encarna~ao Pirts - Se
lec~iio do motive «Malaria.. 

Asdrubal Augusto de Magalhaes - Se
lec~oes de Argentina e Chile. 

Vitorino Leonardo de Sousa Valverde 
- Estudos e sobrescritos com censuras de 
guerra. 

Dr. Armando Laborinho - Centenario 
do selo. 

A. Araujo - Selec~iio de Portugal e 
Ultramar Portugues. 

Manuel Filipe Tadeu - Po16nia. 
. Como recorda~iio, foram entregues, 

a todos os expositores, artlsticos diplomas 
de participa~iio. 

o exemplo de Leiria devera ser se
guido por outras cidades e vilas, dado 0 

incremento que tem imprimido i'!. Filatelia 
portuguesa. 

Matosinhos 

Ficamos a dever i'!. Sec~iio Filatelica 
da «Associa~iio Recreativa Aurora da Li
berdade., com sede em Matosinhos-Le~a, 
mais um relevante seni~o prestado a Fila
telia durante 0 I.D de Dezembro. 

A dita Sec~iio Filatelica organizou um 
interessante program a do qual constou: 

As II horas - Missa por alma de todos 
os filatelistas falecidos . 

De tarde -lnaugura~iio da Sala da 
Sec~ao, e reuniao de trocall filatelicas. 

A noUe - Uma palestra seguida de 
beberete. 

Portalegre 

o sr. Manuel da Costa Pires, nas mon
tras do seu estabelecimento, sito na rua 
5 de Outubro, expOs, de I a 5 de Dezem
bro, parte das suas interessantes colec~oes 
de selos de Portugal, Ultramar e estran
geiro, e algumas tematicas. 

(Continuartmos no proximo mimero). 

Domingos do Sacramento 

(Mercedo Filelelico 
de Lisboe) 

Rua do Crucifi~oJ 26 

Telefone 32489I 

LISBOA 2 Portugal 

• 
SELOS NACIONAIS 

E 
ESTRANGEIROS 

• 
ALBUNS 

E 
MATERIAL FILATELICO 

• 
Lista de ofertas em distribuic;io 

A. GAmA RelS 
(MR. CORK) 

Member 01 Porlu&ulII 
Chmber 01 Commerol 

WELCOMES YOU AT 

CASA DAS 
CORTI CAS 
(CORK HOUSE) 

METROPOLIS 
(MRS. CORK'S ' 

SOUVENIR SHOP) 
EXPORTERS 
RETAILERS 

4·6, RUI dl EsCIII Polllil!lcl, 8-10 {PhOne 32 68 58 
LIS BON (PORTUGAL) Till ,rIDlI: ISDUNTES 

WONDERFUL COLLECTION OF 
CORK SPECIALTIES 

.. 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

PAGINA 
DE 

AEROFILATELIA 
lpOR AVIAO 

fPA A AVIQN 

Inaugura~ao do 
Aeroporto 

de Santa Catarina 

No passado dia 8 de Julho, com a pre
sen,.a do Chefe do Estado - de passagem 
pela ilha. da Madeira, a caminho de Mo
~bique, no «Principe P erfeito» - , foi 
inaugurado 0 aeroporto de Santa Catarina. 
(Funcbal). 

Este aeroporto corresponde a uma das 
gran des aspira..aes daB madeirenses, e a sua. 
ina.ugura~o permite poder agora encarar-se 
com renovado optimismo 0 problema do de
senvolvimento turistico do arquipelago. 

Das cerim6nias oficiais de inaugura..ao fez 
parte um 1.0 voo, da T. A. P., Lisboa-Fun
chal-Lisboa. Celebrado filatelicamente com 
tres carimbos comemorativos - 0 que cons
titui sempre urn motivo de muito agrado 
para as filatelistas, e particularmente para 
os aerofilaielistas, - e uma satisfac;1io assi
nalar como a Filatelia, uma vez mais, con
tribuiu, poderosamente, para a publicidade, 
brilho e recordac;1io de uma jornada de gran
de significado nacional. 

No voo de ida, foi transportada a corres
pondencia apresentada na Estru;ao de Cor
reia do Aeroporto de Lisboa, obliterada com 
o carimbo: 

~------- Pelo -------~ 

Cap. F. Lemos da Silveira 

No voo de regresso, as correspondencias 
apresentadas na Estac;1io de Correia do Fun
chal e no Posta de Correio do Aeroporto de 
Santa Catarina, obliteradas, respectivamente, 
com os carimbos: 
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Mais uma vez, deploramos 0 lamentavel 
atraso registado na informact80: a circular 
anunciadora, do Gabinete do Consultor Ar
tistico da Administrac;ao Geral dos C. T. T., 
datada de 27 de Junho, s6 foi recebida por 
quantos se interessam pelo assunto np dia 
2 de Julho. 0 que, se nao teve importa.ncia 
par!!- 0 voo Lisboa-Funchal, dificultou ex
traordinariamente a consecuc;ao de pec;as efec
tivamente voadas no Funchal-Lisboa. 

Seja como for, uma coisa e certa: as defi
dencias de informac;ao, que passamos a vida 
a lastimar, tern de ser vencidas. E podem 
lIe-Io, sem agravamento da economia da Na~ 
c;ao. 11: que a boa vontade, e uma maior 
presteza, sao gratuitas ... 

POR AVIAO 

PAR AVION Guarda-j6ias 

Recebemos recentemente a lista de ofer
tas n.O 5/64 (Junho) do conhecido comer
ciante C. K. Beecham. 0 conteudo, como 
sempre, e de excelentes pec;as aerofilatelicas 
- pelo que recomendamos', aos colegas inte
ressados em documentac;ao, que se inscrevam 
para receber gratuitamente estas Iistas' pe
ri6dkas. 0 novo enderec;o e: C. K. Beecham, 
30 Pinewood Drive, Orpington, Kent, Gra
-Bretanha. 

Com a chegada da canicula, e exaustos (Iei
loeiros e clienta!!, .. ) , os organizadores de 
vendas publicas fazem uma pausa. No en
tanto, duas grandes empresas anunciam ja 
o inicio da nova epoca: Hermer Rooke & 
Co. Ltd., em 10 e 11 de Setembro, e H. R 
Harmer Ltd., em 14 do mesmo meso 

Giro 
das Exposic;:5es 

Supomos nao ser novidade para ninguem, 
iigado a AerofiIateIia, que urn dos numeros 
mais atraentes do bern elaborado programa 

do 4.· Congresso da F. 1. S. A. (Londres, 
15 a 19 de Setembro) sera, sem dtivida, 0 

"SALAO A:£ROFILATELICO» - exposict80 
nan competitiva, criada apenas com 0 pro
p6sito de proporcionar ao publico oportuni
dade de verificar 0 papel preponderante que, 
no quadro da FiIateIia pura, ocupa, actual
mente, a nossa modalidade. Comportara 
cerca de 120 quadros, com participac;5es ri
gorosamente seleccionadas, por convite. 0 si
guatario foi convidado a expor no supraci
tado <cSALAO» - 0 que 0 sensibilizou, sem 
falsas modestias, e, 0 que e mais irnpor-
tante, demonstra que a Aerofilatelia portu
guesa inspira confianc;a e ganha terreno no 
campo intemacional - , e levara a capital bri
tanka algumas das folhas mais espectaculares 
do seu estudo sabre "Correia par Ballip
Pol6nia (1926-1939)>>. 0 "SALAO» realiza-se 
na sala de Windsor do cosmopolita "Hotel 
Shaftesbury». 0 acto de vernissage tern lugar 
em 18 de Setembro, e no dia seguinte fun
cionara, no Posto de Correio ali instalado, 0 

carimbo comemorativo do primeiro "Dia da 
AerofilateIia» na Grn-Bretanha. 0 desenho 
desta marca postal inclui uma siIhueta do 
biplano D. H. 4, 0 aviao que equipava a 
frota da «Imperial Airways», quando esta 
Companhia foi formada, M 40 anos. 

Europa 19&4 
Como nos anos anteriores, forne

cemos, nas melhores condilYoes, a 
emissao colectiva EUROPA 1964 (no
va, usada e FDC). Este ana emitem 
selos 22 paises, alguns com tiragens 
muito limitadatl. Descontos interes
santes em encomendas importantes. 
Escreva-nos para receber imediata
mente 0 nosso formullirio de assina
tura, especificando a Ifngua preferida 
(ingl~s, alemao, fr8nc~s ou italiano) . 

THEMATIC DIGEST 
5, Rue Washington - Bruxelles 5 

Belgique 

Une annonce dans notre BOLETIM rapporte 
An advertisement In our BOLETIM wll pay 
E i n e n z e i 9 e I n d em B OlE TIM I o'h n t sic h 

, 
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Houve distribuil(ao de recordal(oes a 
todos os filatelistas j6vens. 

o jan tar de confraternizal(ao realizou
-se no excelente restaurante «Galo d'Ouro., 
e durante ele foram distribuidas as meda
lhas aos expositores, e lembranl(as as 
senhoras. Foram enviados telegram as a va
rias entidades ligadas a Filatelia. 

Barreiro 

A Secl(ao Filatelica do Grupo Despor
tivo da CUF associou-se as comemorac;oes 
do cDia do Selo., organizando a 5. a expo
sil(ao local, e 3.a interna: uma espl~ndida 
exposil(ao, no hall do .Cinema Ginasio., de 
I a 8 de Dezembro. 

Do Juri fizeram parte os srs, Jose Gon
zalez Garcia, Dr. A. J. de Vasconcelos 
Carvalho e Jose Rodrigo Dias Ferreira, 
tendo exposto na Classe de Honra 0 sr. Jo
se Gonzalez Garcia, uma pequena mas ex
traordinaria parte da sua coleccl(ao de 
Portugal: selos cCeres., sobretaxados, em 
meias folhas. 

Na classe de competil(ao, expunham 
os seguintes concorrentes: 

Ab{/io Joaquim Silva e Sousa - Cabo 
Verde especializado. Tematica de Flora. 

Alberto Felix da Costa - Ho,landa de 
1876 a 1949. 

Alexandre Henrique Pas Mendes - Por
tugal e Ultramar. 

Antonio Borges de Brito - Selecc;ao de 
selos de Portugal, com variedades, dentea
dos e carimbos. 

Em{/io Santos Lapa - Sobrescritos de 
' 1.0 dia de Portugal Continental. 

Fernando Sanches Lopes - Sobrescri
tos de 1.0 dia de Portugal Continental, 
Estados Unidos da America do Norte, Es
panha e Provincias Africanas. 

Francisco Horta Raposo - Franc;a - a 
partir dos classicos, e correia aereo. 

Iva de SOI~sa Rodrigues - Tematica de 
Fauna. 

J oao Alberto Correia da Fonseca Cae
tano - Portugal Continental moderno. 

Jose Antonio dos Santos Silva - Te-
matica Desportiva. I 

Jose Celestino. Monteiro Palma - Fo
lhas do album da India, desde 1950. 

Jose Orlando da Costa - Cartoes com 
sobrescritos de Clubes, Associal(oes e Fe
dera"oes, com 0 selo do Sport Lisboa e 
Benfica. 

Jose de Matos Serras- Espanha e Pro
vincias Africanas. 

Eng.o Manuel Monteiro de Atldrade e 
Sousa - Cartas pre-filatelicas. 

Mdrio Gomes Simoes - Portugal e UI
tramar. 

Vitor Manteel da Cunha Alves Fernan
des - Espanha e suas Provincias Afri
canas. 

VitoI' Manuel Lopes de Carvalho - Te
matica de Fauna. 

Para esta Exposil(ao, foi oferecida uma 
medalha pelo Clube Filatelico de Portugal. 

Quanto a classifical(ao do Juri, e para 
nao a repetirmos, remetemos os nossos 
leitores para 0 artigo adiante, da autoria 
do distinto filatelista sr. J. Matos Serras. 

Coimbra 

Desta cidade, anotiimos a saida de um 
numero do cBoletim do Clube Filatelico 
do Centro., revista simples mas de muito 
interesse filatelico. Colaboracao muito va
liosa dos srs. Eng.D Alexandre Guedes Ma
galM.es, Dr. Ant6nio Fragoso, F. L. e ou
tros. 

Leiria 

Entre as secl(oes filatelicas de colecti
vidades da prOVincia, existe uma que me
rece especial refer~ncia, sem desprimor 
para com as outras. A Filatelia portuguesa 
deve muito a Secl(ao Filatelica do .Gremio 
Literiirio e Recreativo de Leiria.. Esta 
secl(ao foi a unica que lutou para entrar 
no seio da Federacao Portugues8, quando 
ela ainda nao tinha alterado 0 seu Estatuto, 
e organizou uma Exposil(ao muito valiosa 
no ana de 1953, e muito tem contribuido 
para 0 desenvolvimento filatelico na re
giao leiriense. 

Com um passado tao brilhante, nao 
foi dificil, este ano, um novo ~xito para a 
exposil(ao que organizou, e que, devido a 
aflu~ncia e interesse do publico, esteve 
aberta nove dias. 

Nesta exposil(ao, podiam admirar-se 
excelentes participal(oes dos coleccionado
res seguintes : 

D. Antonieta Brito - Postais miiximos 
-{motivo flores}. 

Eduardo Henrique Brito - Selecl(ao de 
carimbos Austriacos de Natal. 

Tenente-Coronel Antonio LItis Tadeu -
Selos cantonais da Suil(a, e locais da Ale
manha. 

