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143 - Macau. 
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4661 - Claudio Hoberlo Guessi - n. Coronel 
Militiio, 463 - Caixa Postal, 27-
Militao - (M) Fr. In. 60. N. U. 6 
do SuI 90. 

4662 - Nelson Felicio - Rua Coronel Militao, 
682 - Militao - (M) Fr. In. 60. N. 
U. 6 do SuI. 90. 

4663 - Jose Fereira da Silva - ale do Banco 
do Brasil . - Sec~o dt' Descontos
- Recife - Pernambuco - Po. T. 
60. 

4665 - D. Cecilia Leao Hazar - Rua Agn'Lrio 
de Sousa, 145 - S. Paulo, 9 - (M) 
Po; Fr. In. Es. T. N. U. 50. 1. 15. 
Russia. Tematicas. 90. 

ESPANHA 

4494 - Ismael Garcia Quirani - Apartado, 28 
- Alena - Bata. (Rio Muni) Africa. 

4533- Horacio Grande Perdomo - Plaza San 
Bernardo, 12 - Las Palmas - I1has 
Caniirias . In. Es. Fr. T. 60. 3. 90. 

4620 - Jose M." Borras Feliu - Calle San Ger
vasio 13 - Apartado 60bO Barrt'lona 
- (A) Es. Fr. AI. In. Port. It. 5. 
(casi toda) 30. 

ALEMANHA OCIDENTAL 

4635 - Egon Seefeldt - Falkenseer Chausset' 
217 - 1000 Berlin 20. 

4664 - Joachim Schmidt - Orlleisweg 12-
8601 Baunaeh- T. N. U. 60 . 3. 97. 

ARGENTINA 

4643 - Asociacion Aerofilatclica Argentina 
Casilla Correo 79 - Sucursal 25-
- Buenos Aires. 

BELGICA 

4525 - Jose Henin - Rue Jules Henin, 45-
Farciennes. 

4626 - Andre Le Campe - 27, Quai au Foin 
- Bruxelles 1 - (A) T. C. Fr. Po. 
AI. Flo 1. 2. 13. 25. 90. 93. 97. 

CHECOSLOVAQUIA 

4666 - Polak Ohlrich - Zalesna 13039-
Gottwaldov 1 - (A) In. AI. T . N . 
U. 60. 3. FDC. view cards. 90. 96. 

COLOMBIA 

<4644- - Otilia Rosa Mendoza Guerreiro - Cal
le 17-A - 12 a 43 - Santa Marta
Magdalena. 

4645 - Ricardo Alfonso F uent.es Noguer.l.
Av. Libertador 14-52 - Sa nta Marta 
- Magdalt'na. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

1779 - Bureau Issues Association Inc. - 824 
Westwood Place - Falls Chullch. Vir
ginia 22043. 

3368 - Julio S. Almeida - Apt. 10 F -
2081 Second Avenue. New York. N. 

Y. 10029. 
-1667 - Mario H. Rechany - 1l8-16, 84th. 

Avenue - New York 11415 - T . C. 
N. 60. 1. 19. 19racl. ql. 

FRAN<;A 

3923 - Jean Antoine Roudeix - 24, Rue du 
General Lherillier - Ermont (Seine & 
Oise) - (P) Po, Fr, T . C. V . N . U. 
60. 1. 1. 2. 16. 20 . 21. U. P . U. 
90. 93. 

4382 - Abilio Jose Alves - 24. Rue Beunel 
- ~aris 17° - (M ) Po. Fr. E s, T. C. 
N. U. 60. Angola. Tematicos de an i
mais e flora de 92 . 90. 94 . 

4633 - Frank Muller - 188. rue de P aris 
Les Lilas - (Seine) Aerofilatelid . 

HOLANDA 

1867 - Jose Eduardo Serra de Vasconcelos 
Carvalho - J. Leegenhock - Eendra
chsstraat. 174 A. - Rotterdam. 

POLONIA 

4616 - Jan Platek - ul. Olesinska. 17 m . 4. 
- Warszawa 12 - AI. Fr. In . PI. T . 
60. N. 64. Vaticano. S. Marino. ONU. 
Temiiticos de flora. fauna. cosmos e 
pintura. 

4630 - Witold Domagalski - ul. J. OlbeaLi}
ta 13a m. 27 - Warszawa - In. AI. 
Fr. Tematicos de flora, fauna, despor
tos, pintura e cosmos. 90. 96. 

4631 - Andrzej Czerwonko - P. O. Box. 341 
- Warszawa 1 - In. Fr. T. N. 60. 
5. 90. 96 . 

4632 - Koszewski Stanislaw - ul. \Vasilko
wska 44 - BIalystok - Fr. 64. N. 
Terniiticos. fauna, flora. desporto§, 
cosmos e outras da Po16nia, Russia. 
Romenia, Checoslovaquia. Bulgarill . 
DDR. 31. 

VENEZUELA 

4642 - Felibiano R. dos Anjos - Calle Brasil 
48 Catia-Caracas-Po. T. N .. U ) 
60. 94 . 
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As perfura<;oes 110S selos de D. Pedro V 
e da 1.8 emissao de D. Lllts 

Recebi, ha algum tempo, uma 
carta do conhecido filatelista lon
drino sr. Robson Lowe, em que ele 
me pedia parecer sobre a autentici
dade do picotado em dentes de 
serra dum selo de 25 reis da r,a 
emisslio de D. Luis. Respondi-lhe 
que n1l.0 me podia pronunciar sobre 
ela, por se tratar de perfura~llo nlio 
oficial, e que, por este motivo, em 
Portugal ninguem coleccionava 
aquelas variedades, mas que poso 
suia uma carta com urn selo de 
25 reis de D. Pedro V, semelhante
mente perfurado, e Iha mandava, 
para a hip6tese de 0 seu exame lhe 
poder ser uti!. Passadas umas serna
nas, 0 sr. Robson Lowe teve a gen
tileza de me enviar urn estudo que
tinha escrito sobre esta perfura~lio, 
e que destinou a revista editada 
pela sua casa, mas que me pedia 
para traduzir e publicar tambem 
numa revista filatelica portuguesa 
importante. 

E do teor seguinte : 

Roulette portuguese 
em d-.ntes de serra 

. As separa~{jes experimentais e 
leitas por particulares oplicadas aos 
selos gravados da Gra Bretanha inte
ressam aos especialistas ne!te pais, 

Pe10 

Prof. Ooulor Carlos Trinc:ao __ 1 

mas sou be nada menos do que pelf) 
dr. Carlos Trincao, de Lisboa, que os 
selos denteados pela roulette particu
lar aplicada aos se/os de 25 reis, em 
Maio e JUllho de 1862, niio sao colec
cionados em Portugal. 

FIQ.1. 

Os Ires exemplares ilustrativos 
deste artigo, de que dispus para 
exame, e a prova que eles lornecem, 
sugerem que eles constituem um bonito 
problema lilatelico. 



2 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE POl<TUGAL 

A) - O~ 25 r . tipr} V de 1858 
usada sobrtJ carta de Lisboa para 0 

Porto, e drltado df' 22 de Maio de 1862 
(da co/w;ao do d". Trinciio). Da es
querda da foilla. Fig. 1. 

-
Fig. 2 

B) - 0:, 25 r. tipo IV de 1862, 
usado sobre ca1'ia de Lisboa para 
Hamburgo J do/ada de } de Junho de 
I862 (da colec~ao do falecido dr. R. 
H. Urwick ) Fig. 2. 

C) - 0 selo de 25 r. usado em 
Lisboa rm I de Junho de 1862 (da 
colec~a() do falecido R. B. Ym'dley). 
Da dire ita da follta. Fig. 3. 

Fig. 3, 

As- dimensoes dos dentes variam, 
mas a medida e 10 1/ 2 a cerca de I I, 

e bem :,c pode conjecturar sobre 0 

tipo de maquilla usado para fazer 
esta variedade desusada. A curva 
curiosa do den tea do nos selos A e C 
parece sugerir que se trate duma ma
quina de linha, mas as sflos sao exac
tamel1te das mesmas dimcnsoes, .e se 
C fosse coloca'do inv(rtido sabre A, as 
formatos coincidiriam. Ha duas expli
ca~ijes pos:,lveis. Os selos podiam ter 
sido cortados em frlas hori;;ontais, ou 
as foLhas poderiam ter sido dobradas 
verticalmente, e cortados em pm'es, au 
em folhas, do que ,esultaria os selos 
de cada extremidade da folha terem 
exactamente as mesmas dimens6es, 

Se algum leitor tiver outro ex,m-· 
plar desta vtlriedade em qualquer 
valor, 0 autor aKradecera 0 ense;o de 
o examinar, visto assim ser possivel 

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. 834-108 
LISBOA (PORTUGAL) 

f. [aUei-Branm & filbo. l~l. 
Apartado n.O 44 -'- T1IIefone 22020 ' -

VIANA DO CASTELO 

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

de Portugal e Uluamllr, 
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4655 - Joao Baptista Gomes MaItez - !{ua 
do Zaire, 26-c/v Dt." - Lisboa -

(M) T. C. V. N. U. 60. 3. 94. 
1657 - Virgilio da Silva Bernardo - CaIC<Clda 

da Picheleira, 91-r/ch. Dto. - Lisboa 
_ (P) Po. C. N. U. 60. desporto5. 90. 

-1658 - Fernando Macedo Ferreira Cardoso
Rua Maurila, 66 - Porto - (A) Po. 
Fr. T. N. U. 60. 1. 2. Tematicos de 
fauna, flora, austronautica e desportos. 

4(,59 - Capitao Jose da Horta Veiga - Quin
ta da Atalaia - Palhava - LisbOn -

, (M) T. C. V. N. 60. I. 2. 93. 
46bO - Dr. Francisco Maria B. Arrobas da 

Silva - Rua Luis lJf'rouet, 21-r/ ch. 
- Lisboa. 

4669 - Joao Jose Caetano Trindade - Av. 
Almirante Reis, 242-5." Dto. - Lisbo.'l. 
- (M) Po. N. U. 6. 3. F. D. C. 

·1670 ~ Alfredo Araujo Pereira - Rua de 
Campoli de , 107-3." Esq." - Lisboa.
(M) Po. Fr. It. Es. In. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 90. 93. 94. 

ANGOLA 
3797 - Dr. Alberto Fernandes Geirinhas 

Adminisl:rador do Concelho de Ca.ma
cupa - Vila General Machado (M) 
Po, Fr. In, It, Es, T. C. N. U. 60. 
I. 2. Novas Republicas. 