Mdtio da Fonseca Santos - Estudo de 
selos da India Portuguesa, especialmente 
de D. Carlos - bipartidos. 
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para que no pr6ximo ana os seus esforc;os 
sejam premiados pelos C. T. T. com uma 
emissao .especial dedicada ao Dia do Selo, 
tal como ja sucedeu em 1962. 

2.0 - Agradecer ao Ex.ma Sr. Correio 
Mor a autorizac;ao concedida para a exe
cuc;ao de um carimbo especial, e para 0 
funcionamento de um Posto de Correio 
junto a Exposic;ao. 

3. 0 - Agradecer a Junta de Freguesia 
de Alhandra as facilidades concedidas para 
a realizac;ao da Exposic;ao. 

4. 0 - Congratular-se pelo interesse 
despertado pela Exposic;ao, e procurar 
mante-lo atraves de reunioes mensais, 
para as quais se convidam os filatelistas 
da regiao, em especial os que se estao ini
ciando, pondo a sua disposic;ao catalogos e 
outros elementos que os possam orientar, 
e ainda dar-lhes possibilidades de contacto, 
ocasiao para trocarem as suas impressoes, 
e efectuarem permutas. 

Eis 0 que se nos oferece dizer sobre 
as comemorac;oes do Dia do Selo 1963, em 
Alhandra. 

Aveiro 

Felizmente que a F. P. F. conta com 
bons amigos, e coleccionadores espalhados 
por todo 0 Pals, que procuram sempre pri
mar pel as suas organizac;oes. Um dos Clu
bes que tem requintes em fazer 0 melhor 
posslvel, eo Clube Os Galitos, atraves da 
sua -Secc;ao Filatelica •• 

Do extenso program a de Aveiro, cons
tou a -II Exposic;ao Filatelica Inter-s6cios», 
patente no Salao Nobre do Teatro Avei
rense, de I a 8 de Dezembro de 1963. Po
dia tambem , observar-se uma pequena 
exposic;ao de moedas, apresentadas por 
alguns s6cios da Secc;ao. 

No Salao Nobre do Clube Os Galitos, 
realizou-se a sessao comemorativa do cDia 
do Selo» e do 1.0 Aniversario de cSelos 
& Moedas~" durante a qual fez uma pales
tra a coleccionadora tematica sra. D. Maria 
da 'Conceic;ao Hernandez de Sousa, galar
doada com Medalha de Ouro, da Classe 
Tematica, na -Lisboa 60>. 

SEVERA 
RUA DAS GJ. YEAS, 55-57 if. 

BAIRRO ALTO LISBOA 

Tefef, 34006 

PORTUGAL 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fadas e Guitarradas 

ABERTO TODA A NOlTE * OUVERT TOUT LA NUIT * OPEN ALL NIGHT 
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A grande vedeta aerofilatelica da «PHI
LATEC - PARIS 1964" foi, incontestavel
mente, 0 nosso querido amigo, e muito esti
made colaborador, Jean Gravelat. A sua ,,5e
ltlction de premiers vols tiree. d'une collec
tion mondiale de precurseltrs de la poste 
abienne», em 8 quadros, foi atribuida me
dalha de ~Uro, com felicita,,5es do Juri, e 
premio complem.entar (medalha da «Ameri
can Air Mail Society>'). Recompensas que 
dispensam qualquer adjectiva,,1io. Uma gran
de salva de palmas, em nome dos aerofila
telistas portugueses, ao talentoso e erudito 
coleccionador de Montrouge. 

No quadro da <cAQUISGRANA-65», Ex
posi~ Filatelica com participa~ 'interna
cional, que tera lugat em Aachen (Aix-Ia
-Chapelle), de 12 a 21 de Mar\;O do pr6ximo 
ano - certame a que 0 nosso Clube esla 
dando 0 apoio solicitado, e de cuja Comissao 
de Honra faz parte 0 nosso Presidente, 
realiza-se, pel as 15 horas do dia 20, urn 
<cEncontro dos Aerotilatelistas» (TreHen der 
Aero-Philate1isten) . 

POR AVIAO 

PAR AVION 
Ronda da imprensa 

Foi distribuido 0 fasdculo n." 277 da 
magnifica revista «The Aero Field», referente 
ao mes de Julho. 

Em <cL'1"£cho de la Timbrologie» n.O 1327/ 
/1328 (Julho-Agosto). na sua saberba «Chro
nique de la Poste Aerienne», 0 nosso con
s6cio e querido amigo Frank Muller trans
creveu, com largo comentano e palavras de 
concordaucia que nos compete agradecer, 0 

nosso fundo <cUm ilustre desconhecidOl>, pu
blicado no n.O 153 (Abril), acerca do voo 
especial Luanda-Lisboa em Dezembro de 1944. 
Apesar da nossa solicita"ao, ainda hao tive
mos noticias de qualquer feliz possuidor du
ma destas pe\;a5. 0 que nao deixa de ser 
significativo, e de certo modo confirma a 
nossa afirma~ de que elas se inserem na 
linha das grandes raridades aerofilatelicas 
portuguesas. 

On." 13/64 (1 de Julho) de «II Colle
zionista» inseriu um artigo de grande ex
press1io - «Un sestetto Zeppelin forse unico 
nel mondo» - que se Ie com atento gosto, 

e e muito .aconselhavel aos que se interessam 
por esta mo!lalidade sempre atraente. 1"£ seu 
autor 0 Dr. Piero Gall, antigo Director-Ge
ral dos Hospitais Civis de Trieste, que, ao 
ser atingido pelo limite de idade, em 1945, 
escolheu como <chobby» 0 estudo profundo e 
a pesquiza minuciosa no campo do Correia 
por Dirigivel - em que e hoje uma autori
dade e um perito de larga experiencia e gran
des meritos. 

o conhecido aerofilatelista J. T. Burrell 
encontrou urn «pigeongrd.m» voado de Su
therland Village para Matjesfontein (Kar
roo), em 22 de Janeiro de 1902, no fim da 
guerra dos Boers. Trata-se dum verdadeiro 
pioneiro, ate agora ignorado, no campo das 
mensagens transportadas por pombo-correio
muito bem descrito pelo autor da descoberta 
no «The South African Philatelist». 

Chamamos a aten"ao dos nossos leitores 
habituais para 0 magistral estudo de Henry 
C. Dupont - nosso querido amigo e cons6-
cio, de Le Coteau (Loire) - referente ao voo 
hist6rico de Jack Knight - 0 primeiro voo 
postal de noite na «Transcontinental Air 
Mail Route» - publicado noutro local deste 
<cBoletim». 

PQR AVIAO 

PA R AVIQN Noticias do ar 

Em Darmstadt, realizou-se, no passado 
dia 27 de Junho, de novo, 0 <cDia da Aerofi
latelja,> alem1io - tendo sido usado urn ca
rimbo comemorativo, e realizado urn ensaio 
de transporte de correio por missil. 

o «Dia da Aerofilatelia.» sera em breve 
celebrado na Holanda, novamente. As come
morac;6es deste ano, no aeroporto de Ams
terdam, temo lugar no pr6ximo dia 26 de 
Setembro, com organiza"ao da nossa conge
nere <eDe Vliegende Hollander». 

Para terminar, uma anedota respigada nos 
quotidianos de Lisboa, de 30 de Junho, em 
telegrama, da mesma data, da Beira: «Com 
a saida amanha, para Blantyre, de um Da
kota da DETA, silo inauguradas as carreiras 
aereas bisemanais entre esta cidade e a capi
tal da. Niassalaudia.». Nao, meus senhores, 
anunciar urn primeiro voo, na vespera, nao 
abona a eficacia dos nossos 6rgaos da infor
ma~o ... 
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ANUNCIOS ECONOMICOS 
Canjir5es an?gos, e ca.ndeeiros e c:md~ias 

de azeite, deseJo, pagando bem, em dinheJro, 
-ou, 0 dobro do valor, em selos novos de Por
tugal e Ultramar .. Carta a. Secretaria, ao n.o 22. 

Compro e vendo selos aos melhores pre.,as. 
M. do Nascimento - Apartado n." 112-
FARO. 

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

Compro, vendo e troco classicos de Portu
gal, illtramar, Brasil e Europa, senes novas 
universais de Aereos, Flores, Desport05, Aves, 
Navios, Religiosos, Bloco8, respectivos F. D. 
C. Vendo 5Obrescritos da VI Exposi~ Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista 
-desde 1930. IntercAmbios prolongados e com 
~egularidade. Possuo grandes «stocks". A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal -
Telef. 2272329. 

L. M. DE NORONHA 
C. P. 499, Nampula, M09AMBIQUE 

Series novas e usadas do Ultramar, espe
,cialmente india Portuguesa; Pacotes, Sobres
critos do I." Dia e Comemorativos, e Postais 
Maximos da India. Descontos para a revenda. 
Troca Moedas e Maximos. 

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

Selos com erros, novos 6 usados, de Portu
gal e Ultramar, compro, pagando bem. Cartas 
.a Secietaria, ao n ,o 22. 

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

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

Vendo: Selos antigos e modemos, isolaooa 
e em series completas, novos e usados, de Por
tugal, illtramar e estrangeiro. F. D. C. Se
los comemorativos para pacotes. 

Classificadores alemaes de optima apre
senta~o e variados formatos, assim 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 pre.,os acessiveis; 
como tambem: 

Troco: Os ditoS' classificadores por seloa 
de Portugal e Ultramar, a minha escolha. 

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

Estou igualmente interessado em Sel09 
comemorativos da Espanha, por troca com 
selos de Portugal, em quantidade. Diri
gir correspondencia com pedidos e ofertas a 
P . J. Waddington Peters - Av. J oao Cris6s
tomo, 81-4." Tel. 41107 - Lisboa-l (Portu
gal). S6cio N." 3983 do Clube Filatelico de 
Portugal. 

Carlos Fricke - Rua das Laranjeiras, 
531/ Apt." 53, Rio de Janeiro - GB Brasil 
- ZC-O!, Troca novidades do Brasil por 
Portugal e Ultramat. 

Colecciono selos universais, sOmente usa
dos. Desejo trocas com colecionadores de 
todo 0 mundo. 

Ofere.,a Brasil, novos-usados, e novidades, 
em qualquer quantidade. Troco selo por 8elo, 
minimo de 100 - Base de Mancolista -
Yvert-64 - fome.,o tematicos do Brasil - res
pondo sempre - Portugues - Ingles - Espa
nhol. 

Eng." Celso Oliva - Rua lIMus, 22 
Salvador - Bahia - Brasil. 

PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco, ou 
compro, pagan do bern. Rcsposta a Secretaria 
do Clube, ao n." 22. 
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As ultimas 'ex~osi~oes mateiicas ~or~guesas 
ccix Dia do Selo~~ 

(Continua~iJo ) 

Abrentes 

A Liga dos Amigos de Abrantes orga
nizou uma interessante exposiC;ao de selos 
na sua Sede. 

Nao e a primeira vez que em Abrantes 
se realiza uma exposic;iio filatelica, pois 
Clue a primeira foi em IS de Novembro de 
I9S3, e dois anos depois a segunda. Porem, 
sera de desejar que as tornem mais conhe
cidas, nao s6 com uma maior propaganda, 
mas tambem solicitando que essas exposi
c;iies tenham os seus carimbos comemora
tivos. 

Na exposic;iio deste ano, foram apre
sentados selos do sr. Manuel Gueifao Gal
ric;a, filatelista sobejamente conhecido, e 
que na eLisboa 60. foi urn destacado parti
cipante. 

Alhandra 
Sobre as comemorac;iies nesta vila ri

batejana, passemos a palavra ao sr. Al
meida Carvalho, novamente delegado da 
FederaC;ao, e que nos disse 0 seguinte: 

eO Nucleo Filatelico de Alhandra le
vou a efeito, nos dias I a S do corrente, na 
sede da Junta de Freguesia, que the deu 0 

sen patrocfnio, e gentilmente pOs 0 seu sa
lao a disposiciio· dos organizadores, uma 
ExposiC;iio de Divulgac;ao Filatelica sob $) 

tema cPORTUGAL UNO E INDIVISI· 
VEL ... 

A ExposiC;iio, para serem dadas possi
bilidades ao maior numero de filatelistas, 
-dad as as caracterIsticas bastante modestas 
.do meio, constou de secc;oes: 

A-Portugal Continental e Ultramarino 
B-Diversos . 
A secc;iio A teve 4 expositores, e a 

,secc;ao B reuniu 5 expositores. 
Os C. T. T. fizeram um carimbo co

memorativo, que foi usado na correspon
.dencia para esse efeito apresentada no 

~-------------- Por ----------

Jose Rodrigo Dies Ferreire 

Posto de Correio, que funcionou junto a 
ExposiC;iio, no dia I, e foi 0 primeiro a assi
nalar actividades filatelicas nesta vila. 

Os filatelistas de Alhandra tiveram 
motivos de satisfaC;ao, ao verificarem 0 in
teresse que a Exposic;ao derpertou, como 
se veriIicou na afluencia do publico, niio 
s6 de Alhandra, como de varios pontos, em 
especial de Vila Franca de Xira, e ainda 
pela saida que teve 0 sobrescrito comemo
rativo, editado pelo Nuc1eo Filatelico, e 
que ficou quase esgotado. 