4623 - Jose Augusto Viana Salgado - Ca.ixa 
Postal, 24 - Novo Redondo - (M) 
Po. Fr. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2. 

Tematicos de cosrnonautica, desportos 
e £lora. 90. 94. Lollini. 

1668 - Joao Aparicio Nunes - Caixa Postal, 
10-345-B. G. - Luanda - (M) Po. 
Compreende Fr. Es. It. T. N. 60. 
I. 2. V. 60. 3. 90. 1964/ 5. 94. 

MADEIRA 
3200 - H. T. Gomes de Freitas - Caixa Pos

tal, 469 - Funchal (M) Po, Fr, In, 
Es, Ep, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 4. 
de 3. 10. 15. 17. 19. Israel. C. Belga. 
Uniiio SuI Africa.na. 21. 24. 29. 30. 
90. 93. 

'1622 - Carlos Moreira de Oliveira - Rua de 
Joao Tavira, 55 - Funchal - T. 60. 
1. 2. Y.aticano. 10. Ocidental. 16. 21. 
2&. 

46c5.6 "'-- Jose Manuel Pereira Nunes - Levada 
da Corujeira-Monte - Funchal- (P) 
Po. Fr. In. T. C. v.. N. U. 60. 

_MOC;AMBIQUE 

100'5 _ Luis Rocha - Porto Amelia - (A) 
Po, T. N. U. 60. 3. 90. 94. 

2520 - Antonio Manuel Bispo - Prpdin Men
des, 4.'-4."_ Lourenc;o Marques - (M 
Po, Compreende In, e Es, T. ~. U. 60. 
J. 2. 93. 94. 

2819 - Jose Joaquim Ganhoteiro - 2." Sec
r;iio de Vias e Obras - Vila Caldas 
Xavier - (P) Po, Fr, T. C. N. U. 60. 
1. 2. Religiosos, animais, flores, des
portivos, 90, 93. 

3523 - Zacarias GonC<Cllves Regufe - Caixa 
Postal, 875 - Lourenc;o Marqu('s
(M) Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 1. 
2. 93. 94. 

4312 - Anabela Maria Brandao - Caixa Pos
tal, 359 - Beira - (P) Po. 60. 

4634 - Antonio Machado Corral - Manhic;a 
- (A) C. N. 60. 1. 2. 94. 

4637 - Manuf'1 Barbedo Garcia _ Posta H('s
tante - Nampula - Po. Tn. T. l. V. 
N. U. 60. I. 2. 93. 94. 

BRASIL 

4127 - Gilberto df' Oliveira. - Hu ~ :\Iarques 
do Parana, 75 - Apt. 301 (Flamf'n
go) Zc - 0 1. Rio de Janeiro G. A. 

l - Po. Fr .. Es, In, T. C. V. N. U. 
60. 3. Tematicos desportivos, f10res e 
fauna. 90. 

4617 - Heinz Rudolf Bukow - Rua Maria 
Angelica., 752 - Apart." 103 - Rio de 
Janeiro - Po. Fr. In. AI. T. N. U. 
60. I. 10. oriental (' ocidental. 15. 

90. 97. 
4624 - Dr. Clovis Vieira - l<ua Lins V'nscon 

celos, 124 Casa 6 - Rio df' Janeiro 
- ZC 16 - (M) Po. Fr. Es. T. I. 6. 
10. 19. 90. 

4627 - Luis Reginaldo Fleury Curado - Es
tado de Goias - Goiania - Caixa Pos
tal, 176 - In. Fr. AI. T. 60. 1. Russia 
Tematica de musica e pintura. 90. 
96. 97. 

4628 - Jose Guanieri Leite - Caixa. Postal, 
141 - Santo Andre - Estado de 
S. Paulo - T. 60. 72. Postais de 3. 

4629 - Jose Ferreira da Silva. - a le Banco do 
Br8.!lil S . A. - Recife - Po. In. T. 
60. 3. 

4636 - Jorge Sielawa. - Caixa. Postal, 120 -
Sao Jose dos Campos, S. P. (A) Po. 
In. PI. Es. T. 60. 1. 2. 6. Latina. 
Pol6nia. Tf'matica desporth'a. 30. 
90. 94. 

4641 - Erlandsen F. Taguaribe - Camilo d(' 
Holanda - Vila Zaccara 48 Joao Pes
soa. (P. B.)-Po. In. T. C. N. U. 
60. 3. 72. Paper money. 
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Porto - (P ) Po , Es, Fr, n, T . N. U . 
uO. 1. 2 . 3 . 93 . 

-1 601 - America Coimbra - l<U,L Damasceno 
Monteiro • .'1 -1." - Lisboa . 

-1602 - Jose Ft'rnando Simoes Castanhl'ir,L Nu
nes - Rua D . Hodrigo da. Cunha, 14-
-ric. A. Esq. - Lisboa - (P) Po. 
Fr. In . T. C. \~. N . U. 60. 1. 2. 
Temaiica fauna. 90. 93 . Torrl'ns . 

4603 - An1'6nio Infldo Alves Correi1L de Oli
veira.- H. Hodrigo dd Fonseca, lOl 
l. " DC" - Lisho,L - (P) T. N . U. 
60. 1. 2. 90. 

41504 - Gentil Afonso Hodriguf's do Hego 
- Cal<,;ad;L do Duqul' df' LafOl's, 32-1. " 
P. 7 . - Usboa. - (P) . 

-1603 - Club!! do Pf'ssoal da Siderurgia Na
dona l, Siderurgia Nacional, Seixal 
T. 60. N . U . 90. 9.'1. 94 

·IGOG - Albino Duraes Pinto Moreira - H. S. 
J<oqul'. d,L Lameira, 559-2." Dto . Porto 
- (M) T . C. V . N. U. 60. 1. 2. Olim
picos _ Ef>paciais 93 . 

4607 - Jose Manu!'1 Ca rdoso Miranda - Hua 
de QUf>bra -Coslas, U -3." Coimhra 
(P ) ' Po. T. 60. 

~G08 _ Carlos Gabriel Gom;alvcs - Arga nil -
(P) Po. T. N. U. 60. Temfttkas dl's 
porlos , flora, f'Luna. 94. 

·1609 - Hui Adelino Serra. Jorge - B airro 
B issaya Bam'to, 55- Coimbra (P) 
Po. Fr. T. 72 . 

4610 - Albertina Pere ira Costa Pinto - HU,L 
das Escolas, 31 - Ba irro da Encar
na~'io - Lisboa - (P) Es. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 1. 2 . Flor,I , Fauna, 
dl'sportos. 94 . Torrens (D('sportos (' 
FIorI's ) . 

4611 - Joao Carlos Gomes F t'rna ndes Alv!'s -
Av . da Igreja. 22-2. " Dto . ..:.... L isboa 
- (P) Fr. In . Po. T . N. I ' . GO. 

4612 - Ma nuel Jose do J(osflrio Caslanheira 
- Arg-unil ~ (P ) Po . In . T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 15. 94 . 

46U -- Joaquim Montl'iro da Mola Cardoso 
- 1<. Fran<,;a Junior, 397 - Matosi
nhos - (M) Po . Fr. Es . In . T . C. V. 
N. U. 60. 1. 2. Olimpicos. Espa
ciais 90. 

-'1614 - Antonio MarhL Owen Pinht'iro Torre~ 

':1" 

- H. Diu. 136 - Foz do Douro -
Porto -(M). Po. Fr. In. Es. T. V. N. 
H . 60. 1. 2. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 
90. 93. 

-4615 - Jaime Hasse de Oliveira Boavida 
Leiria - (M) Po. Fr. In. Compreende 

Es. n. T. C. N . U . 60. 1. 2. 5 . FDC 

cl serie e sobrescritos com cd.rimbos 
com£>morativos 93. 94 . 

4618 - Leandro Jorge Fortes Marques - I{ua 
Jose Hicardo, 9-3." Esq. - Lisboa 1 

- (M) T . N . U. 60 . 1. 2. Tematic'L 
dt> N a \'egao;ao 94. 

4619 - Jose Henri!lue da Cosia Gomes 
Apartado 37 - Meir inho - Torres Ve
dras - (P ) Po. T. C. VI. N. U. 60. 
3. 93. 

4621 - Casimiro Manuel Marques Balsa. 
Av. D . Carlos I, 108-3. 0 Lisboa. (P ) 
Po. Fr. In. Es. T. C. V. N. U. T£>ma
Hcos dt> ast.rofilatl'lia e desporto 90. 
93. 94 . 

4638 - I{einaldo Afonso d,L Silva Jordiio 
Hua. da Vist6ria, 15 - Leiria - (P ) 
Po. Fr. In . E s . T. C. U. hO. 1. 
2. 94 . 

4639 - Mario Hamiro GOIu;ah-es Farinha 
I{ua Luciano Cordeiro. 123-2 ." Dto. -
- Lisboa- (M ) Po . . T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 

4640 - Antonio candido Antao Hobal Hua 
Bela Vista a Gra<,;a. 6-2."-Dto. - Lis
hoa - (M) Po. In. Fr. T. C . V. N. U. 
60. 1. 2. 94 . 

4646- Jose Carlos de Morais Herrm1illn Sil
vano - I{ua Alexandrl' Herculano. 48-
-3. o -Esq."_ Lisboa - (M) T . C. V. N 
U.60. 

4647 - Jose Baptista Barala - H. Jacinio Nu
nes, 12-5."-Esq." - Lisboa (P/M) Po. 
Fr. In. T. 60. 1. 2. Japao. Fran.;a. 90. 
Fran<,;a . 94. 

4648 - Agostinho Jose de C1LIDarneiro Perl'ira 
Marques - Rua. Dr. Francisco dos 
Prazeres. ]5 - Guarda - (M) Po. Fr. 
Es. In. T. C. V. N . U. 60. 1. 2. 
Tematicos desportivos . 

4b49 - Fernando Mousinho Filipe Barbosa 
Pra.c;a dos Restauradores, 68 ~ Lisboa 
- (P) T. C. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

4650 - Alvaro Lopo de Almeida - Av. de 
I{oma, 31 -1.° Porta 1 - Lisboa 5-
(M) T. C. V. N. U . 60. 1. 2. 93. 94 

4651 - Carlos Alberto de Almeida Azevedo -
I<ua Manuel Francisco Soromenho. 3 1 
- Loures - (P) T. C. V. N. U .• 
60. 1. 2. 

4652 - Ant6nio de Almeida. Marques - I{ua 
Dr. Ant6nio Granjo , 2 - Parede. 

4653 - Maria. Ivone de Lima Antonino - Rna 
Almeida Garett. 53 - Faro - (P) Po. 
C. U. 60. 1. 2. 94. 

4654 - Nechko Radeff (Eng.") - Av. Joao 
XXI. 68 -5. 0 Esq,· - Lisboa - (P) 
Po . Fr. AI. T. C. V. N. U. 60. 1. 93. 

BOLETIM DO CLUBE FILAT1l:LICO DE P ORTUGAL 3 

deduzir qual1tos selos foram cor tat/os 
duma vez, se hot4Ver material dispo
nivel para 0 detnonstrar. 

ROBSON LOWE 

Respondi ao sr. Robson Lowe 
que ia promover a publica~1io do 
seu estudo, e que, quanta a mim, a 
maquina usada no corte dos selos 
em questao se deveria assemelbar 
muito a uma recartilha, instrumen
to que nos tempos da minha meni
nice existia em todas as cozinhas, a 
qual, apoiada a uma regua, ou 
guiada por mao habil, cortaria os 

I 

\"'~'JJ j [J . Gl . 

D [JIJD ---.. - _ ..... - -- - -- ......... - ..... .. ............. .. 

DDIJD . ..... . .. .. ....... .. ... .. .. .:- .. ....... .. .... .... .. .... .. 

[J [JIG] [J 

selos, dando-Ihes 0 aspecto dos fo
tografados. 

o sr. Robson Lowe responde-me: 

cE possivel que os selos fossem 
cortados com a rocla que V. sugere, 
mas se a minha teoria relativa ao 

dobrar das folhas e correcta, en tao 
nao 0 poderiam ser com urn aroda. 

Se examinar 0 selD destacado 
em rela~ao com 0 seu selo sobre 
carta, vera que eles t~m a mesma 
forma estranha. Urn e 0 contrario 
do outro. 0 seu e provavelmente 0 

primeiro selo duma fila, enquanto 
que 0 da colec~ao Yardley e da di
reita da fila. 

Suponho que a maquina podia 
cortar urn hloco de 4 selos de cada 
vez, entao 16 selos podiam ser do
brad os num bloco de 4, e deste 
modo 0 primeiro selo do bloco de 
16 (que pode ter sido 0 seu) e 0 

ultimo selo do bloco de 16 (que po
deria ser 0 de Yardley) teriam a 
mesma forma, embora inversa entre 
si. Desenhei um pequeno esquema 
e dobrei-o em 4, para demonstrar 
exactamente 0 que quero dizer. 
Marquei com letras 0 bloco de 16, 
de modo que todos os selos deve
riam ter a mesma forma, assim 
como os B, etc. ja se v~ que 0 
mesmo comentario se aplicaria se 
eles fossem cortados em blocos de 
8, e dobrados s6 uma vez, mas nll0 
posso crer que, se 0 corte fosse feito 
com uma simples roda, se pudessem 
obter selos com 0 mesmo formato. 
em 2 emissoes diferentes. Isto su
gere que houvesse um instrumento 
cortante (possivel~ente ainda pro
veniente da cozinha) que fizesse a 
separa~110. » 

o problema aqui fica, e . se 
acrescentei, ao artigo do sr. Robson' 
Lowe, 0 primeiro comentario que, 
ele me sugeriu, e a resposta que ele, 
deu a esse comentado, foi para 
tornar mais claro 0 pensamento do 
ilustre filatelista ingles. 
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ESPECIAL.VENTE SPa:CIALE 
SALE·SON DERANGEBOT 

VENDA 
SPECIAL 

(Somente para s6clos-Seulement pour membres-Only for members 
Nur fur Mitglleder) 

Sobrescrilos primeiro dill -Enveloppes premier jour -First day covers - ErsIIlIgbriefe 

N .• ' IIvert Pre~o 

AUSTRALIA 

(73) ·181 182 'se tenant. - Cent.o deseo-
berta do ouro e governo de 
Victoria \2 pares) ...... .. . . 15$00 

BRASIL 

(74) .630 - Vlslta Pesldente Cravelro 
Lopes.(t selo ..... .. ...... . 

(75) .630 - Idem \2 selos) .. . ... .. .. .. 
(76) - A. 75 - l:Ioden ·Powetl ... ........ ... . 
(17) • A. 88 - 10· Congres80 Allanca Ba-

tista Mundlal .. .. , " .... . , 
178' .750 - 10" Anlv. l:Ieneo do Nor-

(79) - 751 
180) ·754 
(81) - 755 

(82) ·756 
(83) ·757 

(~) ·659 

deste .. ... ... . ..... ... .. . 
- Escritor Coelho Neto ..... . 
- Turlsmo, Vila Velha .. . . .. 
- Cent. evang. LodillcaCIIo 

Esplrita . " .. ... . . .. , 
- Visita Presidente Luebke .. . 
- Papa J060 XXIII .. . " . .. .. .. 

E. U. A. 

- A. Lincoln ... ... ...... ... ' . ' 

6$00 
12$00 
6$00 

5$00 

5$00 
5$00 
7$50 

7$50 
5$00 

3$00) 

FRAN~A 

(85) .1266/67 - .Europa • .... .. 12$00 

• • GRA-BRETANHA 

(86) ·357J~8 - . Europa. ' " ..... '" ... 50$00 

ISRAEL 

(87) ·251 153 - Ene~la at6miea ... ' " ... 20$00 

ITALIA 

(88) ·822/ 23 - .Europa. .. . ... ... .. . ... 12.$00 

JAPAO 

[89) -653 - 50.· Anlv. da Avl'Clio.. ... 10$00 
1901 -716 - Jamboree A.hlll eo ... ...... 15$00 

POL6NIA 

1911 -871 e 1174 - JOS08 Olimplcos 19!16 25$00 
19l) ·872 e 873 - Ide m .. . ... .. , .. .. .... 20$00 

CHECOSLOV AQUIA 

(93) - 1274/75- 10." Anlv. da Televlsiio ...... 7$50 

Corimbos especillis - Obliterlltions specill!es - Specilll cancellations

- Besondere Abslempelungen 

I C~da pe~a, apenas 5$00 

ALEMANHA ORIENTAL 

(94) - Sonneberg, Cldade ·dos Brinquedos 

BRASIL 

(951 - 36.0 CongresBo Eucarlstleo 

(96) - Dla de Portugal [10·6-571 
(97) - 2 . 05 Jogos Desportlvos Luso-Brasi

lelros 
(98) - 30.0 Anlv. da V. A. S. P. :Vlac;iio 

Aeree Silo Paulo) 

Pre~onlxo, mals porte - Prix ferme, plus !port - Net price, plus :postage 
Nettoprels, unci Porto 

Pedldo. 80 CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
Avenida Almirante Reis, 70, 3.0 , Dto. - liS BOA 
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LISTA DE S6CIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
L1STA DEL SOCI MIGLIEDERLISlE -- MEMBERS LISlE -- LISlE DE MEMBRES 

• 
ALTERACOES - REINGRESSOS - NOVOS s6cIOS 

PORTUGAL 

755 - Joao dos Santos Mendont;a - Rua Rei
tor Teixeira Guedes, 63 A-I." - Faro 
- (P) Po. T. N. U. 1. 2. 93. 94. 

1149 - Margarida Maria Leitao de Pin a -
Rua Tenente Valadim, 26-2." - Guar
da - (A) Po, Fr, Es, T. C. N. U. 
1. 2. 

1453 - Eng. Adriano dos Santos Macedo 
Rua Rodrigo da Fonseca, 180 - Lis
boa - (M) Po, Fr. Es, T. C. N. U . 
28. Vaticano. Espanha . Flores e Frutos 
de 3. 90 . 93. 

1679 - Francisco Xavier da Mota e Campos 
- Rua do Arco a Sao Marnede, 4 -
3 ." Esq. - Lisboa- (P) Po, T . C. 
U. 60. s6 de 2. 5. 6. 94. 

1744 - Francisco Jose Tavares da Silva 
- Chefe de Repartit;ao de Finant;as de 

LouIe - Po, T. C. V. N . U. 60. 3. 
1863 - Virgilio Campos Portela - Rua dos 

Fanqueiros, 68-70 - Lisboa - (M) Po, 
Fr. Es, T. N. U . 60. 1. 2. 10. 15. 19. 
21. 26. Japao. 90. 94. 

1948 - Manuel Joaquim dos Santos - Aveni
da Combatentes da Grande Guerra, 
89-1."-Esq. - Alges - T . C. N. U. 
60. 1. 2. 94. 

2836 - Ramalho Guerra - Rua da Assunt;iio, 
7-4.' - Lisboa. 

2921- Americo Soutelinho - Rua Augusto 
Gil. 3-3. "-Esq. - Lisboa ~ Po, T. C. 
V. N. U. 1. 2. 19. 21. 90. 93. 

3356 - Octavia Augusto Monteiro Baptista 
Rua Q. n .· 14 - 3." Dto. Odivelas 
- Lisboa. (M) Po. In. T. C. V\ N . 
IT. 60. 1. 2. 21. 28. 31 . 90. 93. 94. 

3589 - Dr. Edmundo Gont;alves Pargana
Rua Freitas Gazul, 9-4.0 Dto. - Lis
boa - Po, Fr. In, T. U. 60. 1. 2. 
3. 94. 

3751 - Jose Duarte Machado Morais - Rua 
D. Filipa de Vilhena, 32, 2.0 - Lis-

boa 1 -(P) Fr, T. C. N . 60 . Tema.
tiea de Agricultura. 90 . 

3813 - John Deakin Hampton - Rua D. Jooo 
V, 15 - 2.· Dto. - Lisboa - Po, Fr. 
In, T. C. N . U. 60. 1. 2. 5. 92. 

3945- Alberto Baptista Potier - Largo de 
S. Juliao , 13·1." Dto. Santarem - (P) 
Es. Fr. T. N. U. 60. 1. Angola 94. 

3%6 - Dr. Eduardo Perdigao - Alameda das 
Linhas de Torres , 25-2.· Dto. - Lis 
boa. 

4091 - Ant6nio Augusto de Araujo Ramalho 
- Rua Jorge Alvares, 4-5 .° (Restelo) 
Lisboa 3 - (M) Po, Fr, In, C. N. 
60. 1. 2. Tematica. de Flores 93. 
Torrens. 