A ExposiC;ao foi inaugurada pelo ve
read~r da Ca.mara Municipal de Vila Franca 
de Xira sr. Eng.o Orlando Martins, acom
panhado pelo presidente da Junta de Fre
guesia de Alhandra, sr. Alberto Grac;a, que 
tiveram palavras de estimulo e elogio para 
a iniciativa, salientando 0 significado pa
tri6tico dado a ExposiC;iio, e as possibili
dades cuIturais que tem a Filatelia. 

Em nome dos expositores, 0 delegado 
da F. P. F. agradeceu a honrosa presenc;a, 
e as palavras amigas dedicadas a Exposi
C;ilo, acrescentando que esta nilo era mm 
do que um modesto contributo que Alhan
dra dava a interessante iniciativa da Fede
rac;ao Portuguesa de Filatelia, de come
morar em todo 0 Pals 0 eDia do Selo», 
terminando por oferecer aos visitantes 
exemplares do sobrescrito comemorativo, 
obliterados com 0 carimbo especial da 
ExposiC;iio. 

Para encerramento dos trabalhos, os 
expositores reuniram-se no dia IO, para 
troca de impressoes, tendo resolvido: 

I.O -- Apresentar a Ex.ma Direcc;ilo da 
Federac;ilo Portuguesa de Filatelia as sau
dac;iies dos filatelistas de Alhandra, e as 
suas felicitac;oes pela continuidade ja asse
gurada a iniciativa de comemorar 0 «Dia 
do Selo», e ainda expressar os seus votos 



10 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

o sr. eng. Carlos Ribeiro, 

ilustre Ministro das Comunicaf;oes 

comemorou mais um aniversario da sua posse 

Cornernorou, recenternente, rnais 
urn aniversdrio do sua posse 0 sr. 
eng. Carlos Ribeiro, ilustre Ministro 
das Co rn u n i co c;:oes, anteriorrnente 
Adrninistrador adjunto dos C.T.T. 

prestadas, reitera aqui as suas rnelho
res saudac;:oes 00 sr. eng. Carlos 
Ribeiro, que, tendo sido urn dos rnais 
destadados e rnais distintos colabora
dores do actual Correio·Mor, sr. 
eng. Luis Couto dos Santos, agora 
tern neste urn dos seus rnelhores cola
boradores. 

o «Clube Filah~lico de Portugal., 
associando-se as hornenagens que, 
muito justarnente, entco Ihe forarn 

c. SANTANA 
ESCRITORIO FILATELICO 

NOVIDADES MUNDIAIS 
OS MELHORES PRE<;OS DO MERCADO 
DESCONTOS ESPECIAIS PARA ASSINATURAS 
SOLICITE IMPRESSO COM CONDI<;OES 

LISTAS MENSAIS 
DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE 

R. GEN. VICENTE FREITAS, 22-R/C 

ALGES - PORTUGAL 

TEL. 214232 
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ETATS UNIS 
Paste Aeriene T ranscantinental 

Le vol Historique de ..lack Knight 

Este nosso estimado cons6cio - cujo per
fu foi tr~ado na rUbrica (cNotas e comenta
rios filaUlicos» do nosso ultimo nutmn'o 
tenninou, ap6s dez anos de trabalho aprUxo
xonado, 0 seu valioso e profundo estudo sobre 
a kist6ria da «Transcontinental Air Mail Rou
te», que cqm,portOJ a analise Mtalhada de 33 
primeiros voos, do perfodo compreendido entre 
1918 e 1925. 

o autor teve a gentileza de nos dar a pri
-mazia da public~iio da passagem referrente ao 
d18bre voo de Jack Knight - 0 primeiro noc
turno, na referida rota - cujas pefas siio 
rarissimas . 

Alem de se familiarizar com os mBritos do 
clarividente invesf}j.gador, que alia, aoJl SimS 

grandes conhecimentos UcnicoS!, uma tina sen
sibilidade, 0 leitor - ao terminar a leitura 
deste magistral artigo - ficara com a nOyiio 
exacta da aplicafiio e da protunctidade com 
que, em ABrofilatelia, as assuntos (em de ser 
estudados. 

Como 6Sta passagem. do trabalho de Henry 
C. Dupont vai ter larga repercussiio nos 
E. U. A. - onde existe uma ('Jack Knight 
Air Mail Soci8ty» - resolvemos publica-la na 
versiio original, dado que 0 iciloma frances B 
mais acessfvel aos norte-americanos do que a 
nosso. 

A,u debut de 1921, Ie Post Office Depart
ment ordonna des vols experimentaux entre 
New York et San Francisco, avec parcours de 
nuit sur la section Chicago-Cheyenne, pour 
essayer de faire Ie trajec en moins de 36 
neures. 

Pendant deux semaines, sous la direction 
d'Otto Praeger, Second Assistant du Postmas
ter General (Albert S. Burleson), ces vols 
iurent minutieusement prepares. Le9 meilleurs 
pilotes furent designes, les terrains balises et 
eclaires pour les vols de nuit, et les plus 
grands soins apportes a. la mise au point dj'l9 
avions DE HAVILAND DH-4, Liberty V-12 
fje 400 HP, qui devaient accomplir Ie voyage. 

Par 

Henry C. Dupont 

Le Coteau, France 

Le 22 fevrier 1921, deux avions prirent Ie 
depart de New York, pour essayer d·atteindre 
la cate opposee dans Ie delai prevu. IIs par
tirent dans de tre9 mauvaises conditions 
atmospheriques, et avec un equipement ne 
comportant ni radio, ni instruments de pilo
tage sans visibilite. 

Du terrain de Hazelhurst, dans I'ils de 
Long Island, Ie pilote Elmer G. Leonhardt 
decolla a. 6 h. 00, et atterrit a. Bellefont a. 8 h. 
10, il reprit l'air a. 8 h. 36, mais fut oblige, 
en raison du mauvais temps, de faire un atter
risage a. 25 miles au sud de Du Bois (Pennsy
vanie) , en endommageant I' appareil. Aprea 
avoir repare, Leonhardt projetait de continuer 
sa route, mais il etait trop tard pour achever 
Ie voyage dans Ie temps prevu, et il reyut 
l'ordre d'avoir a. revenir a. Hazelhurst. 

Le second avion, pilote par Edward M. 
Allen, decolla a. 6 h. 14, se posa a. Bellefonte 
a. 8 h. 32, et en repartit a. 9 h. 00. II arriva. 
a. Cleveland a. 12 h. 15. Le courrier fut alors 
transfer6 dans un autre appareil pilote par 
W. U. Smith, qui s'envola a. 12 h. 22, et 
atterrit a. Chicago a. 15 h. 10. Mais les con
ditions meteorogiques s'Haient considerable
ment agravee9, et une tempete de neige per
sistante immobilisa Ie courrier a. Chicago. II 
n'y avait plus d'espoir, alors, de faire la liai
son en moins de 36 heurs, et la tentative vers 
l'ouest fut abandonnee. 

Egalement, Ie 22 fevrier 1921, deux avions 
partirent de San Francisco en direction de 
New York. Le capitaine William Levis decolla. 
Ie premier a. 4 h. 20. C'etait un veteran de 
l'aviation militaiie, et il avait ete engage par 
Ie Post Office deux mois auparavant. Son 
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vol devait ~e tenniner tragiquement. Apres' 
s'etre pose, suivant Ie plan prevu a. Reno, iI 
atterrit pour une raisOn inexpliquee a. Elko 
(Nevada), puis y faisant un mauvais decol
lage, se tua en ecrasant I'appareil. 

Le deuxieme avion, pilote par Far Nutter, 
quitta San Francisco a. 4 h. 29, passa les Sier
ras a. 12.000 pieds, et se posa a. Reno a. 
6 h. 45. Le courier y fut repris par Jack 
Eaton, qui decoIIa a. 6 h. 55 et atterrit a. 
Elko a 9 h. 24, au j] changea d'avion et 
s'envola 7 minutes apres. II amva a. Salt 
Lake City a. 11 h. 30. Le courrier fut alors 
charge dans l'appareiJ de James Murray, qui 
decoUa a. 11 h. 37, et se posa a Cheyenne a. 
16 h. 57. 

A Cheyenne, un autre changement d'avion 
et de pilote fut accompli en 2 minutes seule
ment, et c'est Frank Yager qui decoIIa dans 
la nuit tombant, et atterrit a. North Platte 
(Nebraska), a. 19 h. 50, dans la lumiere des 
projecteurs. Les sacs postaux furent transfcres 
dans Ie De Haviland de Jack Knight, mais 
ce dernier dut attendre pres de 3 heures que 
les mecaniciens reparent la Mquille de queue 
de son appareil, endommagee lors d'une ma
noeuvre sur Ie terrain. 

II etait 22 h. 44, quand Knight quitta 
North. Platte, par une nuit glaciale et comple
tement obscure. Une couche de nuage a. 2000 
pieds rendait la visibilite encore plus difficile. 
Navigant au compas, il reussit a. se poser a. 
Omaha, Ie 23 fevrier, a 1 h. 10 du matin. 
II y apprit que I'avion qui devait Ie relayer 
etait reste bloque a. Chicago, par la tem
pete de neige dont nous avons parle. Mais, 
courageusement, Knight se dtklara aussitot 
volontaire pour faire voler Ie coumer jusqu'a. 
Chicago, bien qu'il ne connut pas lEI. route. 
Apres avoir etudie la carte, et s'etre un peu 
rechauffe, il decolla d'Omaha a. 1 h. 59, 
volant avec un vent lateral de 25 miles 
(40 kIDs/h). A Des Moines (Iowa), il y 
avait trap de neige sur Ie terrain pour y 
risquer un attemssage. Aussi continua-toil sa 
route dans Ie brouillard et les rafales de neige. 

Arrive a. Iowa City, ne trouvant pas 
I'aeroport, il se mit a. voler en cercle autour 
de la ville pour tenter de Ie situer. Taus les 
feux en avaient ete eteints par Ie personnel, 
parti se coucher en apprenant que Ie vol vers 
l'ouest etait annule, et pensant qu'il en etait 
de meme pour celui de sens inverse. A ce mo
ment, Knight n'avait plus d'essence que pour 
quelques minutes de vol. Ce fut une grande 
chance pour ce pilote qu'il y eut un gardien 
de nuit dans les hangars. Entendant Ie mo
teur de l'avion, il alluma les feux rouges de 

signalisation et Ie phare d'atterrissage. Knight 
aper!Wut Ie signal et se pasa, de justesse, son 
ieservoir completement vide. 

Aide par Ie gardien, iI refit Ie plein, et 
decolla aussitot. Bien que trouvant gresil, 
neige et brouillard, surtout aux approches et 
sur la vallee du Mississipi, il poursuivit opinia
trement son vol, et se posa finalement a. Chi
cago, sur Ie terrain de Checkerboard (May
wood) a. 8 h. 40, completement glace et 
epuise. 

Knight etait un jeune homme plutot frele, 
dont Ie nez etait recouvert d'un pansement 
adhesif: «Je me sens bien, dit-il, excepte que 
j'ai faim et grand bes-oin de sommeil; quand 
a. mon nez casse, je I'a gagne il y a quelques 
jours en volant entre Omaha et Salt Lake 
City». II expliqua qu'etant au dessus des 
Laramie Mountains, son moteur s'arreta brus
quement. Cherchant un endroit oil se poser, 
iI ne vit que Ie flanc boise d'une montagne. 
En la cotoyant, son avison s'effondra tout a. 
coup ... : «J'appris plus tard, ajouta-t-il avec 
humour, que l'endroit s'appelait Telephone 
Canyon... peut-etre fut-ce la raison pour la-
quelle «je m'endormis)) pendant deux heurs ... ? 
Je constatai ensuite que rien n'etait brise .. . 
sauf mon nez, mon avion et un couple d'ar
bres ... je me mis alors en marche, trouvai un 
village, et m'en retournai au travaih). 

Pendant que Knight se restaurait et re
pondait aux questions des journalistes, Ie 
coumer etait transfere dans un autre avion 
qui, pilote par J. C. Webster, quittait Chi
cago a 9 h. 00, et atemssait a. Cleveland a. 
12 h. 52. Un nouveau changement d'avion et 
de pilote se faisait encore, et Ernest Allison 
decollait a. 13 h. 03, se posait a. Bellefonte a. 
14 h. 42, et en repartait aussitOt pour arriver 

(Continua 1Ia pogo JO) 
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tie maior sigllifieado e repercussao, que 0 

nosso Chefe de Redacfao, na sua qualidade 
de .delegado permanB1lte» de Portltgal na 
F, I. S. A., vai ter naql/ete C07lgresso. 

Pedimos a devida vblia para tra7lscre
ver 0 que, sobre 0.mome7ttoso asslmto, escre
velt 0 distinto filateUsta Jose Manuel Rebelo 
de SOllsa, na sua excel871te cronica filatdUca 
do .Jornal de Noticias., do Porto, de 8 de 
JlIlho passalio: 

cEm 11Oticidrios pubUcados anterior
mente, informdmos os 7'OSSOS leUores de que 
no pro:~;imo miJs de Setembro, precisammte 
nos dias 15, 16, 17,18 e 19 de Setembro, vai 
ter lugar em Londres mna importaute mani
festafao filatBUea - 0 4.° COIlgresso da 
F.l. S. A., promovido e organilSado pela 
.British Air Mail Society». • tr. 

Se esta nolicia fosse dada com 0 mesmo 
objectivo com que damos muitas outras -
manter os leUores ao facto do que, em ma
teria de s810s e de filateUa, se passa pelo 
mundo - ficavamos por aqlli. Mas nao po
demos deixar de menciollar um facto rela
ci07,ado com aqllete Congresso, que 1I0S e7/
cheu de alegria, e esperamos seja igualmente 
molivo de regolSijo para todos os que nos tem. 