4352 - Artur Augusto Alves de Miranda
Casa da Pena - L ufrei - Amarante 
- (M) Po. Es, Fr, T. C. V. N . U . 
60. 1. 2. 21 . 94. 

4363 - Jose Paulino Pereira Serra - Casal 
Pinto Mendes, 3 - Galiza - S. Joao 
do Estori!. (P) Po, T. N. U. 60. 

4421 - Fernando Jose Fernandes Lucio Este
ves - Rua Joaquim da Costa, 1O-2 .~ 
Esq. Lisboa 1 - Po. Fr, In , T. C. 
N. U. 60. 3. Astrofilatelia . 90. Lol
lini. 94 

4484 - Amavel dos Santos Andre - Rua 
Combatentes da Grande Guerra, 25-2 .~ 
Esq. Queluz - (P) Po, C. N. U. 60. 
1. 94. 

4489 - Ant6nio Carlos Pinto d' Almeida Mi
randa - Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra, 170-1.0-Esq. - Algas 
- Lisboa. 3 - (M) Po, Fr, In, T. C. 
N. U . 1. 2. 90. 94. 5. Tematieos de 
animais, flares e desportos. 

4540 - Dr. Luis Filipe de Araujo Fernan4e~ 
- Rua de Portugal, 14-2." - Faro. 
(M) Po. Fr. In. Es. T . C. V. N. U. 
60 1. 2. Vaticano, S. Marino 24. Te
mas 90. 94. 

4564 - Franquelim Fortunato Ferreira - Rua 
da Constituit;ao, 21, ric, Esq.-
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Selos novos e usados de Portugal e Ultra
JUar. compro troco e vendo. Selos da Suir;a, 
Fran,.a e Alemanha. compro ou troco por 
selos de Portugal e Ultramar. Desejo corres
pondentes para troca, compra e venda de 
selos em Angola, Cabo Verde. Guine, Macau, 
S. Tome e Timor. - Artur Real Bordalo da 
Silva - Rua da Penha de Fran,.a, 256-2.· 
Esq. - Lisboa - Portugal - Telefone 833878. 

Je cherche des timbres motifs de tout Ie 
monde: Flora. Fauna. Astrofilatelia, Religioso, 
Sport I Portugal, Ultramar, Africa e Europa 
Ocidental I . Je donne en echange touts les 
t imbres de Russia, Pol6nia e Europa Oriental: 
motifs-cosmon{mtica. sport. flora, fauna, etc .. 

150-200 Frs. Yvert I Catalogues Yvert 
1965, Zumstein, Michel. Correspondence: Alle
mand, Russian, Anglais. Fran,.ais. Ryszard 
Romanowicz, ul. Wojska Polskiego 51/3a, 
Koszalin-1 , Po16nia. 

Se me remeterem 100 selos de Portugal, 
comemorativos, usados, receberiio a mesma 
quantidade de U. S. A. 

B. Zerden - 25 W64 ST. New York 23, 
N. Y .. - U. S. A. 

,.-r,~lPAGA.MOS 

Domingos do Sacramento 

(Mercado Filalelico 
de Lisboa) 

Rua do Cruci!ixo, 26 

Telefone 324891 

LISBOA 2 Portugal 

• 
SELOS NACIONAIS 

E 
ESTRANGEIROS 

• 
ALBUNS 

E 
MATERIAL FILATELICO 

• 
Lista de ofertas em distribui~io 

BONS PRECOS 
POR 

SJUUES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
* PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar 

quantidades mais pequenas de selos em series. de pre~o mOdio e milia 
elevado. 

Como somos • maior casa filateUca da America, estamos constantemente 
a comprar grandes quantidades de selos de todas as partes do mundo. 
Actualmente, cstamos particularmente interessados em comprar: 
* SELOS EM SJUUES : De valor baixo e mcdio. Completas ou incompletas, 

novas ou usadas. 
* SELOS ISOLADOS: Variedadea baratas e atractivas. * PACOTES: Feitos cuidados.mente, com seloa perfeitos. 
* GRANDES QUANTIDADES B RBSTOS DE cSTOCKS:. de todos 

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

Queira mandar-nos a sua lista de ofertaSt, que merecerd a nossa 
pronta e cuidadosa atenfao. 

GRATIS, A PEDIDO I A nossa nova IIsta de compras I 
cUs meJhorea pre~os por selos dos Estados Unidos e Canadb 

VENDA AO MAJOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

AH. E. HARRIS & C.0'l 
BOSTON 17. Mass. U. S. A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 
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N ossa Senhora da Europa 

Dentro da uniformidade artistieamente 
poueo original dos selos do eonjunto das 
emissoes chamadas «Europa., emitidos 
anualmente pelas Administra'roes dos Cor
reios dos paises mem bros da C. E. P . T', 
destaea-se, com insisU:ncia, uma feliz ex
eep~iio. 

Trata-se da serie «Europa» emitida pela 
Espanha, de dois selos, do valor de I e 5 
pesetas, euja emissiio foi feita em 1963, que 
apresenta uma eneantadora imagem da Vir
gem Maria, com 0 Menino Jesus. 

E interessante notar que, desde ISO~. 
existe em Espanha uma cMadona da Eu
ropa~. 

Durante 0 reinado de Isabel a «Cat6lieu 
e dez anos ap6s a eonquista de Granada, os 
espanhois oeuparam Gibraltar. Assim, aea
baram 800 anos de dominio arabe em Es
panha. 

Pelo 

Embaixlldor 
I 

Georges Argyropoulos 
_J 

Para eomemorar este aeontecimento, foi 
erigida na ponta sui do Roehedo de Gibral
tar, na Baia de Laudero, uma Capela em 
homenagem a Nossa Senhora da Europa, 
visto que ali se situa 0 local on de a Europa 
aeaba e, em frente, a Africa eome'ra. 

Este lugar de peregrina'riio, na extremi
dade do Continente Europeu, gozava de 
grande popularidade na Idade Media e ne
nhuma fragata, navio de vela, ou galeao 
passava 0 Estreito sem disparar uma salva 
em honra de Nossa Senhora da Europa . Os 
almirantes da armada espanhola, ofereee
ram eandeeiros votivos ao citado Santuario_ 
Grande era a aflueneia dos peregrinos, que 
aumentou eonsideravelmente ap6s a vito
riosa batalha naval de Lepanto. 

A imagem da formosa e juvenil Senhora 
da Europa, com aspeeto de IS an os, trazen
do um vestido verde igual a cor da bandeira 
do Islao, com 0 seu manto flutuando entre 
a Europa e a Africa, foi transportada, ao 
tempo da eonquista de Gibraltar pelos In
gleses em 1704, para Algeeiras, on de foi 
eonfeeeionada uma e6pia no estilo de Mu
rillo, existente ainda em nossos dias na 
Igreja das «Irmb dos Pobres •. 

Ha IOO anos, a imagem primitiva de 
Nossa Senhora da Europa voltou a entre
tanto restaurada Catedral de Gibraltar, on de 
foi solenemente instalada num altar de 
ebano, doa'riio do Papa Pio IX. 

Uma e6pia da mesma imagem, feita pelo 



6 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

pintor Joaquim de Angulo para 0 Santuario 
«Madona di Campiglio), situado nos Montes 
Dolomites na Italia, perto do lugar on de 
Carlos-Magno atravessou os Alpes, foi colo
cada, ap6s ter sido abenc;oada, no dia 30 de 
Maio de 1961, pelo Papa Joao XXllI, no 
altar-M6r do dito Santuario com uma ins
cric;ao mencionando esta doaC;ao da Espanha_ 

Outro Santuario de Nossa Senhora da 
Europa existe tambem numa altitude de 
3_000 metros na Montanha do Serenissimo 
onde nascem os principais rios da Europa. 

o General Charles de Gaulle e a Chan
celer Konrad Adenauer receberam tambem 
das maos de uma comissao, constituida para 
esse fim, durante a entrevista hist6rica de 

Reims, que confirmou a reconciliac;ao poli
tica franco-alema, uma imagem de Nossa 
Senhora da Europa. Foi sob a pro posta da 
mesma comissao. que os Correios de Espa
nha emitiram os selos «Europa 1963» com a 
efIgie da Virgem com 0 Menino Jesus, aci
ma mencionada. 

Eis, em resumo, 0 aspecto hist6rico-fila
telico da imagem de Nossa Senhora da Eu
ropa que serviu de modelo para a emissao 
da serie dos seLos . Europa 1963» da Espa
nha, que obteve, grac;as a sua feliz inspira
c;ao e a harmonia do desenho e das cores, 
um grande exilo a provocar a admirac;ao 
tanto dos filatelistas como do grande pllblico 
em geral. 

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

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

* 

L1SBOA - 2 

SELOS DE TODO 0 MUNDO PARA TODOS OS TEMAS 

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

EXECUC;:AO RAplDA DE PEDIDOS POR CORRESPONDE:NCIA 

COMPRA - VENDA 

ra.ppoi'te 
will pay 

lohnt sich 

Une annonce dans notre BOLETIM 
An advertisement in our BOLETIM 
Eine nzeige in dem BOlETIM 
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Procuro no Ultramar. Anii-mal<iria (de to
das as Provincias). Borboletas (Moc;ambique). 
Insectos (Guine), aS8im todos os selos de 
Fauna e Flora, nomeadamente de E8panha e 
col6nias. e da America do Sui. Dou em troca, 
par mancolista , tudo da Checoslovaquia. Base 
Yvert. 

F. Hladecek, DALOV\ICE 76, O. K. Vary, 
Czechoslovakia. 

Aerofilatelistas - Os que procuram bons 
documentos, devem inscrever-se para receber 
gratuitamente as nossas !istas peri6dicas. em 
que Ihes damos a conhecer 0 q Uf' temos de raro 
para ceder, no momento. C. K. Beecham, 30 
Pinewood Drive, ORPINGTON, Kent, Grii.
-Bretanha. 

Aerofilatelistas - Procuro «acidentados» 
de correio aereo. Je cherche des pHs «acci
dentes", 1 buy accidented «crash» mail. leh 
such «Unfallpast». 

Robert DE MEDTS, Hue de lit ComPte 16 , 
BRUXELLES 3, Belgica . 

Aerofilatelistas - Compro pequenas e gran
des quantidades de aerogramas militares, com
provadamente circulados (com carimbo), ex
pedidos de ou. pam todas as nossas Provincias 
Ultramarinas. Hesposta a Secretaria do Clube, 
ao n.." 80. 

PanL receber com regularidade aSl series dos 
paises ou temas de seu agrado, inscreva-se no 
Serviyo Especial de Nova Emissiies de «Sergio 
W. de Sousa Simoes - Selos e Material Fila
telico - Caldas cIa I<ainha». Fornecl'mos tudo 
nas melhores condi<;ops de prel;o e rapidez. 

Bonitas colec..aes temaiicascompletas.iu
do em selos novos, Ano Mariano, Aniversa.rio 
dos Rota.rios, Coroar;ao de Isabel II, ja mon
tadas em albuns especiais. «Sergio W. de Sousa 
Simoes - Selos e Material Filaie!ico - Caldas 
da Rainha». 

Estou interessado na aqulsl~ de selos 
de Portugal, numeros 1 a 25, em pares, ban
das, blocos, oblitera..aes raras e flelos sobre 
cartas. Agrade~ ofertas detalhadas e pre,.os. 

Aristides Soares da Silveira - Rua Dom 
Jose Alves Correia da Silva, 21. l"eiria. 

Cambio sellos nupvos con todo pi Mundo , 
cantidad por cantidad , nada de catItlogo, ell 
vien - Jose Gutierrez - ~a.vezt1e las (Caceres ) 
Espanha. 

Cambio usados comemord t; ,-os , me inter/"
san Portugal I' Ultramar, Francid, Ita lid, B!'I
gica, Suiza, Alamania, Filipinas, Doy Espana, 
Colonias Espanolas, Francia, Alemania, Suiza, 
Belgica, Japan, H!'publicas Am!'ricanas. Con
diciones I x 1 catalogo YverL Juan Sanchez 
Navarro. Padre Garcia, 2-1. I (lHCA (i\'1urcia). 
Espana. 

Todo 0 material filatelico encontra 0 colee
cionador pm «Sergio W. de Sousa SimOes
Selos e Matprial Filatelico - C,ddas da Ihi
nha». Esereva-nos, pedindo 0 que necessit l' . 

Belgic-a. TfOeo LOntr,l 100-5UO selos do 
YOSSO pais 0 mesmo numero I' valor da Belgica. 
]{. Delaha.ye 5, Place Van \Ieemputte
MontrSL Amand. Belgic'l 

SELOS - de Portugal, Ultramar e es
trangeiro, compro, vendo ou traco, antigos e 
modernos, isolados e em series completas, 
novas e llsados. F. D. C. - De' momf'nto, 
estou interessado I'm adquirir selos comcmora
t.ivos da Fran"a, aos centos, usados. Pedro 
Jose Waddington P eters - A,'. Joan Cris6s
torno, 81-4." - Tel. 41107 - Lisuoa-1. 

STAMPS - Of Portug.t1 and Overseas Pro
vinces, I buy and sell, old new issues, mint 
and used sets, also singles high ,-,dues of 
foreign countries.- Please make your offers to 
Pedro Jose Waddington Peters, Av . Joao Cri
s6stomo, 81-4.° Lisboa-l (Portugal). 

Pour 300 timbres, votre ehoix, 5 a 10 du 
meme votre pays ei colonies je donne 300 
timbres Belgique-Delneuville - b2, Hue Cesar 
Franck - T_ieg~ - Belgique. 

Salvados do Aviao PA 1.11 - 21 / 22-6-19.11. 
Sobrescristo em muito bom estado. V('nde 

pela melhor oferta Pedro Champlon-Pracet,l 
Fialho de Almeida, 3-2."-Es'1. Amadom. 
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ANUNCIOS 
Canjir6es antigos, e candeeiros e candeias 

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

Compro e vendo selos aos melhores pre'OOs. 
M. do Nascimento - Apartado n." 112 -
FAHO. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
deaconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
2$00 cada N. F . • Jose Pinto Duarte - Rua de 
M~bique, 56-3. G-Esq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Compro, vendo e troco c1assicos de Portu
gal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas 
universais de Aereos, Flores, Desportos, Aves, 
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D. 
C, Vendo sobrescritos da VI Exposic;ao Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista 
desde 1930. IntercAmbios prolongados e com 
regularidade. Possuo grandes «stocks». A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal 
Telef. 2272329. 

L. M. DE NORONHA 
C. P. 499, N ampula. MOf;AII1BIQUE 

Series novas e usadas do Ultramar, eSl1e
cialmente India Portuguesa; Pacotes, Sobres
critos do 1.. Dia e Comemorativos. e Postais 
Maximos da India. Descontos para a revenda. 
Troca moedas e m{lximo~. 

Desejo trocar selos, moedas, postais e FDC, 
com amigo8 de todo 0 mundo. Corresponden
cia em portugu8s, franci!s, ingles e espanhol. 
Resposta. garantida. Paulo Roberto Alves. 
Caixa Postal, 218 - CARATINGA (Minas 
Gerais) BRASIL. 

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

Compro. troco e venda selos novos e usa
dos. Preciso correspondentes Ultramar Portu
gues. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre. ~3-
-2.-Dt. - LISBOA-~. 

" ECONOMICOS 
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE

LOS: Troco ou compro, pagando bern. Ro.
posta a Secretaria do Clube, ao n.· 22. 

PHOVAS. ENSAIOS E EI<HOS: Troco. ou 
compro. pagando bern. Hesposta a Secretaria 
do Clube. ao n. " 22 . 

De momenta interessado na compra de 
selos ao cento, lotes e colecc;5es - Aceito 
ofertas. M. do Nascimento - Apartado 112 
- FARO. 

PROVAS, ENSAIOS E ERl<.OS NOVOS 
OU USADOS DE MACAU, troco ou compro. 
pagando bern. I<esposta a Alvaro Marti ns, 
C. P. 39 - Sa da Bandeira - ANGOLA. 

Desejo trocar selos de> todo 0 mundo, espe
cialrnente Portugal e Ultra mar. Dou selos do. 
Estados Unidos e Na,,5es Unidas. novos. 
Julio S. Almeida ....:.. 182 Nevins Street
Brooklyn, N . Y. 11217 U . S . A. 

Compro selos usados da Suic;a (Pax. etc. ) 
Franqa (aviac;ao, etc. ) Vaticano e Ultramar 
Portugues, borboletas de 2$00 e 2$50. passa
ros de 4$50 a 50$00, peixes de 15$00. Res
posta ao Apartado 2393 - Lisboa 2. 

Dese..L. obtener cambios con todo eI mundo ' 
Suscribase al club mas importante de Espana 
revista bimensal , con direcciones de todos los 
paises. - Cuota anual 30 escudos . 

Inforrnes: Apartado. 1728 - Barct-Iona (E s
pana) . 

Atll alilatellstas - Int t;res!'olad05 em docll
mentos, dos pioneiros as novidades, podem 
receber gratuitamente as minhas listas de ofer
tas peri6dicas. 

Frank Muller. 188 rue de Paris, LES LILAS 
(Seine). Franc;a. 

Sobrescritos do CFP. alguns muito ra ros c 
ja dificeis de encontrar. Tenho muita coilla e 
aceito listas de faltas. "Sergio W. de Sousa 
Sim6es - Selos e Material Filatelico - Caldas 
da Rainha». 

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE POHTUGAL 7 

2 CRONICAS 

i)iario 
Teremos uma «2.a Exposlqio 
'liatelica Internaclonal Portu

guesa)t em 1966? - 3 

Hli jli algumas semRnas, dediclimos aqui 
duas c:r6nices ao assunto do titulo beima. 
Mas ele e transcendt'nte e importante, pelo 
que, mormente depois da segunda reuniilo 
dos fiIatelistas portugueses. promovida ptla 
Federa~ilo Portuguesa de Filatelia, e presi
dida pelo seu eminente presidente, 0 prof. 
doutor Carlos Trincilo, a qual resumida
mente nos referimos no domingo passado, 
- justifiea plenamente as duas cranices que 
vamos dedicar-Ihe. 

Nesta segunda reuniilo, aquele prof. 
doutor Carlos Trincilo, com 8 sua incompa
ravel experiencia de Exposi~i'ies Inttrnacio
nais, e com 8 calma e sensatez que todos 
Ihe reconhecem, apresentou um or~amento 
bastante detalhado, do qual con~tam despe
sas no montante de Esc. 1 800 ('00$00, e 
receitas de Esc. 250000$00, don de 0 «de
ficH' ou a necessidade de, pelo menos, 
Esc. 1 550000$00. 

Como 0 Ministerio das Comunical;oes, 
pelos C. T. T., prometeu 0 subsfdio de 
Esc. 750000$00, flieil e de concluir que esta 
importdncia nilo chega para metede do «de
ficit. previsto. 

Acresce que varios oradores, como 0 
8ignatario, salientaram a pequenez de algu
mas das despesas apontadas, e um deles, 
o eminente Jose Gonzalez Gareia, salien
tando essa pequenez, acrescentou, muito 
inteligentemente, que 0 pre .. o previsto para 
2000 quadros, Esc. 460000$00, nilo deve ser, 
em 1966, 0 mesmo de agora; que, se em 
simples hip6tese, teis quadros forem feitos 
agora, par tal pre~o, haverli que acrescer
-Ihe 0 pre~o da respectiva e dificil armaze
nagem ate a data da exposi~ilo; e que, 
quanta as outras despesas, mao-de-obra, 
ordenados da secretaria, medalhas, banque
tes, etc., ser~o, em 1966, muito maiores do 

DO 

que as previstas neste momenta, atentos 
todos os aspectos do problema econ6mico 
portugues. 

Ptmmte tais niimeros, e tilo sensatos 
argumentos, come~ou e terminou em franco 
pellsimismo aquela itltima reuniilo de filate
listas portugueses. Tudo indica que Portu
gal nilo teni em 1966, a sua 2.8 Exposicrilo 
Fil'atelica Internacional, jli programada nl) 
difidlimo calendlirio da Fc:dera-;ilo Interna
eional de Filatelia. Salvo se 0 Ministerio da& 
Comunica~(}es, pelos C. T. T., e peJo fundo 
criado pelo Estatuto do Selo, vir 0 problema 
com a mesma inteligeneia com que, recente
mente, 0 viram as identicas autoridades fran
cesas, e a tal empreendimento conceder 0 su
bsidio seriamente julgado indispenslivel, e 
do qual aquele Ministerio e aqueles C. T. T. 
(aqui para n6s, que ninguem nos ouve .. . ) 
serilo os primeiros a receber larga compen
sa~ilo... Como mostraremos no pr6ximo 
domingo. 