Para pr8sidir e orimtar os debates do 
Grupo de Estudo II - .Meios destin ados a 
promovcr e aumentar 0 i71teress8 crescente 
pela Aerofilatia. - foi convidado 0 conhc
cido filatelista capUao Lemos da Silveira, 
membro da direcfao do Clube Filatelico de 
Portllgal, e nosso muUo estimado amigo. 

E a primeira velS, na histOria da filate
Ua naciollal, que um portugues Ii chamado 
a desempenhar funfoes de tal respotlsabili
dade 8 de tal destaque no organismo md
ximo da filatelia mU7,diai - a Federafao 
Inter7tacional-, facto que comprova sobeja
mmte nao so 0 alto presligio de que disfruta 
a "ossa Aerofilatclia, como 0 apre~o em que 
elida a competeneia do caPitao Lemos da 
Silveira. 

De parabells a filatelia naci07tal, e de 
parabens 0 caPUao Lemos da Silveira, pela 
alta distinfao com que, muito justamente, 
foi honrado». 

Jose Rodrigo Dies Ferreira 

Foi para merecidas ferias, em Espanha, 
o nosso querido amigo Jose Rodrigo Dias 
Ferreira, distintfssimo secretario-geral do 
• Clube Filatelico de Portugab, e precioso 
elemento executivo da .Federacrao Portu
&,uesa de Filatelia., 

Ha dez on doze anos - jll. nem nos 
lembramos I - aproveitll.mos uma destas 
suas ans~ncias, parI( the inaugurarmos 0 

tinico retrato que existe na secretaria do 
nosso Clube. Hoje, nao the podendo inau
gurar outro retrato, claro, - expressamoS" 

, aqui tudo quanto, em trabalho e entusias
mo, dedicacrao e sacrifIcio, lhe deve, em 
todos os sectores, nao apenas 0 nosso 
cClube Filatelico de Portugah, mas toda a 
FilateLla portnguesa! -

Ha lIalla, empresla-se sobre deler
minades cblec~oes de selos 

A Caixa Economica de Roma ammciou 
que concederd, de futtlro, emprestimos a curto 
pralSo aceUando, como gara 11 tia, cotecfoes 
filatelicas. Todavia, so selos da Itdlia, da 
Republica de Sao Marino e do Vaticano po
derao ser aceUes. 

A Caixa nomeou um avaliador oficial, 
que, com base nas cotafoes dos catdlogos ge
ralmente aprovados, determillard 0 valor 
das colec~oes. Os credUos podem ati7tgir 
80 por cento desse valor. 

o sr. Wendl, um dos organizedores 
da Exposl~lo de Hamburgo 

Com curta demora, esteve em Lisboa 0 

sr. Wendt, um dos organizadores da ultima 
Exposicrao Filatelica Internacional de Ham
burgo, que aqui visitou 0 cMercado Filate
lice», e ao seu proprietll.rio, 0 nosso preza
do amigo Domingos do Sacramento, deixou 
cumprimentos para os eminentes prof. 
doutor Carlos llrincao e Jose Gonzalez 
Garcia, para 0 comissario Henrique Monte
ro e, de modo geral, para todos os exposi
tores portugueses, e para todos os nossos 
filatelistas_ Missao de que, com vivo prazer, 
somos os intermediarios. 

Folhinhas de Sergio de Sousa Simoes 

Como habitttalmlmte, recebemos, do C07/

eeituado comerciante filate/ieo Sirgio J!V. de 
Sousa Simoes, das Caldas da Rainha, as 
suas folhi1lhas n.os 109, IIO e II4, com os 
ultimos carimbos comemorativos e de I.OS 
voos. So e p81la que 0 selo seja sempre 0 de 
cinco centavos da estafada sirie do cavalo . 
Assim - caro Sergio Simoes I - 1Iao e tt11za 
eoleefao, mas Ittna . •• m07IOtolzia, •• 
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lica portuguesa, e, sem qualquer duvida, a 
pubJicarao portuguesa de major projecrao no 
Mundo inteiro, - honra-se, publicando 0 
anuncio de Nicola Covflcich_ E, a todos os 
nossos lei/ores, pedimos que admircm 0 belo 
anuncio da ultima capa da nossa revista. 

«Portu-Info)) 

Entre as boas e sugestivas revistas 
que 0 Clube recebe regularmente, e con
serva na sua Biblioteca a disposic;ao dos 
que procuram elementos de estudo, por 
vezes de notaveJ riqueza, destacamos hoje 
o .PORTU.INFO,. - simpatico 6rgao ofi
cial da nossa congenere amiga cThe Inter
national Society for Portuguese Philately", 
E, na realidade, uma bela publicac;ao pe
ri6dica, recheada de artigos de interesse, 
que demonstram a inspirada formac;ao e 0 
grande entusiasmo destes nossos colegas 
norte-americanos, pelo estudo e coleccio
nac;ao dos selos, marcas . postais, etc., de 
Portugal e suas Provincias Ultramarinas. 
A coleccc;ao completa do «PORTU-INFO,. 
- 8 numeros, de J ulho 1962 a Abril 1964-
esta as vossas ordens I 

«Uslpex - 1966)) 

c U SIP EX,. e 0 nomc formado pelas ini
ciais de c United States Internatiollal Phila
telic Exhibition,.. Trata-se, como e evidente, 
da promissora ExPosirao FilatBlica Inter
nacional que, com patroc/nio da F. J. P., 
tcrd lugar "0 enorme Hotel Statler-Hilton" 
de Nova 10rque (4 a 9 de Maio de I966). 

A ExPosirao serd realisada .d ameri
cana,.. Obtidos os fundos necessdrios, muito 
importantes, a organisarao foi entregue a 
unta firma tspeciaUsada em por a fUllcionar 
exibirfies de qualquer genero - cIndustrial 
Exhibitions, Inc.,. - sociedade. a que, POI' 
coincid6ncia, preside 0 filateUsta de grande 
merito Herbert Rosen. 

«A hora da completa harmonia)) 

Confirmando a nossa previsiio, e con
forme fomos os primeiros a anunciar, no 
artigo em epigrafe (N.o 152 - Marc;o) e na 
nota e comentario apropriado (N.o 154 -
Maio), estao-se dando os derradeiros pas
sos para fusiio e unificac;ao das entidades 
outrora responsaveis pela tematica mun
dial. 

033. 0 Congresso da F. I. P. que, no 
quadro da cPHILATEC», teve lugar em 
18 e 19 de Junho passado, na sala de reu
nioes do Ministerio dos P. T. T., de Paris 
- com a assist~ncia recorde de gT delega
c;oes, das 33 Federac;oes-membros - apro
you a convenc;ao, estabelecida ha pouco 
entre a F. 1. P. e a F. I. P. C. 0, que re
conhece, daqui em diante, como unico or
ganismo dirigente da filatelia tematica a 
.COMISSA.O TEMATICA DA F. I. P.», e 
como legislac;ao unica 0 cREGULAMENTO 
INTERNACIONAL DAS COLEC<;OES 
DE MOTIVO E DE TEMA •. 

Esta importante e util convenc;ao en
trara em vi.gor logo que seja ractificada 
pelo Congresso da F. I. P. C. 0., em Se
tembro pr6ximo, em Budapeste. 

Um acordo que assume extraordina
rio significado, que merece aplausos sem 
reservas, dado que resolve dois maguos 
problemas cuja soluc;ao se arrastava desde 
1955. e inicia uma era nova, de perfeito 
entendimento, indispensavel para 0 flores
cimento e progresso da modalidade. Digno 
dos mais francos elogios. 

o «4.0 Congresso da F. I. S. A. 
e 0 cap. F. Lemos de Silveira 

Vdrias secroes filate/icas, que cumprem 
a sua func:ao com dignidade, isenrao e sm
lido patriotico, referiram-se, com palavras 
de aplauso e incitamento, que muito nos sm
sibilisaram, ao importantc papel, cada ves 
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N6TULAS NUMISMATICAS 

A Exposi~ao Numismatica 
de Castanheira de Pera 

Nas festas do cinquentenario da funda
c;ao do concelho de Castanheira de Pera, 
que decorreram de 4 a 12 de Julho ultimo, 
foi incluIda, como elemento de grande va
lia e de elevado estilo cultural, uma expo
sic;ao numismatica, que, desde logo, se im
pos a admirac;ao de todas as classes, e, 
principalmente, do povo daquela terra e 
seu termo. E e isto, antes de mais nada e 
acima de tudo, que se deseja salientar. 
o povo da vila e dos povoados que a cir
cundam, em dias e horas de folga, acorreu 
a sala da sua escola prima ria, para se de
bruc;ar sobre as vitrines que encerravam 
moedr.s, medalhas e tesseras, e sobre as 
mesas forradas de colchas de de mas co, 
onde, profusamente, numerosa e valiosa 
bibliografia se mostrava a seus olhos curio
sos, e ao seu espirito avido de saber. 

Pode afirmar-se, e com orgulho se faz 
tal declarac;ao, que esta exposic;ao, como 
as outras que fizeram parte do cicio das 
festas cinquentenarias, cumpriu, e bem, a 
sua missiio educativa. Tenha-se sempre 
em mente 0 conceito de que uma exposi
c;ao que nao for uma lic;ao, nao e exposic;ao. 

Ora isto aplica-se, integralmente e sem 
retic~ncias, a exposic;ao que se anota nes
tas linhas particularmente, e as outras que 
se levaram a efeito. Felizes foram tambem 
os organizadores, e entre eles nos conta
mos, ao erguerem um tao bela conjunto 
hist6rico, porque a Numismatica e uma 
das gran des fontes da Hist6ria, como de 
todos e sabido. Felizes na sua concepc;ao 
e felizes na sua realizac;ao, que foi impe
cave!. A primeira exposic;ao numismatica 
de Castanheira de Pera ficara anotada, a 
letras de ouro, nos anais da hist6ria das 
moedas. 

As paredes do vasto salao de aulas es
tavam armadas, a 3 fHas, com cartolinas 
com as cedulas municipais, doutros tem
pos, algumas caricaturas e versos, e, na 
principal, viam-se fotografias dos gran des 
mestres e escritores da especialidade, ja 
falecidos, numa justa homenagem e .reco-

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

Dr. Arneldo BruSo 

nhecimento peJo muito que trabalharam, 
e pelo muito que ensinaram. 

Lindas plantas ornamentais, floridas, 
verdadeiras plantas de exposic;ao, comple
tavam aquele conjunto, dando grac;a e fres
cura, modificando 0 ambiente algido de U/Il 
museu jli sem vida, num salao alegre,lu
zente e fresco, que convidava a entrar., a 
ver, a observar, a ler e a pensar. As con
clusoes, sempre pessoais, essas eram par
ticulares, perte~centes ao foro intimo dos 
visitantes, que jamais mostraram enfado 
pelo que viam, ou lamentac;ao pelo tempo 
gasto na observac;ao de tanto dinheiro, ja 
fora da circulac;ao, e tao diferente, pelo 
menos no tamanho, do que hoje corre de 
mao em mao, deles tao conhecido, e tao 
difIcil de alcanc;ar ... 

Esta exposic;ao teve 0 caracter comar· 
cao, para que pudessem comparecer os 
coleccionadores de Castanheira de Pera, 
Pedrogam Grande e Figueir6 dos Vinhos. 
Infelizmente, estes do is concelhos nao esti
veram presentes nesta competic;ao numis
matica, mas, mesmo assim, teve uma larga 
projecc;ao e um eJevado nIvel cultural e 
educativo. Maior seria, e mais notavel se 
tornava, se .os coleccionadores destes dois 
ultimos concelhos, vizinhos de Castanheira 
de Pera, tivessem marcado a sua presenc;a 
numa jornada verdadeiramente gloriosa 
para os participantes, e satisfat6ria para 
os organizadores. 

A pontualidade foi noUvel, a~ zero ho
ras de 4 de Julho, 0 dia da euforia casta
nheirense, davam-se por concluIdos todos 
os trabalhos de montagem, desde a exibi
c;ao dos conjuntos monetlirios ate a arru
mac;ao do material tornado desnecessario 
para se alcanc;ar tanta beleza como simpli
cirlade. E, por isto mesmo, tudo estava a 
postos para receber a visita inaugural do 
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Chefe do Distrito, que representava S. Ex.a 
o Ministro do Interior, impossibilitado de 
comparecer por servic;o pliblico em Coim
bra, que, na mesma data, inaugurava as 
festas do IX cente~ario da reconquista 
crista daquela cidade universitAria. 
o Sr. Governador Civil de Leiria e mais 
autoridades locais e dos concelhos do dis
trito, muitas individualidades de destaque 
no meio politico, social e industrial, altm 
de muito povo, percorreram a vasta sala, e 
admiraram os mais belos exemplares de 
ouro, de prata, de bronze, e de outros me
tais pobres, demorando-se, por vezes, junto 
de alguns belos livros, ricamente encader
nados, prova de muito interesse, e de nao 
menos gosto artlstico . Salienta-se, em es
pecial, a bela colecC;ao de moedas de ouro, 
de prata, romanos e de dinh,iros da nossa 
primeira dinastia, propriedade do Dr. Anf
bal Correia, ilustre filho da Castanheira, e 
que expOs em Classe de Honra. Era tam
btm um bela conjunto medalhfstico, 0 do 
Dr. Ctsar Antunes, de Lisboa, que foi jus
tamente apreciado por todos quantos visi
taram a exposiC;ao. Desde jA se poe em 
especial destaque a conjunto numismatico 
do museu da Escola PrimAria Viscondessa 
de Nova Granada, apresentado em 3 vitri
nes, e devidamente referenciado, talvez 0 
unico deste g~nero em escolas prim arias 
portuguesas, merecendo as atenc;oes dos 
que se debruc;aram sobre eSS8S moedi
nhas, algumas com mais de 200 anos. 