A carta 
chamado 

de um Homem 
Morals ealado 

Do i1ustre filatelista 8veirense Morais 
Calado, nosso velho e queridissimo amigo, 
notavel medalha de prata na recente inter
nacional, «PhiJatec, Paris - 64», recebemos: 
uma penhorante carta, que e 0 espelho fide
Iissimo de urn Homem, das suas qualidades 
de inteligencia e de sensatez, de bondade e 
de generosidade, e, mesmo aeima disto, da 
s!Ja alta dignidade filatelica e humana. 

A carta e grande, quatro paginas dacti
lografadas, e encerra passegt-ns puramente 
pessoeis, que melhor do que publicedas equi, 
ficAm no nosso cora-;ilo. Mas pedimos venia 
para transcrever duas ou tr~8 passegens 
mais objectivas, e tanto para retratar melhar 
o seu autor, como rara demonstrar quanta 
as suas doutrinas coincidem totaJmente CODI 
as nossas: 

~Eu, eBcorra~ado pela cahinia de uns, e 
desiludido pelo comodismo de outros, man-
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tenho-me na disposiC;ilo de me isolar cada 
vez mais. 0 meu telllperamento nunca me 
permitiu pender pllra a deslellidade ou para 
a hipocrisia. E hoje e esta mllivada que 
vence e convence, pelu menos os videlri
nhos. E~timo os meus Amigos com fraternal 
amor, e com franca sinceridade. E ainda 
bern que 0 meu querido amigo me compre
ende, e nao tomll como ficticias as minhas 
atitudes, que nunca se e~conder6m por de
tras das minhas palavras ». 

Mais adillnte: cSei que 0 meu prezado 
amigo, no decorrer do beberete ofert'cido 
pelos dirlgentes da cAcademia·-fllatelistas 
chrio!; de boa vontade, compreensivob e re
si!;tente8 a intriga -. fez urn discnr~o pr6-
digo em palllvras de tolerancia. amizade e 
compreensiio. que Ihe mt" eceu fortes aplau
sos . Pois, bondoso amigo . s6 lamento que, 
no decorrer de tilo brilhllOte como enlerne
cedora festa, nilo houvt'sse surgldo alguem 
de recClnhecida bondade e de inconteftavel 
prestigio. Que, com as suas pr6prias pala
vras, fizesse reatc;ar 0 significlldo do seu 
pensamento, e 0 seu desejo de paz e de 
harmonia, que tanto 0 dit'tinguem». 

Saltamos por sobre muitas pBssagens, 
com tanto ou rna is interesse do que estas. 
E transcrevemos apenas mais esta, ja quase 
no flOal: 

·0 que me conform a silo os an os que jli. 
tenho, e a elfperiencia que os mesmos me 
deram. Ela me ensinou a ser tolerante e a 
perdoar. para que as oulras pes80as que 
possam julgar·se atingidas pela minha rna· 
neira de ser. pela franqueza que me caracte
riza, me compreendam e desculpem tllmbem. 
S6 assim poderemos dignificar a Filatelia, e 
colocbfmo·nos em nivel superior ao da 
intriga». 

Guardando para n68, repetimos, as de
mllis palavras de Morais Calado, sinceras, 
certas e justissimas, referentes a alguns 
homens e a certos acontecimentos, que. fe
lizmente, em pouco trmpo serilo ultrapassa
dos e esquecidos, - fazemos nOSSbS as 
transcritas, e por umas e por outras aqui 
deixamos apertHdo abraco ao grande filate
Iista e grande Homt'm que Aveiro p08sui, e 
se chama Morais r.alado. 

V. C. 

c. SANTANA 
ESCRITORIO . FILATELICO 

NOVIDADES MUNDIAIS 
OS MELHORES PRECOS DO MERCADO 
DESCONTOS ESPECIAIS PARA ASSINATURAS 
SOLICITE IMPRESSO COM CONDICOES 

LlSTAS MENSAIS 
DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE 

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

ALGES - PORTUGAL 

TEl. 214232 
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o selo anti-tuberculoso 
(Continuac;:iio) 

Pelo - -
Dr. flntonio d' fllmeida Figueiredo 

Emissoes locals 

Assistincia aos Tuberculosos do Horte de Portugal 

1 - Homem levantando os brac;:os para 
a sol; escudo cl cruz latina e A. N T. P. 
Form. 27x33. dent. 10; vermelho e azul. 

a) niio denteado. 

2 - Mesmo selo cl sobresc. vermelha 
10$00. 

3 - Silhueta da Torre dos Clerigos e 
inscricoes a branco; fundo azul. Form. 
18~29; dent. 11 1/2 c20·. 

a) niio denteado. 

4 - Idem, verde, .50 •. 

S' - Idem. castanho, . 100 •. 

6 - Escudo cl cruz latina. Form. 16x22; 
dent. 10 1/2; vermelho. 

7 - 1940. Dois rapazes colocando urn 
escudo. Form. 20)(33; dent. 102,2; carmim. 

6 - Enfermeira segurando urns crianc;:a. 
Ao cimo e Ii direila escudo c/ cruz latina 
donde sa em raios de luz. Form. 27x37 1/2; 
dent. 10 1/2; vermelho e preto. 

a) niio denteado. 

9 - St'lo idenlico mas letras menores e 
sem raios sa indo do escudo. Mesmo form. 
e dent. Vermelho e preto. 

a) azul e preto. 

o 1956. Estatua da Virgem com 0 Me-
nino. Form. 28)(37 1/2; dent. 101/2. 

Tiragem: 100.000. Lit. Nacional-Porto. 
Rosa escuro e rosa claro. 

a" preto e coral. 

b) preto e castanho claro. 
c) preto e azul. 

11 - 1958. Ampliaciio do busto da esta
tua do selo anterior. Form. 25x35; dent. 13. 

ImpressiiG e des . ; Lit. Naclonal. Tira
gem: 100.000. 

a) azul escuro e claro. 
b) verde escuro e claro. 
c) rosa escuro e claro. 

CASA FILATELICA 

J. ELL 
Novidades abs rnelhores pre!;os 

Hua da Prata, 184-2.° Esq. 
lISBOA 2 -1ele1. 323580 

INTENSIFIQUE AS SUAS 
TROCAS FILATELICAS 

ANUNCIOS ECONOMICOS, 

SERVINDO-SE DOS NOSSOS, 

A PRE<;OS MUlTO BARATOS 
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res. Expuzeram tambem a A. S. A. e 0 Clube 
Alhambra. 

Na Cia sse Juvenil expuseram alguns jovens 
coleccionadores, sendo as suas participa~oes bas
tante apreciadas. 

Durante a exposi~iio houve sessoes criticas 
as colec~oes expostas por distintos coleccio
nadores. 

No dia 18 de Outubro elertuou-se a sessiio 
solene da distribui~iio dos premios. 

Presidiu 0 sr. Rogerio Telmo, presidente da 
direcC;:iio da Academia de Santo Amaro e na 
mesa de honra sentaram-se os srs. dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Fi
latebco de Portugal; eng.o Paulo Seabra, presi
dente da Seceiio Filatebca do Clube dos Gal,toe; 
D. Maria Hernandez; dr. Jorge Vieira, Carlos 
Rocha Leitiio, Edmundo Nunes, etc. 

Depois de d,stribuidos os premios, a cerca 
de cinquenta expositores forom entregues diplo
mas de socios honorarios do Clube FIIatebco de 
Portugal aquelas duas seceoes filatehcas, e de 
socio de merito do Clube dos G.litos 11 Academia 
de Santo Amaro. 

Seguidamente, 0 sr. dr. Vasconcelos Carva
lho proferiu a sua conferencia sobre cOs Moti-

vos, Finalidade e Vantap;ens da Filatelia>. No 
final, houve um beberete de sauda~oes entre 0 

sr. dr. Vasconcelos Carvalho e os dirigentes d.s 
referid.s colectividades. 

SELOS 
DE PORTUGAL, UL TRAMAR 
E ESTRANGEIRO, CLASSICOS, 

SlUUES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
consulte a casa 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.· Dszembro 45-3.· -LISBOA 

Telet. 35852 

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

* 
CADA 12$50 

Pedidos a. Secretaria. 

Qualquer selo que necessite ... 

Qualquer sobrescrito que ' lhe falte ... 

Qualquer material filatelico que Ihe interesse ... 

Qualquer informac;ao que deseje .•. 

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

Filatelia 

Sergio W. de Sousa Simoes 
lelelone 22657 CALDAS DA IAntHA 
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Sempre em foco 

Como noticiamos na rubrica «Telegra
mas de todo 0 Mundo> do nosson.olS7/1S8 
(Agosto-Setembrol, "ai realizar-se em Lon
dres, de 17 a 20 de Fevereiro do pr6ximo 
ano, uma Exposi'raL Filatelica, verdadeira
mente excepcional, comemorativa do cen
tenaTio da publica'rao do primeiro catalogo 
ingles (Stanley Gibbons, editado em No
vembro de 186S). 0 certame, denominado 
.Gibbons Catalogue Lentenary Exhibition» 
tera lugar no conhecido «Royal Festival, 
Hall» - que serviu de cenario a Exposi'rao 
Filatelica Internacional .LONDON - 60.
e devera ser qualquer coisa de portentoso 
visto que, rigorosamente por convites, vai 
reunir todo 0 encanto e prestlgio das me-

Jose Gonzalez Garcia 

Ihores pe~as das melhores colec~{jes de to do 
El Mundo. Acontecimento daqueles que di· 
ficilmente se esquecem e profundamente 
impression am. Que a imprensa britlnica 

UNS & OUTROS 

consagra, des de ja, como .The Year's Ou-
tstanding Philatelic Event» I . 

Mas, nao e tudo. Niio devemos, nem 
podemos, deixar de mencionar 0 facto bri
lhantissimo) e que fala por si pr6prio, do 
nosso prezado cons6cio e querido amigo 
Jose Gonzalez Garcia - a quem a Filatelia 
portuguesa deve os momentos mais altos, 
e os maiores galardoes, de toda a sua his
t6ria - ter side convidado a expor, nesta 
notabilissima mostra, 18 folhas selecciona
das do seu conceituado Portugal e Ultra
mar, que nao tem paralelo. 

o que nos enche de sincera alegria e 
jy.stificado orgulho, e devera ser igualmente 
motive de jubilo para todos os filatelistas 
portugueses, de todas as forma'roes e ten
dencias. Por dois motivos. A. alta dis tin
'rao com que Gonzalez Garcia foi distingui
do, eom absoluta justi'ra, e que demonstra 
com eloquencia a categoria deste eminente 
filatelista - que niio esmorece e, antes, se 
multiplica na constante e infatigavel busca 
de valores para as suas admiraveis colec
'roes . junta-se a honra da Filatelia nacio
nal estar presente, e condignamente repre
sentada, neste certame do mais alto nivel. 

Certos do seu enorme exito, desejamos 
a Gonzalez Garcia uma boa viagem ate a 
capital britlnica, onde estara de novo em 
convivio com todos 08 . grandes, e, como 
nosso colaborador habitual, desde ja lhe 
solicitamos para este cBoletim. uma crO
nica com as suas judiciosas impressoes 80-
bre a «Gibbons Catalogue Centenary Exhi
bition». 
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U ma obra de classe 

Em edi(ao muilo ct/idada e de exce/enle 
apresB"la(ao grafica enconlra-se pt/blicada 
ullla obra verdadeiramenle nOlavel _ cPhila
Wique I965- Th, Classics of the World~
qU8 Ii, nada mais nada me1lOS, do que uma 
presla1lltJ /J aCBrlada silllese dos lei/oes reali
• ados 6111 to do 0 Mfmdo dura"te 0 periodo 
I96J-!964-

E a prim8ira ves que um apanhodo desta 
i"dole Ii editado, 8, Iratat/do-s8 dum traba/ho 
r6alme"le alraenle sob mais de 11m aspec/o, 
c01lvidamos os tlOSSOS c01lsocios - dos sim
ples c1lriosos e apaix01lados aos verdadeiros 
esludiosos que prelendem aumentar a stla cul
lura - a cOf/sultar 0 e;un/p/ar dcsta obra
-prima deslumbra"le qllc esta Ii stla disposi
(ao tla Bib/iolcca do Clubc_ 

Nele etlC01ltrarao, coligidas por ordem 
alfablitica de paises, 4.000 preciosas pe(:as sc
lecci011adas de II; grQ1ldes haslas publicas 
Iwadas a efeito na ultima epoca. Albn dos 
mais fascina"les c1assicos - com largo "c
preset//a(ao dos provet/iet/tes da co/ec(ao Bur
rus - algtms se/os modernos que. dada a 
sua nall/resa, a/can(aram grandes s01llas. 

conseRUOS 

Para cada pe(a e dada tlnla descrir:ao 
8XQcta e comp/eta, no jdioma do pais onde 0 
/ei/ao S8 efectuou, 0 nome do. leil08iro, a dala 
6 0 pre(o do vet/do. 

Numa palavra. tudo magnifico II escla
recedor, 8 bem apresentado em .182 Pdginas, 
com 11Iais de I 000 i/ustra(:oes /J 24 fo/has com 
reprodu(oes nas cores originais. 

Uma obra pr;morosa e expressiva, de 
grande falego, que nao dsvB faltar em toda a 
biblio/6ca filatilica dig'na desse "om8. 0 sett 
pre(o Ii dc fO fratlcos JrQ1/Ceses e pode ser P'
dida ao editor; cpniiatelique., Quisisana, 
Napoles (Italia). 

... A hora da completa harmonia» 
Confirm an do a nossa previsao, e con

forme fomos os primeiros a anunciar, no 
artigo em epfgrafe IN.o 152- Mar'ro) e Das 
notas e comeDtarios apropriados (N.o8 154-
-Maio-e 157/158-AgostojSetembro), foi dado 
o ultimo passo para a fusao e unifica'rao 
das entidades outrora responsaveis pela 
teml'itica mundial. 

Uma vez aprovada DO Congresso da 
F. 1. P. (Paris, 18 e 19 de Junho) a conven-

nos, DR 
• 

F abricanles e Ex:porladores 
de Conservas de Peix:e 

MATOSINHOS 
Telef. 623 

SEDE EM LISBOA : 
~ua do Salitre, 82·C. rIc. 

Telefs. 7342 35/36 

- Flibricas em: 
SETUBAL 

Telefs. 22627 - 22064 
OLHAo 
Telef. 191 
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.. lome~; .Malaria. e .15.0 anivenarlo da 
U. P. u.~. 

Helena MarlO de i'igueiredo Nunes (L. 
Marques) - Algumas 6eries de 8e!OS de Porlu
gal e Provincias Ultramarinas. 

Jose Alves do Silva (L. Marq\>es) - Colec
~.5.0 tematica em estudo. de 'CamlOh06 de Ferro 
e T ransporte&~ . 

Jose Maria lo(gosa (L. Marques) - Selos 
nacionais e eSlrenj!eiros. 

Jdlio de Almeida Jantos (L. Marques) -
Eatudo sobre 0 aelo de 1 penny (Raioha Vitoria 
- Ioglaterra). 

Luis 111. de Noron/la (Nempula) - Colec
~ao de postais mhimos rla tndia Portuguese. 

Luis Rocha {Porto Amelia} Seloa de 
Portugal e da .Coroa~ao da Rainha Isabel II de 
InglaterrlU. coleqiies tematicas do c50.0 Aniver
sario do Club Rotary>. da -0. N. U .> •• Reli
giosos~. 'DeBporto~. «Flora~ e -Fauna>. 

Mario Barros Loho (L. MHques) - Co
lec~io de selus do Imperio Brilanico e series de 
exemplares classicos de Portugal e estrangeuo. 

Virgilio Moura Santos (L. Marques) - Se
lec~ao temalica das cArtes Grlif,cB&~ com sobres
critos do 1.0 d.a e carimbos mecaoicos. iocluindo 
postdis maximos e curi08idedes diversas. 

Mpn~6es lionrosas 

Ant6nio Manuel Bispo (L. Marqucs) -
Pela beleza des colec~iies tematic88 de se108. 

Anronio .ferreira Rodrigues (Lisboo) -
Pela belcze da colec~ao de selos e diversas curio
sidades . 

Arsenio Silva de Almeida (L. Marques) -
Pelo agradiivel cODjunto de selos naclonais e 
estrangelros. 

Boris Glassman (Josoesburgo) - Pela 00-
tave! eSl'ecia"z.~ao da colec~ao de selos de Mo
~amblque e Comp"nh,a de Mo~ambique. 

<-arlos Rlheiro do Cunha (L. Marques) -
Pela curioshslma e variada colec~iio de moedas 
orientaia I 

Elmatlo Alegria Ferreira da Silva (L. Mer
ques) - Pelos or'glDai! documeDtos Bobre 0 selo 
postal portuguEs e erros e curlosidsdes filatelicas. 

Emesto Patricz'o Franco (Llsboa) - Pelo 
Interessante conJunto de postais ma.:imos com 
Imagens de ·Noua Seohora·. 

Helena Maria de Figueiredo Nunes (L. 
Marques) - Pel" curiosa origlDalidade e arte 
dos quadros com selos estrangel108 e sobre8crit08 
da Bolaoda e Jugoslavia. 

Jorge Luis P. Fernandes (Inhamingai
Pela pnmorosa colec~iio tematlce sobre 0 agrupa
iDento de 'Ceminhos de Ferro e Transportee.. 

LuEs de Je.rus Pereira (L. Marques) - Pela 
atraente selec~ao tcmatica sobre cDe.porto~. 

LuEs M. de Noronha (Nampuls) - Pels 
linda e vasta colec~iio d(' postais maximoR dll 
India Portuguesa. 

LuEs M_ de Noronha CNampula} - Pela 
distinta colec~iio de 80brescrit08 do .1.0 dia>. 
censurados da II Guerra Mundial e marcae 
postais da India Portugucsa. 

Manuel A1arques Pires CL. Marques) -
Pelo gracioso conjuDto de selos nacionais e eR
trangeiros. 

Dr. Montenpgro Carneiro (Lisboa) - ' Pela 
beleza e raridade dos selos caracteristicos. 

virgllio Moura SantoJ (L. Marques) -
Pel os estudos e literature sobre 0 tema dos seloa 
de cArtes Graficas> . 

Medalhas do 10.0 aniversario do «Casa Fila, 
tetica~ de Alfredo Dias. com um c/assificador 

'em cartolina e ouro 

Ana Maria Alvares (Beira). 
Fernando Teixeira Martins (1.. Marques). 
Florinda A{,'ares Dias (Beira). 
Joiio Jorge do Cruz (Beire). 
J oiio Manuel P;res de Boura 1.0ho (L. 

Marques). 
Jose Antonio Moura Costa c Almeida 

(L. Marques). 
Luis de Jesus Pereira (L. Marques). 
Natalia II10naliJa Alvares (Beira). 
Nuno Pereira Alvares (Be ira). 
Rui Alexandre G. Angerinha (Lobi to). 

d.a E.xposi~ao filatelica Inter-colectivi
dades de Cultura e Recreio> 

A I." Exposi~ao Filatelica Ioter-col ectivl
dades de Cultura e Recreio. notAvel realiza~io 
da preslimosa sec~io filalelica pa Academia de 
SanlO Amaro. de Lisboa. neste primeiro passo 
de colabora~iio com a sec~ilo ftletehca do famoso 
Clube d08 Galito8. de Aveiro. 

Desde 0 anterior presidente da direc~iio da 
Acad('mia de Santo Amaro. Vi tor Sa Alvea 
Coelho. 0 grande iniciador da filatelie naquela 
colectividade. em 1960. ate ao actual presidcote. 
Rogerio Telmo. ests e a 6.D exposit;ao fdatelica 
eIt realizada. 

Na exposi~io que esteve patente .00 publico 
de -: a 15 de Outubro. participaram com selos de 
Porlugel e Ultramar. EstraDgelfo, Tematicas. 
Correio Aereo. Marcofllra. Inteiros. Maximo., 
respectivemeDte 9. 2. 1. 7. 1. 9. 3 e 3 exposito-
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~I~ao, com a venda de sobrescri t08 e vlDhetas da 
edi~iio do Grupo. Os CTT puzeum a funcionar 
o posto de correIa, com um carimbo comemorativo 
especial. 

Dias 6 e 7 - A Exposi~lio eSleve patente 
80 publ,co, das 21 its 23 horas, sendo encerrada 
no dia 7 ils :',3 horas. 