E para nao alongar demasiadamente 
esta n6tu1a, arquivam-se os nomes de to
dos as participantes, e respectivos prt-
mios: 

Classe de Honra 

Dr. Anfbal Correia, moedas romanas, 
de Duro e de prata, desde D. Manuel I at~ 
D. Manuel II. 

Dr. Cesar Antunes, medalhas. 
A am bos os expositores, foram conferi

das medalhas de vermeil. 

Classe de competi~io 

1.0 Dr. Arnaldo Brazao (moedas, me
dalhas, tesseras e bibliografia), medalhas 
de vermeil e tac;as eJoao Mauuel Marreca 
Correia de Oliveira., cGraciete Rosa Mar
tins Henriqueu e .. Camara Municipal>. 

2.0 Jost Ant6nio Barreto de Almeida 
Barreiros, IS anos (moedas nacionais e es
trangeiras), medalhas de prata e tac;a eRe
cordac;iio •. 

3. 0 Escola PrimAria Viscondessa de 
Nova Granada (moedas estrangeiras e na
cionais), medalha de bronze. 

4.0 Eng.o Virgilio TomAs Henriques 
(moedas de prata). medalha de bronzc 

5.0 D. Sofia Bissaya Barreto Rosa 
(moedasj, medalha de bronze 

6.0 Manuel Rodrigues Lopes (moe
das), medalha de brouze. 

7. 0 Manuel Alves Ceppas (medalhas), 
medalha de bronze, e, na dasse medalhfs
tica, dassificado em 2.0 lugar. 

Altm de to do 0 valioso e interessan· 
Ussimo mostruario, descrito muito despre
tenciosamente nestas palavras, e formado 
por moedas, medalhas e t~sseras, a comis
sao organizadora maudou editar um mi
nucioso catAlogo das exposic;oes, a que 
emprestAmos algumas palavras de apre
sentac;ao, 0 qUill, segundo informac;oes 
chegadas at~ n6s, se esgotou. Bom sinal 
dos tempos. 

E, antes de fin dar, aqui se regista tam
bem, e com a satisfac;Ao que 0 caso requer, 
a cunhagem de uma bela e formosissima 
medalha de bronze. comemorativa das re
feridas festas, e que t notabilfssimo traba
lho arUstico do escultor de Coimbra, Sr. Ca
bral Antunes, que estA marcando posic;ao 
de primeira grandeza entre os escultores
-medalhistas da nossa terra. Talvez, mais 
tarde, nestas .mesmas colunas, se fale desta 
obra artfstica, bem digna de ser apreciada 
e guardada entre as mais belas. 

SANCHO OS6RIO 
REMESSAS A ESCOLHA 

PortuRAl e Ultrllmar (centos de 8('108 di · 
ferentes. novos ou u8ado8. para coleccao) 

SERIES NOVAS 
PortugAl e UltrllmAr (quando V. S . dese
jar, m"lndllrei tsbela com pre COB IIquidos) 
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rBceito qualquer quantldade ou genero. 
Serao valorlzados conforme tDbelR que 
mandarel.) 
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Prof. Doutor A. H. de Oliveira 
Marques 

Este DOSSO querido cons6cio, que, alem 
de filatelista de excepcionais qualidades e 
tempera superior, t professor muito dis
tinto da Faculdade de Letras da Universi
dade de Lisboa, e urn dos grandes val ores 
do panorama intelectual portugues, acaba 
de publicar mais um livro de enorme inte
resse - .A Sociedade Medieval Portugue
sa" - a que 0 escritor sr. Alvaro Salema, 
em e Vida literA ria e arUstica» (suplemento 
semanal do eDiArio de Lisboa.), de 2 de 
Julho passado, dedicou os comentarios, 
daros e vigorosos, que, com a devida ve
nia. transcrevemos na integra: 

.Partindo do conceito certo de que a 
hist6ria erudita, ou mesmo de intenC;iio 
cientlfica, nao t de forma alguma incompa
Uvel com a hist6ria divulgadora para 0 

grande publico, escreveu 0 investigador e 
professor A. H. de Oliveira Marques um 
muito interessante livro, que se intitula 

«A Sociedade Medieval PortuguesalO. Com 
probidade modelar, que FIe testemunha no 
vasto corpo de anotac;oes e referencias 
bibliogrAficas no final do volume, trac;ou 0 

autor urn panorama revelador da vida so
cial llessa tpoca, em tudo 0 que respeita 
a mesa, 0 traje, a cas a, a higiene e a salide, 
os afectos, 0 trabalho, a crenc;a, a cultura, 
as distracc;oes e a morte. AS" ilustrac;oes, 
devidamente, acompanham e completam 0 
texto, ampliando-Ihe 0 mtrito elucidativo. 
Talvez se possa notar, em vArios passos 
da obra, um tratamento das mat~rias que 
prefigura uma certa uniformidade social 
que, evidentemente, nao existia. Mas, nos 
seus moldes e fins, e com a natureza das 
fontes disponiveis, talvez nao fosse fAcil 
conseguir muito melhor. A edic;ao t apre
sentada, excelentemente, pela Livraria Sa 
da Costa, Editora • . 

Um grande an6nclo de um grande 
Industrial: Nicola Covaclch 

Desde hd meses que osta revista vem 
publicando um anuncio de ms;a pdgilla de 
uma das majores, e, sem duvida, a ma{s 
prestigiosa fdbrica de cordoaria do Pais, a 
de Nicola Covacich, no Barreiro, actual
mente em completa tra"sforma~ilo tecnica, 
com aparelhagem da mais moderna e per
feita do Mundo, pal'a produ~ilo do artigo Ii 
base de monofilamentos sinte!icos. 

Tal anuncio era, repetimos, de meia Pd
gina, na ultima capa, de desenho bela e 
ml~ito expressivo. 

Mas Guilherme Nicola Covacich, nosso 
grande e qllorido. amigo, filho e digno conti
nuador do conceituadissimo chefe da casa, 
Jacinto Nicola Covacich, ao ver, pela pri
ms;ra vetl, 0 belo anunc;o, declarou-nos.· -
Estd bem, mas qllero a pdgina inteira. 

E~·ta revista, a maior pllb/ica~ilo filatt-
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organiza"ao e a realiza"ao, em Lisboa, em 
1966, da c2.a Exposi"ao Filatelica Interna
cional Portuguesa>, ja admitida, em prin
cipio, no dificilimo calendario da Federa
"ao Internacional de Filatelia. 

Mas a transcendencia do aconteci
mento, e desses problemas ' que ele en
volve, justificam, plena mente, que hoje 
Ihes dediquemos mais algumas linhas, ate 
como prefacio de uma segunda reuniao 
que, na primeira, foi resolvido efectuar 
muito brevemente. 

Ora, por um lado, 0 exito indiscutfvel 
da cr. a Exposi"ao Filatelica Internacional 
Portuguesa» a cLisboa-I953", impoe que 
se procure alcan"ar um exito igual, senao 
superior. 

De en tao para ell., realizaram-se cerca 
de duas dezenas de exposi"oes filatelicas 
internacionais, algumas delas de alto nIvel, 
como a de Nova Yorque e a de Londres, e 
outras tambem muito boas, como as de Is
rael, Hamburgo, Palermo e Barcelona, e, 
mais recentemente, a de Paris, verdadeira
mente grandiosa, nao obstante os seus 
multiplos defeitos, de local e de organiza
"ao, que os seus mais ilustres visitantes 
estao apontando nas revistas d~ todo 0 

Mundo, e como, em artigos assinados pelo 
eminente prof. doutor Carlos Trincao, pelo 
eminente Jose Gonzalez Garcia e pelo 
dr. Romano Caldeira C~mara, melhor se 
verao e compreenderao no prOximo numero 
do cBoletim do Clube Filatelico de Portu
gah, a ser distribuIdo dentro de breves 
dias. 

NOs nao sabemos, e supomos que nin
guem sabe, senao os C. T. T. portugueses, 
quanta cus.tou aquela «Lisboa-I953», sobre 
a qual passaram mais de dez anos, e muito 
menos fazemos ideia da soma fabulosa que 
deve ter custado a cPhilatec, Paris-64», 
mas, em rela"ao a am bas, podemos afir
mar, sem receio de desmentido, que as 
emissoes de selos feitas por virtude ou 
com motivo das mesmas, cobriu totalmente 
tais des pes as, deixando ainda saldo apre
ciavel, afirma"ao esta com maior relev~n
cia para a exposi<;ao de Paris, que teve·um 
cunho nltidamente comercial, que, feliz
mente, nao esta nos habitos dos C. T. T. 
portugueses - honra Ihes seja feita I 

Mas tudo is to implica um minimo de 
nivel filatelico, ja aprovado por unanimi
dade, ao estabelecer-se que, a prOxima Ex
posi"ao Filatelica Internacional Portuguesa, 
tanto em classicas como em tematicas, sO 
sejam admitidas participa"oes que ante-

riormente tenham obtido 0 minimo de 
medalha de prata em exposi"oes interna
cionais - e um maximo de participa"oes 
internacionais, com a dupla finalidade de 
elevar aquele nIvel filatelico, e de, patrib
ticamente, prestigiar 0 selo portugues, a 
nossa organiza"ao, a nossa seriedade e a 
nossa hospitalidade, e tanto intern a, como, 
principalmente, no campo internacional. 

Nestas premiss as, estamos todos, in
teiramente, de acordo Como de acordo 
estamos todos, inteiramente, em que nao e 
possivel realiza-las com a verba de sete
centos e cinquenta mil escudos, que 0 prof. 
doutor Carlos Trincao demonstrou ser me
tade do total or"amentado. Pelo que, ou a 
dota"ao sera aumentada convenientemente, 
ou os C. T. T. tomam a seu cargo 0 pelouro 
financeiro da exposi"ao - ou, esta, infeliz
mente, nao se realizara, pois que os filate
listlls portugueses nao podem e nao que
rem, em cima dos enormissimos trabalhos 
que gratultamente terao que dispender, 
arcar com as responsabilidades de um 
cdeficib de muitas centenas de milhares 
de escudos ... 

v. C. 

Estou sempre comprador de 
hoas series de colecc;oes 

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

burgo, francra, Suissa, Belgica. 

Interessam-me tamhem 
series tematicas de Portugal e UI
tramar, novas e usadas, e valores 
isolados esgotados na Agencia; 
stocks, restos de coleccroes, etc. 

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

com QU sem papel. 

A. SIM6ES 
Pr. Renovacrao, 9 - 2.0 O.to 
ALMADA ¥- Portugal 
Telefone -+- 271953 
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LISTA DE S6CIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
L1STA DEL SOCI MIGLlEDERLISTE -- MEMBERS L1STE -- L1STE DE MEMBRES 

• 
ALTERAC;6ES REINGRESSOS NOVOS SOC lOS 

PORTUGAL 

170 - Arnaldo Ruivo Pinto da Fonseca 
_ Largo do Conde do Bonfim, 11, 
2. D-D.o _ Lisboa 1- (A) Fr. In. Es. 
It. T. C. V. N. U. 60. 1. 5. 15. 90. 

873 - Arquitecto Ant6nio Gama de Paula 
_ Avenida Marechal Gomes da Costa, 
641 - Porto - (A) Po, Fr, In, Es! 
It, T. C. V. N. U. 1. 2. 15. 16. 30, 
Suckia. Gibraltar, Irlanda, Malta, Lie
chtenstein, 90. 94. 

1152 - Prof. Dr. Ant6nio Henrique Rodri
go de Oliveira Marques - Rua Ra
malho Ortigao, 20, 4."E." - Lisboa. 

1282 - Luis Ferreira de Morais - Travessa 
de S. Vicente, 14, r/c-E.o - Lisboa. 
Po, T. C. V. N. U. 3. 

1290 - Ant6nio Brito e Cunha - Rua Cas~ 
tilho, 13, 2.0-E.o - Lisboa. 

1335 - Dr. Jose Salazar Correia - R. An
t6nio Enes, 25, 5. 0 -D.o - Lisboa
Po, Fr, Es, T. C. N. U. Motivos 
desportivos. 

1550 - Joao Francisco dos Santos Alves de 
Matos - Azinhaga do Convento, 14, 
1.0 _ Castanheira do Ribatejo - Po, 
Fr, Es, In, T. C. N. U. 60. 3. 
90. 94. 

l.'i.'i 1 - Jose Guilherme Sant' Ana de Freitas 
~ Rua Vale do Milho, 38 A - AI
gueirao - (P) Po, Fr, In, T. N. U. 
60. 

1648 - Amadeu Pereira dos Reis - Rua das 
Flores, 151 - Porto - (M) Po, T. 
C. V. N. 60. 1. 2. 15. 26. 28. 90. 93. 

1909 - Joao Maria Pinto d'Almeida MaldtJ
nado - Benavente. 

1958 - Artur Jorge Baptista Pires Monteiro 
- Calc;ada das Necessidades, 30-3.° 
Esq. - Lisboa - (P) Po, T. C. N. 
IT. 60. 1. 2. 93. 

2064 - Dr. J oao Fernandes de Andrade Pais 
. - Rua candido dos Reis, 62-

Ovar - (M) T. N. U. 60. e em qua-

dros, 1. 2. 5. 90. Po, Fr, In, Es, 
T. bans selos tematicos por erros 
e provas de 1. e 2. 

2279 - Francisco Leal Paiva - Rua Roque 
Gameiro, 28-2.° Esq. - Lisboa 4 -
T. C. N. U. Po, Fr, In, Es, 1. 2. 
5. 12. 30. Japao, Medicos. 65. RAU 
Exp. 58. 90. 94. 

2436 - Ant6nio de Olivei~a SimOes - Pra
r;a da ReI''Jvar;ao, 9-2.· D.o - Alma
da - (A) Po, Fr, In, Es, T. C. V. 
N. U. 60. 4. e 63. de 1. 2. 3. 90. 94. 

2449 - D. Nuno de F. L. da Camara - Rua 
Eduardo Brazao, 9-1." D." -Lisboa 
-T. C. V. N. U. 60. 

2794 - Manuel Ant6nio Coelho - Serra -
Tomar - (P) Po, T. C. V. 72. 

3460 - Virgilio Eduardo de Oliveira - Se
cretario de Finanr;as - Tavira -
(A) C. N. U. 60. 1. 2. 72. 1. 2. 

3584 - Ant6nio Pedro Conceir;ao da Silva -
Rua Carlos Mardel, 111-1." D." 
Lisboa - (P) Po, In, T. C. N. U. 
60. 3. 93. 

3616 - Manuel Ant6nio de Noronha - Quin
ta de Ferreiros - Ribeira da Pen a 
- (M), Po, Compreende Fr, T. C. 
N. IT. 60. 1. 2. 93. 94. 

3812 - Dr. Anibal Alr;ada, de Paiva - Av. 
Elias Garcia, 17-6.° Esq. - Lisboa 
- (P/M) T. C. N. U. 60. Nar;5es 
Unidas. Aniversarios do selo 1. 2. 

3959 - Ant6nio Pereira Oliveira Bela - Alto 
da Ajuda - Rua 24, n.~ 23, r/c
Lisboa 3 - Po, T. C. V. N. U. 60. 

4292 - Jose Manuel Trincao de Oliveira -
Prac;a. do Brasil, late 23-3.°, Frente 
- Settibal. (P), Po, Fr, In , Es, T. 
C. V. N. U. 60. 1. 2. 93. 

4424 - Joaquim Trindade Fereira - Av. D. 
Joao V, 46-1.° Esq. - Damaia 
(M), Po, Es, Fr, In, T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 3. 90. 94. ' 

4498 - Jose Joaquim Grade de Jesus - Rua 
de Buenos Aires, 7-4.° Esq. - Lisboa 
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- Po, Fr, In, AI. It, Es, T. N. U. 
60. 1. 2. 3. 10. 

4515 - Vasco Jardim - Rua D. Joana Pe
droso Simoes Alves, late H-2.0 D." 
- ~inda-a-Velha (Alges) - (M) T. 
U. 60. 

4562 - Dr. Pedro Ant6nio Diniz Pitta - R. 
Fialho d'Almeida, 14-1.0 D." - Lis
boa 1 - 60. Tematica de Fauna. 

4564 - Frapcjsco Fortunato Ferreira - Rua 
da Constitui"ao, 21, ric, Esq. -
Porto - (P) Po, Es, Fr, It, T. N. 
U. 60. 1. 2. 3. 93. 

4565 - Alvaro das Neves Lopes - Pra~ Joao 
do Rio, 3_5." Esq. - Lisboa - (M) 
Po, Fr, Es, In, C. N. U. 60. 1. 2. 
94. 

4566 - J oao Gnerreiro da Purifica"ao - L. 
do Terreiro - Aldeia da Mata - Les
te I (P) Es, T. C. N. U. 60. 1. 
19. 94. 

4568 - Manuel Carlos Caramelo de Sousa 
Rua dos Lagares, 9, ric, Esq. -
Lisboa - (P) Po, V. T. U. 60. 1. 
2. 3. 94. 

4569 - Fernando Cabrita - Estrada Nacio
nal, 10-n.o 383-1." Esq. - Laranjei
ro - Cova da Piedade - (M) Po, 
Fr, In, Compreende Es. It. C. V. N. 
U. 60. 3. 90. 

4572 - Jose Alberto Pontes de Barros - Hi
dro Electrica do Douro-Central de Mi
randa - (M) T. C. V. N. U. 60. 
1. 2. Fauna, Desportos e Flores 90. 
94. Torrens: 

4573 - Carlos Francisco Teixeira - Bairro da 
H. E. D. - Central Explora.;ao _ 
Miranda do Douro - (M) T. C. V. 
N. U. 60. 1. 2. Fauna. Pintura 
Espanhola. 90. 93. Torrens. 

4578 - Aristides Soares da Silveira - Rua 
D. Jose Alves Correia da Silva, 21 _ 
Leiria - (M) Po, Fr, T. C. V. N. 
tr. 60. 1. 2. 15. 19. 21. 93. 94. 

4580 - Dr. Carlos Inacio da Silva - Rua do 
Lusladas, 132-r/c D." - Lisboa _ 
(P) Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 
60. 3. 94. 

4581 - Ant6nio Carneiro Jacinto - Aveni
da Nuno Alvares Pereira, 4 - San
tiago de Cacem - (M) Po, Fr, In, 
Es, N. U. 60. 

4582 - Jose Manuel Castanheira da Silveira 
~ Rua de Santo Amaro; 6-1.0 D." 
~ Lisboa - (M) In, Fr, T. C. N. U. 
60. 1. 2. Xadrez, Rep. Federal (86 
usados), Saara Espanhol. 90. 93. 

-4583 -\.. Jose Maria de Sousa Chaves - R. do 

ESTABELECIMENTOS 

ft~DRlfiO{~ & ft~DRmO{~ 
S. A. R. L. 

SECc;:OES: 

ALFAI AT AR IA 
SAPATARIA 
LANIFfclOS 
ALGODCES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

Confecoio Industrial com a marca 

~a/ 
Botas de borracha com as marcas excluslvas 

S. JOHN 
A R P A 0 
BACALHAU 
F ABO R 

Descontos a08 s6cios do Clube 
filatelico de Portugal: IS % em 
fazendas, confec~5es e obra feita, e 

IO% em to do 0 calc;ado. 

58, Hua Nova do "Carvalho, 76 
Hua de S. Paulo, 55 

Telet. 361170/8/9 L1SBOA 
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2 CRONICAS DO 

,9iario 6~ tiGfJOd 
Teremos um.a «2.8 Exposi~io 
Fllatelica Internacional Portu

guesa)) em 1966?-1 

A convite da Federa~ao Portuguesa de 
Filatelia, realizou-se na sua sede, que e a 
mesma do Clube Filatetico ~e Portugal, 
Avenida Almirante Reis, 70, 3.0 , direito, 
em Lisboa, uma reuni'ao de numerosos fila
telistas portugueses, no entanto em per
centagem pequena, em relaC;iio ao ntimero 
dos convocados. Mas recebeu-se uma de
zena de telegramas e cartas, e invocada 
foi a circunsHI,ncia de a reuniao ser num 
sAbado, em pleno Verao ... 

o prestdente da Federac;ao Portu
guesa de r:il~telia, 0 eminen.te prof. do~tor 
Carlos Trmcao, expOs 0 f,m da reunliio, 
que pode resumir-se assim: 

Portugal, que realizou em 1953 a sua 
primeira Exposic;ao Filatelica Internacio- . 
nal, esta agora em altura de realizar a se
gunda, para 0 que, no dificIlimo calendArio 
da Federa<;ao Internacional de Filatelia. jA 
obteve uma aprovac;iio para 0 ana de 1966. 

Acontece que pouco depois sera re
~ormado 0 sr. eng. LuIs Couto dos Santos, . 
llustre correio-mor, pelo que os filatelistas 
portugueses entendem, muito justamente, 
que tal exposic;ao seja a consagrac;ao da 
obra por ele realizada, tanto na moderni
zac;ao e efici~ncia de todos os muttos e 
complexos servic;os dos Correios, Telegra
fos e Telefones, como, especialmente, na 
seriedade, indiscuUvel e verdadeiramente 
modelar, dos servic;os filatelicos, culmina
dos com a publicac;ao do decreta que esta
beleceu 0 Estatuto do Selo e a Comissao 
Filatelica N acional. 

Simplesmente, esta prometido urn sub
sIdio governamental, pelo Ministerio das 
Comunicac;5es, de setecentos e cinquenta 
milhares de escudos, e esta verb!l, se
gundo 0 orc;amento elaborado e apresen
tado por aquele prof. doutor Carlos Trin
cao, e pouco mais de metade das des pes as 
calculadas, entre as quais duzentos mil 

escudos com as estantes necessarias cerca 
da mesma importll.ncia com despe~as de 
deslocac;ao e hospedagem de vinte mem- . 
bros dos juris, classico e tematico, outro 
tanto com 0 aluguer do local, cem mil com 
medalhas, alem das enormissimas despe
sas. com p~opaganda, montagem de secre
tana pr6pna, aluguer de vidros, pessoal 
para montagem dos quadros, em ntimero 
de dois mil, bole tins de informac;ao mI
nim,o. de. tr~s. e grande catAlogo, banq~ete8 
dos Jurts e de encerramento, seguro do 
material exposto, no valor de dezenas ou 
centenas de mil hares de contos, bombeiros 
e polfcias, expediente e devoluc;ao das co
lecc;5es, etc. 

Usaram da palavra, alem daquele pre
sidente, 0 tambem eminente Jose GonZAlez 
Garcia, r) autor destas linhas, capitao F. Le
mos da Silveira, 0 eng. Monteiro de Almeida 
dr. Jorge Vieira e varios OIitros, tend~ 
fica do resolvido, por unanimidade: Que a 
exposic;ao, a realizar·se, tenha um alto nI
vel filatelico. E que ela s6 se realizara 
desde que, com aumento do subsidio do 
Ministerio das Comunicac;5es, ou com ou
tro subsidio do Ministerio do Ultramar, tao 
interessado, ou mais do que. aquele, na 
venda dos selos portugueses, fl.que previa
mente garantido que a organizac;ao nao d~ 
qualquer .deficib, como aconteceu na na
cional de 1960, em que 0 mesmo, infeliz
mente, ainda nao pO de ser liquidado, em
bora relativamente pequeno, na cas a das 
tr~s dezenas de milhares de escudos, nao 
obstante 0 subsidio de, apenas, cem mil 
escudos.. 0 que significa que se fizeram 
milagres, impossiveis de fazer numa Inter
naaional... - V. C. 

Teremos uma «2.8 Exposi~lo 
Filatelica Internacional Portu

guesa)) em 1966? - 2 

, N~ nossa cr6nica anterior, sucinta e 
obJectlvamente, como sempre, equaciona
mos os principais problemas que suscita a 
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aquisic;ao de etiquetas, foi organizado um 
servic;o de «circulac;6es. de cadernos que 
tem dado provas da sua grande utilidade. 

o facto de as prec;os das etiquetas, 
mesmo das mais raras, serem muito bai
xos, e as mesmas nao serem objecto de 
comercio nas casas filatelicas, tem actual
mente a vantagem, para os coleccionado
res, de poderem arranjar uma colecc;ao 
com recursos minimos. Esta razao aumenta 
o valor deste chobby», excluindo especu
lac;oes e falsificac;oes. 

Como acess6rio basico indispensavel 
para 0 coleccionador de etiquetas de re
gistos, serve a chancela oficial de todas as 
estac;oes de correia. 

A classificac;ao sistematica das etique
tas efectua-se com a ajuda de catalogos da 
especialidade, e1istindo actualmente ape
nas dois: da Austria e da Pol6nia. 

Para maior informac;ao sobre etiquetas 
de registos de outros paises, 0 colecciona
dor deve recorrer ao contelldo do Boletim 
ja mencionado, orgao da Primeira Asso
ciac;ao Austriaca de Coleccionadores de 
Etiquetas de Registos, e aos diversos arti
gos especiais espalhados nas diferentes 
revistas filatelicas do mundo. 

As primeiras etiquetas usadas em al
guns paises, para indicar 0 regis to das 
cartas e objectos postais, foram pequenos 
quadrados de papel, apenas com a indica
c;ao R como distintivo. 

Este R foi depois admitido e adoptado 
pelas Administrac;6es de Cor rei 0 s do 
Mundo inteiro, para designar 0 fim do em
prego das etiquetas. 

Actualmente, sAo em geral rectangula
res, diminuindo de tamanho com 0 des en
rolar das epocas, e apresentam, alem do R 
tradicional, 0 nome da cidade ou estac;ao 
de correios, assim como 0 algarismo indi
cativo do regis to. 

Algumas Administrac;oes postais usam, 
paralelamente com as etiquetas, e em vez 
delas, um carimbo adequado para marcar 
os objectos de correia submetidos a regis to. 

A maior etiqueta de registos encontra
-se em Espanha, sendo usada nos Correios 
de Barcelona, medindo 6xg.S centimetros, 
e destina-se ao regis to das encomendas 
postais. 

A diversidade e infinita variedade de 
forma, molde e tipo de letras e dos alga
rismos, torna a colecC;ao e 0 seu estudo ex
tremamente atr-activos. 

Atraves das mesmas, 0 coleccionador 
pode completar as suas noc;6es de hist6ria 
e geografia postal e politica. Pode infor-

mar se sobre a sorte de muitas cidades e 
localidades integradas ap6s as duas guer
ras mundiais em novos estados, que mu
daram consecutivas vezes de nome, con
forme a vontade e a lingua dos seus novos 
donos, e encontrar muitos outros porme
nores interessantes e instrutivos. 

A colecc;ao e 0 estudo das pequenas 
etiquetas multiformes 6 uma fonte perma
nente de recreac;ao e alegria. 

o arranjo de uma colecc;ao completa 
de etiquetas de regis to dum pais nao e 
coisa faciJ, e precisa de muita paciencia e 
minuciosa aplicac;ao, visto 0 grande nll
mero de postos de correio funcionando 
apenas alguns dias nos recintos de exposi
c;oes e congressos, variedade de tamanho, 
da posic;ao e do tipo das letras e algaris
mos, assim como a falta de catalogos da 
especialidade na maloria dos paises. Mas 
a real satisfac;ao sentida na montagem 
duma tal colecc;iio, compensa amplamente 
os esforc;os dispensados. 

o uso das etiquetas de registos foi 
adoptado pelos Correios Imperiais e Reaia 
da entao Monarquia Austro-Hllngara em 
Marc;o de 1885. Para comemorar digna
mente 0 octogessimo aniversario deste 
acontecimento, a cAssociac;ao Austrfaca 
dos Coleccionadores de Etiquetas de Re
gistos» tem a intenc;Ao de aproveitar a oca
siao da II WI P A I Exposic;ao Filatelica 
Internacional de Viena 1965), para propa
gar 0 seu «hobby., apresentando nela va
liosas colecc;oes das referidas etiquetas. 

Concluindo, podemos constatar que a 
colecc;ao de etiquetas de registos pode 
proporcionar aos seus amadores. apesar 
da sua uniform ida de aparente, surpresas 
agradaveis e muita alegria. Como se viu, 
encontra-se, a margem da filatelia, nao s6 
divertimento e satisfac;ao para os coleccio
nadores, mas tam bern a oportunidade de 
empreender pesquizas num terreno vasto 
e inexplorado, por assim dizer virgem. 

f. [8~t!I-Br8n[O a filbo, l~8. 
Apartado n.O 44 - lelefone 22020 

VIANA DO CASTELO 

Grande sortido de series tematicas 
de todo 0 Mundo. Selos chbsicos 

de Portugal e Ultramar. 
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Arco do Carvalhiio, 34 - Lisboa 
(P). T. 60. 

4584 - JOOo Tavares Franco de Campos 
Rua do Almada, 254, 5. o_D. 0 - Por
to _ (A) In, Fr, Es, Ep. T. C. V. 
N. 60. 1. 2. Israel. ONU. 29. Russia. 
Tematica. Cosmonautica. 90. 83. 

4585 - Alvaro Filipe dos Santos Faria -
Av. 5 de Outubro, 201-1. 0 Esq. -
Lisboa - (A) T. C. V. N. U. 60, 
1. 2. 3. 90. 

4589 - AIda. Maria Godinho Neves - Rua 
Belgica, 54-1.0 

- Vila. Franca. de 
Xira - (P) Po, T. C. V. N. 60. 1. 
2. Tematica. desportiva. universal. 90. 
94. Vidal Torrens (desportivo) . 

4590 - Ant6nio Manuel Pereira de Campos de 
Mello - Rua. Domingos Sequeira. 
11-4. 0 D.D _ Lisboa - (P) T. C. 
V. N. U . 60. 1. Mot;a.mbique. 

Ar;ORES 

4354 - Dr. Carlos da Silveira Ribeiro - Tri
bunal Judicial da. Horta - Faial 
(.M) Po, Fr, In. T . C. N. U. 1. 
2. 94. 

ANGOLA 

163 - Alberto Serra. Junior - Caixa Pos
tal n.O 126 C - Luanda. - T. C. V. 

843 - Ilidio Correia dos Santos Lima -
C. P. 943 - Luanda - (A) T . C. 
N. 1. 2. 8. 15. 19. 20. 21. 24. 28. 
Flores. Europa. 60. 64. 80. 81. 90. 
94. Po, Fr, Es, In. 

4231 - Jose Bernardino de Lima Pereira -
Gremio do Milho - Robert Willians 
_ (M) Po, Fr, Es, Compreende It. 
T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3. 4. UPU. 
Desportos, fauna, flora. 90. 94 . 

4458 - Francisco Herminio Pires dos Santos 
_ Rua do Samba, 106-1. 0 

- Luanda 
_ T. 60. N. Tematica de motivos 
nauticos (embarcac;oes. instrumentos 
nauticos, navegadores, almirantes e 
homens do mar, embarcac;oes e an
caras na heraldica, ancoras, etc.) . 

4490 - Joao Martins de Oliveira - Caixa. P. 
n.o 160 - Novo Redondo - Ango
la - T. C. V. 60. 2. Flores de 3. 
Sobrescritos de 1.0 Dia da flora 90. 
Torrens. 

CABO VERD'E 

4570 - Carlos Lage Coelho Serra - Asso
mada - Santa Catarina - (M) Po, 
Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. 94. 

MADEIRA 

124 - Dr. Jose da Cunha. Ta.vares da Silo 
va - Rua das Cruzes, 20 - Fun

chal - Fr, In, Po, T . C. V. N. 
U. 60. 

658 - M. M. Lourem;o de Gouveia - C. P . 
n. ° 456 - Funchal - (M) Po. In, 
Fr, Es, Ep, T. C. V. N. U. 3. Te
matico 4. postais (1'. C. V. ). 

4574 - Clube Filatelico da Madeira - Rua 
do Dr. Fernao Ornelas, 52-2.°, Apar
tado 495 - Funchal - Po, In, Fr. 
Ep. 

MOr;AMBIQUE 

3073 - Joaquim Marques Leitao - Caixa 
Postal. 2211 - Lourenc;o Marques . 
-1'. N. U. 60. 

BRASIL 

3648 - Dr. Nilton Gomes Baptista - Av. 
Suburbana, 2866 - Meier - D. F. 

3909 - Walter Barroca - Rua Rodrigues de 
Aquino, 553 - Joao Pessoa. - Pa
raiba do Norte - (M) Po, In, Fr, Es. 
C. T . V. N. U. 60. 3. Match-Box
Labels. Paper-money. Coins. 

4204 - Jose Carreira. - Prac;a Dr. Anasta
cio, 527 - C. Postal, 231 - Jundiaf 
- SP. 

4212 - Rui Araujo - Rua Rodrigues de 
Aquino, 555 - J oao Pessoa - Pa
raiba - (M) Po, In, Fr, Es, T. N. 
U. 60. 3. Match-Box-Labels. Paper
-money. 

4276 - Urbano Lima - Rua Rocha Pita, 
53 - Santo Amaro - Recife - Per
nambuco - T. C. V. N. U. 60 .. 
FDC, blocos, folhinhas, 1. 2. 15. de 
3 somente tematica de flores. 

4395 - Ernesto A. Schmidt - Rua da Al
iandega, 111 A-SI 301 - Rio de 
Janeiro (Guanabara) Z C-OO. 

4563 - Ernesto Alberto Cohn .,.- Rua. Raul· 
Pompeia, 164.-apartamento 2 Belo 
Horizonte - Minas Gerais - (M) 
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AI. In, Po, 60. 1. 16. Israel. 30 90. 
91. 

4571 - Amir Maggi - Rua Padre Joao, 72 
- C. Postal 155 - Pirajui - Nob. 
S. P. - (A) T. 60. 1. 12. 15. 

4579 - Vitorino J. Cerqueira Filho - Rua 
Itajuba, 551 - Apt." 4 - Belo Ho
rizonte - Minas Gerais - T. 60. 

ESPANHA 

4577 - Juan Ivars Cervera - Col6n 20 -
Teulada (Alicante) - (P) Es. Com
preende Fr, Po, T. 60. 1. 19. 21. 3. 

EST ADOS UNIDOS DA AMERICA 

4529 - Marcel S. Hirsch - 90 Palmer Road 
Brollxville - New York - Fr, In, 
60. 50. (excepto Cortina de Ferro) 
Congo, Marrocos, 90. 91. 96. De 5 
(excepto Cortina de Ferro) FDC c 
primeiros voos. 

4576 - Walter S. Atkinson New Buffalo 
- Michigan - U. S. A. 49117 -
In, 60. 

FRANC;A 

4382 - Abflio Jose Alves - 20, Rue Turgot 
- Sartrouville (5. e O. - (M) Po, Fr, 
Es, T. C. N. U. 60. Angola. Temit
tic6s de anima is e flora de 92. 90, 91. 

INGLATERRA 

4575 - R. C. Feline - 18, Chestnut Grove, 
New Malden, Surrey - (A) In, Fr, 
60. 1. Estado da 1lldia. Angra. Fun
chal. Horta. P. Delgada. 

ISRAEL 

4586 - Israel's Youth Philat. Club - P. O. 
B. 4323 - Tel-Aviv. 

POLONIA 

4588 - Marian Pieczko - ul. Bol. Chrobrego 
-5 - Zary k. Zagania - AI. Fr. T. 
-60. N. U. 3. 90. 96. 97. 

4567 - J6zef Sawinski - Skrytka poczt. 144 
- Warszawa 22 - AI. PI. In. Fr. 
60. Flora. Fauna. Cosmos. Olimpia
das. 

RlJSSIA 

4587 - Y. Glasov - Poste Restante - 1'0-
msk - In. T. N. U. 60. postcards. 3. 

E1ATS-UNIS 
(Continua~ao da prig. 24) 

a. New York, sur Ie terrain de Hazelhurst, a. 
16 h. 50. II avait fait la demiere partie du 
voyage, au dessus des Alleghanies, au prix de 
grandes difficultes, a. travers neiges et brouil 
lards. 

Allison fut triomphalement accuilli par Ie 
Superintendant de l'Air Mail Service, J. E. 
Whitbeck, auquel s'etaient joints de nom
breux officiels et pilotes. La nouvelle fut 
imrnediatement transmise a. Washington. Au 
Post Office Departement, on etait particulie
I'ement satisfait et impressione par la reussite 
du vol de nuit. Le continent avait Me tra
verse juste en 22 heures, 20 minutes; la dis
tance parcourue etait de 2666 miles (4255 
kms) , et Ie temps reel d \'01 de 25 Jleurs, Hi 
minutes, soit a. la moyenne homire de 104 
miles (168 kms). 

Ce premier vol n'avait pas Me annonce et, 
de ce fait, les philatelistes n'avaient pu pre
par~r leurs enveloppes habituelles. La - rnajo
rite des plis existants sont commerciaux et 
en nornbre infirne, ce qui en fait des raretes 
de premier ordre. Tout Ie coumer iut trans
porte au tarif habituel de 2 cents par onec, 
et fut oblitere avec les cachets ordinaires des 
viles expeditrices. 

Le Post Office saluait I 'exploit, 'at parti
culierement Ie vol de nuit de Jack Knight, 
comrne «Ie plus grand pas en avant» de l'a
viation civile. Le meilleur temps de delivmnce 
du courrier ente les deux cOtes avait Me, 
jusque lit, de 72 heures, par la cornbinaison 
de I'avion et des trains de nuit. Le «vol histo
rique» de Jack Knight allait donner Ie vrai 
depart au Service Aerien Transcontinental, 
grace auquel une lettre pourrait etre trans
mise d'une cote a. I'autre en un jour et demi, 
temps absolument extraordinaire pour I'epo
que. 
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Colecc;ao de etiquetas de registos 
E not6ria a for«;a atractiva dos selos 

sobre os coleccionadores. Estes pequenos 
peda«;os de papel colorido t~m em si tudo 
para satisfazer as mais pretensiosas exi
g~ncias, e exercem uma verdadeira fa sci
nat;iio sobre os seus -fans>. 

o mundo dos selos, a sua grande va
riedade de tamanho e cores, form as e mo
tivos, constitui a materia ideal para conten
tar as mais amplas prete~soes dos que se 
ocupam com eles, coleccionando-os. 

Os filatelistas, porem, siio espfritos 
inquietos, que procuram sempre alargar 0 

seu horizonte, com investiga«;oes com ple
mentares. 

Assim, aconteceu que alguns deles es
tenderam a sua actividade alem dos limites 
dos selos, abrangendo outros ramos espe
ciais, situados a margem da filatelia, como, 
por exemplo, a colec«;iio de etiquetas de 
registos de objectos postais, de etiquetas 
de valor declarado, de reembolso postal, 
correia aereo, etc .. 

Para conseguir a coopera«;iio dos colec
cionadores de etiquetas, existentes ha 
quinze anos, niio s6 em Viena como tam
bem em diversas localidades da Austria, 
foi decidida a reuniiio dos mesmos, e assim 
nasceu a .Primeira Associlt«;iio Austrfaca 
dos Coleccionadores de Etiquetas de Re
gistos>. 

A Associat;iio tem a sua sede em 
Viena, e filiada na c Uniao das Associa
«;oes Filatelicas Austrfacas>, e a sua deno
mina«;ao e endere«;o siio os seguintes: 

I. Osterreicbil,cher Rekozettel- Sam
mler - Verein, Wien IXI72, 

UniversitatsstraBe 8/r. 
Esta Associa«;iio, fundada em 1949, foi 

a primeira do genero no mundo, e conta 
actualmente cento e setenta e seis s6cios, ' 
dos quais 50 % sao residentes em Viena, 

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

Embllixador Georges Argyropoulos 

e os restantes no interior da Austria, di
versos pafses da Europa ocidental e orien
tal, enos Estados Unidos da America. As 
demais Associa«;oes similares existem na 
Inglaterra, Australia e um pequeno nllcleo 
de estudos na Alemanha. 

Segundo 0 seu estatuto, a Associa«;iio 
tem por fim reunir os interessados nas eti
quetas de registos e ramos similares, a fim 
de promover a sua colec«;ao e estudo. 

Na Associa«;iio pode participar todo 0 

indivfduo nacional ou de origem estran
geira, as,dm como menores, mas estes ape
nas com autoriza«;iio previa dos pais. 

A Associa«;iio e dirigida por um Con
selho Directivo, anualmente renovado, e 
cujo direito de elei«;ao perlence a todos os 
s6cios efectivos. 

A mesma possui um'Boletim de comu
nica«;oes e informa«;oes, editado oito vezes 
por ano, e, des de a sua funda«;iio, sairam 
do prelo 136 n.os com 872 paginas ilustra
das, e muito bem redigidas por colabora
dores, especialistas no genero. 

Duas vezes por mes, reunem-se os s6-
cios, na sede da Associal(ao. Estas reuniOes, 
muito frequentadas (30/35), servem aos s6-
cios para compra e trocas de etiquetas de 
registos, apresenta«;ao de colecl(oes e, tam
bem, para considera«;oes e discussiio de 
assuntos relativos a modalidade, estando 
ainda a disposi«;iio dos estudiosos uma bi
blioteca com diversas obras da especiali
dade. 

Para facilitar, aos coleccionadores que 
residem fora de Viena e no estrangeiro, a 
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metros de comprimento, gostosissimos? 
Po is bem ... La tiveram uma peixada a pira
cicabana. E depois? Selos, selos e mais 
selos. 

A terceira visita foi a Jundiai. Como e 
muito perto de S. Paulo, aqui s6 houve 
uma choupada, puxada a linguic;a da terra, 
e que acabou com 0 apetite geral, de ma
neira que ninguem teve vontade de ian
tar ... 

J a estao programadas visitas a: Cam
pinas, Taubate, Rio Claro e Araraquara. 
Naturalmente, nao serao feitas em domin
gos seguidos, mas quinzenalmente. 

o suc'esso social e filatelico tem sido 
absoluto, e tudo faz acreditar que durante 
muito tempo elas se realizarao) mesmo 
porque os coleccionadores residentes em 
cidades vizinhas tambem comparecem, e, 
assim, aos 20 a 30 paulistas, juntam·se de
zenas de outras cidades, e junto com os do 
local, da, digamos, entre So a 100 pessoas. 

Outra novidade que acaba de se intro
dnzir, e a realizac;ao de uma reuniao espe
cial de uma agremiac;ao na sede de outra 
agremiac;ao. 

Assim, a primeira foi uma reuniao 
realizada na sede da cSociedade Philate
lica Paulista., por elementos do .Clube 
Filatelico do Brasil., nos moldes das que 
este Clube organiza na sua sede social. 

Seguiu uma turma do Clube, chefiada 
pelo seu presidente, General Mirabeau 
Pontes, da qual fiz parte, juntamente com 
o Almirante Magalhaes Macedo) General 
Arnaldo Franc;a, J oao Braga, Reynold Koes
ter, Martins Junior e Gilberto Williams. 
'fodos foram com suas esposas. 

o program a executado foi 0 seguinte: 
Apresentac;ao da colecc;ao de selos clsssi
cos dos Estados Unidos, do General Mira
beau Pontes) que fez uma palestra sobre a 
mesma. DivulgaC;ao de informac;oes e deta
lhes sobre a Exposic;ao Filatelica Intern a
cional BRAPEX 65, que devers realizar-se 
no Rio de Janeiro, no pr6ximo ano, por 
mim, secretario da Comissao Organizadora. 
Leilao de selos e material filatelico, feito 
pelo Almirante Magalhaes Macedo. Este 
leilao cons lOU de So lotes levados do Rio 
de Janeiro, dos quais 10 foram vendidos 
em b'eneficio da agremiac;ao paulista. A co
missao com a venda dos restantes lotes 
tambem foi em beneficio del a, que assim 
apurou cerca de 70 mil cruzeiros. 

Como novidade, todos os lotes nao 
tinham base minima para a venda, alias, 
novidade para os paulistas, e nao para 0 

_nosso clube, porque e praxe nossa nao 
aceitar lotes para os nossos leiloes que te
nham uma base minima. Os lotes sao ven
didos pela maior oferta, seja ela qual for, e 
como nos nossos leiloes sempre temos a 
presenc;a de cerca de So s6cios, e muito 
raro um lote ser vendido por muito menos 
do que 0 seu valor real, e e comum ser 
vendido por mais do seu valor, principal
mente quando os interessados sao diver
sos ... e quando dois ou tres cabec;ugos e 
teimosos se encontram - 0 que e muito 
comum-, e entao 0 prec;o sobe as nuvens ... 
No computo final, sempre a media do total 
arrecadado ultrapassa muito 0 valor comum 
e geral dos selos vendidos. 

o mesmo se deu nesta reunillo reali
zoda em S. Paulo, com satisfac;ao gera!. 

As senhoras dos cariocas visitantes 
juntaram-se numerosas senhoras paulistas, 
pelo que a rl.uniao teve a presenc;a de 
quase duas dezenas de senhoras, e a noi
tada alegre finalizou com uma choupada, 
perto da sede da S. P. Paulista. 

Coube a presidencia desta reuniao ao 
Dr. Humberto Cerruti, presidente da cSo
ciedade Philatelica Paulista,., que limitou 
a sua abertura a boas vindas aos visitantes, 
e encerrando com 0 seu agradecimento. 
Discurso mesmo no duro, ele s6 pO de 
faze-Io durante a choupada ... 

Foi um grande e agradavel sucesso 
para as duas agremiac;oes filatelicas. 

,,1 
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,~\PAGAMOS BONS PREC;OS 
POR 

sruuBS - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTBS - AO QUILO 
... PARA 0 NOSSO NBG6CIO DB RBTALHO, tambem desejamos comprar 

quantidades mais pequenaa de aelos em series, de pre~o mo!dio e mais 
elevado. 

Como somos a maior cau filatelica da America, eatamos conatantemente 
a comprar grandes quantidades de selos de todas a8 partes do mundo. 
Acrualmente, estamos particularmente interessados em comprar: 
... SBLOS BM SruuBS : De valor baixo e medio. Completas ou incompletas, 

novas ou usadas. 
... SELOS ISOLADOS: Variedades baratas e atractivas. 
... PACOTBS: Feitos cuidadosamente, com .elos perieitos. 
... GRANDBS QUANTIDADBS B RBSTOS DB cSTOCI<:S. de todos 

os generos. 
• MISTURA (AO QUILO) sobre papel. 

QU8ira mandar-nos a sua lista dB O/8rtM, que mer8C8ra a nossa 
pronta B cuidadosa atBnfao. 

GRATIS, A PEDIDO I A nona nova lIata de compraa I 
cOs melhorea pre~os por selos dos Estados Unidos e Canadb 

VENDA AO MAIOR E MAIS CONHECIDO IMPORT ADOR AMERICANO 

£H. E. HARRIS & C.o' 

BOSTON 17. Mass. U. S. A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 

5ELOS .... .A.LBUN5 
CahiJogos, Materil'.ll filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com

pJetas de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Listas de pre<;:os gratis. 

CASA FUNDADA EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 

R U ABE RNA ROO LI M A, 27 - TEL E F 0 N E 49723 

LISBOA.I 

31 
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ll!La -
GAAMA& 

Jf. BASILEIA - No Ontono, serao lei
loados os espectaculares Antigos Estados 
Alemaes, da colecC;ao Bnrrus. 

*' ROMA - Durante 0 I9. 0 Congresso 
Filate/ieo Nacional Italiano (19 de Fevereiro), 
o Sindieato Naeional dos Comereiantes dB 
SIlos atrihuiu as suas placas de honra aos 
autorBs dB rnhrieas fi/ate/ieas na Rddio e 
na Televisilo mais em evidinc;a. Foram con. 
cedidas cl Ssnhora Lina Pal,rmo e Nino 
Bruseh;ni (TV) e Gennaro Angiolino ( Ra
dio). 

Jf. LONDRES - 0 primeiro catalogo 
Ingles foi publicado em Novembro de 1865, 
por Edward Stanley Gibbons. Para cele
brar este centenario, a firma que usa 0 
seu nome organizara uma grande Exposi
C;ao Filatelica no cRoyal Festival Hal!», de 
17 a 20 de Fevereiro do pr6ximo ano. 

... S. P AU L 0 - 0 distinto filatelista 
Joss Leandro de Barros Pimentel, redactor 
da ampla secfilo filatmea do importante 
quotidiano cDidrio de S. Paulo"" e actual 
Presidente da A. B. J. F., foi considerado, 
pelas assoeiafoes de eoleccionadores, como 0 

ejornalista filate/ico do ano». 

* BERNA - A ExposiC;io Filatelica 
Nacional Suic;a, .NABRA-65·, tera lugar 
nesta cidade, de 27 de Agosto a 5 de Se
tembro do pr6ximo ano. 

* FRANKFURT - Um bloco da Ale
manha cAssistincia I9JP (Nothilfe), com 

08 to 1)0 
o MUttllO 

filigrana invertida, foi vendido par I3.ooo 
marcos. A cotafilo Michel s de apenas 5.000 

marcos. 

* RIMINI - A ExposiC;ao c Verso To
kyo», exclusivamente do tema olimpico
a que ja nos referimos anteriormente
reuniu 120 participac;oes, de 20 pafses. As 
colecc;oes que serao expostas na capital 
nip6nica, durante os pr6ximos Jogos Olim
picos, foram seleccionadas por um jdri in
ternacional de que faziam parte os maiores 
entendidos DO assunto, como 0 italiano 
Carlo Condarelli, 0 hdngaro Imre Varadi e 
o ingles Ernest Trory - 0 dnico tematico 
que ate hoje teve entrada na cRoyab. 

* NOVA IORQUE - A Assemhleia 
Geral das Nafoes Unidas, cujo 20.0 aniver
sdrio Sl completa em I96" decidiu que esse 
slja 0 cAno Internacional da Cooperafilo», 
I recomsndou qu, os paises-memhros emitam 
um selo ou serle comemorativa. 

Ganhe dlnhelro, 
angarlando an6ncios 

para 0 nosso 
Boletim I 
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Duas novidades filatelicas brasileiras: 

caravanas visitando cidades do interior, 
e reunioes de uns clubes nas sedes dos outros 

Nova modalidade de propaganda da 
Filatelia esta sendo feita pelos filatelistas 
paulistas, tendo como base a cSociedade 
Philatelica Paulista», e como iniciativa e 
chefia os jornalistas filatelicos daquela ci
dade: J. L. Barros Pimentel, Americo Toz
zini, Dr. Heitor Fenfcio, M. Garaboski e 
dr. Humberto Cerruti, que e tambem 0 
presidente da S. P. P. 

Aproveitam 0 domingo para organizar 
uma caravan a de filatelistas, que com as 
suas famIlias vai visitar e passar 0 dia em 
uma cidade do interior. 

A primeira visita foi feita a Mogy das 
Crnzes, e durante ela inaugnrou-se uma 
feira de selos ao ar livre, que se realizara 
aos domingos, na Prac;a Jose de Alencar. 
A inaugnraC;ao foi feita pelo Prefeito Mn-

,-------- POR --------, 

HUGO FRACCAROLI 

Vlcfl·Prealdent" do Club" Fllab!llco do Braall 

nici.eal, com a comparencia do Bispo 
D. Jose, aItas autoridades, e numerosos 
filatelistas do local. A seguir, um gostoso 
almoc;o, com a presenc;a de mais de 60 
pessoas, e a parte final foi uma reuniao 
fila teiica. 

A segunda visita foi a Piracicaba, com 
uma peixada a moda da cidade. Peixe de 
agua doce apanhado no rio Piracicaba. Sa
bem que no interior do Brasil temos os 
famosas peixes cDourado», cSurubb, cPi
caricn», gran des e grossos, de um a tres 
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CABO VERDE - J08.0 de Deus Lopes da MACAU - Rolando dos Reis Angelo - C. P. 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 - Ci - 143 - Macau. 
dade da Praia. 

u. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911 , 15 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o de 
Gouveia - Rua das Dificuldades, 28-30. 

th Avenue, GL. 5-2144, Sacramento , 20 . S. TOME - Joao Paulo Rego Teixeira-
Calif6mia. S. Tome. 

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA 

Enderec;o telegnlfico : LUSITANA Telefone n.· 10 - VALEN<;:A 

- DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - V ALENGA 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

cchipolilo» 
arligos de alia qualidade 

FOGOES - LANTERN AS - PULVERI· 
ZADORES - CALDEIRAS DE DESTI· 
LA<;:Ao - PRENSAS c MARMONIER ,. 
PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC. 

Casa Hipolito, L.da 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 e 53 PORTUGAL 



Eng. Carlos Ribeiro, ilustre Ministro das Cornunic;:ac;:6es 

(Ver artigo no interior) 
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