Esta Exposi~ao, que constava de selos e 
vlnhetas, em especIal, de escutismo dos coleccio
nadores Wolfang Karl, Ernesto Climaco do 
Nascimento, Victor Bravo e Jaime Soares, apesar 
de ser ba.tante modesta, nao deixou de desper
tar enorme interesse na ruuS:J anoDlma das ca
madas populares 10clIs, e de constitulr uma jor
Ilada de d i vulga~ao, tlio necessAria i. vida 
ftlatelica nacional. 

loa Exposilj;io filatelica e Numismlitica 
de MOlj;ambique 

csta Exposi~lio em homenagem a Sua Exce
lencla 0 Presidente da Repubhca, Contra-Almi
rante Americo de Deus Rodrigues Thomaz, na 
sua V iajlem a Mo~amblque, realizou-se de 23 de 
Julho a 7 de Agosto de 1964, na cidade de Lou
ren~o Marques. 

Foram atribuldos os seguintes pn!o'los : 

Meda'has dp Guro 

Jaime Fausto Campos Cansado (L. Mar-
<iues) Colec~lio especializhda de selos de Por-
tugal Continental. 

Jos e Il1aria E-olgosa (L. Marques) - Moe
.las portuguesas contlDentais e uirramannas e da 
Peninsula, tipo -Clown • . 

Julio de Almeida Sal/Cos (L. Marques) -
Colec~lio de Portugal Continental (completa) com 
inumeras variedades, llhas Adjacentes e Ultra
mar. 

Medalhas de Pratll 

Am6nio ,l1dlluel Bispa (L. Marques) -
Colec~oes tematicas «Religiosos> e eDespurtivo9'. 

Armando Boavida Ramos (L. Marques) -
Colec~lio de selos da Itali". 

Boris Glassman (Joanesburgo) - Culec~lio 
alta mente especializada de selos de Mo~ambique 
e Companhia de Mo~ambique. 

Carlos Jor/!e Rullberg (L. Marques) -
Colec~iio, completa, de selos de Portugal Conti
nental. 

Guilherme Cahac:o (L. Marques) - Colec
~ao de selos de Portugal Continental e Mo~am
bique. 

J. H. Harvey Pirie (Joanesburgo) - Tra-

balho alta mente especializado da Historia do 
Selo Portal da Suazillindia. 

Jorge Luis P . FUllalldes (Inhaminga) 
Colec~ao tematica eCaminhos de Ferro e Trans
partes' . 

Jose de Sousa Horta (L. Marques) - Co
lec~lio de selos da Belgica. 

Louis Abrams (Joanesburgo) - Selos do 
Sudoeste Africano Alemao e Sudoeste Africano. 

Manuel Burroso dos Santos (L. Marques) 
- Colec~i1o de selos de Portugal ContInental. 

Mario de Barros Loho (L. Marques) -
Colec~iio especilllizada de aelos de Mo~ambique. 

Dr. Montenegro Carneiro (L,sboa) - As 
tres primeir"s emissoes de uma colec~ao e.pecill
lizada de selos de Mo~ambi que e Cumpanhia do 
Niassa. 

1I1t'dal/'a.,· de Cobre 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho (Lis
boa) - Ensaios e provas de selos de Mo~ambi
que, tncluindo exemplares com erros. 

4ntonio Exposto (L. Marques) - Seloa da 
RUSSIa. 

At/tonio Jose Martins (L. Marques) - Co
lec~lio de selos da Alemanha e Auslria. 

Antonio Ferreira Rodrigues (Li&boll) -
Selos da Alem8nha e Sarre, iDdulDdo exempla
res, bloeos, etete-beches', varied.des e das.icos. 

Armando Boavida Ramos (L. Marques) -
Colec~iio tematics de Desporto e Escutismo. 

Carlos Rihelro rta Cunha (L. Marques) -
Moedlls orientais. 

Elmano Alt'gria Ferreira da Silva (L. Mar
ques) - Colec~i1o de selos de Portugal Conti
nental (Monarquia). 

Franci.fco da Camara Cylmdo (Porto Ame
lia) - Seloa do Ultramar Porlugues, induindo 
exemplares de MO~Bmbique e antlgos distritos. 

Guillzerm~ (ahafo (L. Marques) - CoJec
~oes tematicas da : 'Campanha Mundial Contra 

SANCHO OSORIO 
REMESSAS A ESCOLHA 

Portugal e UltrAmllr (centos de selos di
ferentes, novos ou usados, para colec~lio) 

SERIES NOVAS 
PortugHI e Ultra mar (quando V. S . den
jar, mundarei tabela com prer;:os liquido~1 

SELOS USA DOS EM PAGAMENTO 
(acelto qualquer qU8ntidHde ou genero. 
SerAo valorizados conforme tllbel8 que 
mandarel.) 

RII da Madalena, SO-3.o 
- liS BOA 2 - PORTUSAl 
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~iio, previamente estabelecida entre a F. I. 
P. e F. I. P. C. 0., que reconhece como 
unico organismo dirigente da filatelia tema
tica a «CUMIS~AO TEMA TICA DA F. I. 
P .• , e como legislacriio unica 0 «REGULA
MF.NTU INTE:.RNACIONAL DAS CULEC
yOES DE MO rIVO E DE TEMA., esta 
importante e uti! convencriio acaba de ser 
ratificada pelo recente Congresso da F . I. 
P. C. O. tBudapeste, 4 de Setembro). Esta 
ultima Federacriio foi extinta e 05 seus diri
gentes mais representativos integrados na 
«Comissao Tematlca da F. 1. P." 

Urn acordo digno dos mais francos 
elogios e que vem resolver, numa unica e 
mesrna coordenada de pensarnento, dois 
magnos problemas cuja solucriio se arras
tava desde 1955. Que inicia urna era nova, 
em moldes que satisfazem integralmente as 
exigencias actuais, de perfeito entendimento 
no campo internacional, indispensavel para 
a modalidade progredir e galgar a escada 
do exito. 

Quanto a por vezes tao maltratada te
matica nacional, onde a harmonia nao tern 
passado de musica celestial, povoada de 
flintasmas ultrapassados pelos factos que 
nao reconheceram em devido tempo, jul
gamos salvo melhor opiniao - que che
gou 0 momento de se salvar aqUilo que 
ainda nao esta . completamente, perdido. 
Para tanto bastara, como sempre dissemos, 
cumprir disciplinadamente e sem reservas 
o Regulamento em vigor, de normas bern 
definidas, e seguir, com franqueza e nobres 
intuitos, os conselhos e directivas, indubi
tabelmente judiciosos e qualificados, das 
personalidacies cimeiras e responsaveis da 
«Comissao Tematica da F. 1. P .•. 

2." Exposl~50 Filatelica no Estorll 
A R. T. P. Imnsmiliu no Sell « Tele-J or

na/. da tarde de domingo I8 de Gllluhro -
au soja, precisammte dia e hora em que as 
sondagens fei/as uemonstraram haver cerca 
de um milhdo de telespectadores uma exce
lente rilporlagem da cerim6nia inaugural 
desta nossa exposi(:do, acompanhada dum 
comentdrio que muilo nos sensibi/isou. A ex
pressdo do 11OSS0 reconhccimento a TV, por 
mais osto alto servir:o prestado a divulgar:do 
da Filatelia. 

Duas novas tematicas portuguesas: 
da Vlnha e do Vinho, e da Medlcina 

Fislca e dos Desportos 

Pelos organizadores de dois pr6ximos 
e importantes Congressos Internacionais 

que em Lisboa se realizariio em 1965, foi 
encarregado 0 presidente do nosso Clube, 
sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, de 
organizar duas exposicroes filatelicas das te
maticas seguintes: da Vinha e do Vinho, 
em Setembro, e da Medicina F(sica e dos 
Desportos, em Outubro. 

Sao -tematicas nao conhecidas em Por
tugal, mas plenas de interesse, e relativa
mente faceis de fazer, mormente nao sendo 
altamente estudadas, 0 que nao e de espe
rar em primeiras exposicroes, como sao as 
referidas. 

Todas elas terao medalhas para todos 
05 expositores, de vermeil, prata e cobre, 
e de esperar e que para elas comecem a 
preparar-se muitos coleccionadores, e tanto 
para corresponder a gentileza das respec
tivas entidades organizadoras, como para 
desenvolver a tematica portuguesa, que 0 

nosso Clube e esta revista tanto teem ser
vido e prestigiado. 

Dr. Joaqulm Be~a Pires 

Recolhetl jri a stla casa 0 sr. dr. Joaquim 
Ber:a Pires, distinto advogado e membro da 
Direc(:do do nosso Clube, que, tendo sofrido 
11m desastre de via(:Qo d, ceria gravidade, se 
mcontra jd qllasc reslabelec;do, motivo polo 
qual aqui Ihe exprimimos as nossas ma;s 
vivas saudar:oes. 

Cruz Vermelha Portuguesa 

A venda sob ofertas realizada pelo 
nos so Clube a favor dal'; vftimas do terro
rismo em Angola, rendeu a imporHlncia 
liquid a de 5395$90, que foi entregue a Cruz 
Vermelha Portuguesa. 

Ao darmos por encerrados 05 nossos 
trabalhos aproveitamos a ocasiao para 
apresentarmos os n05SOS sinceros agrade
Clment'lS tanto aos ofertantes como aos 
compradores. 

Venda especial 

Terll1inadas as fcrias, va; conti1tUar a 
venda dos dup/icados da colecr:do do Clube, 
iniciativa simpdtica que lem merecido da 
//Iassa associativa a maior curiosidad" It 

uma proCtlra que ultrapassou lodas as pre
visiJes. 

Na realidade, somos a uttica agremiar:ifo 
filatelica porttlguesa que 8sld 8m condir:iJes 
de oferecer aos seus associados esle previle-
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gio de adquirir, a pre~os modicos, pe~as de 
interesse para 0 desBnfJolfJimento das suas 
coIBc~{jes. Natural, portanto, que os nossos 
presad s consocios, Hao so os de Lisboa mas 
tamblim os da profJincia e ultramar, estejam 
a utilisar-se, em auUntieo crescendo, desta 
regalia. 

A maioria dos lotes deste numero Ii do 

Brasil, pais que defJe ser muito coleccioHado 
entre nos, no ambito da indissoluvel uniilo 
luso-brasileira, e quase todos inieressam a 
"ariados tomas. 

Como habitualmente, basta um simples 
postal a solicitar os lotes em que tenham em
penho. Ou passar pela sede aos sdbados a 
tarde. 

SELOS 
Grande variedade de selos na
cionais e estrangeiros. Pec;:a os 
n/ cadernos a escolha. Prec;:ario 
gr6tis de pacotes e moterial 

filolelico. 

RAMALHO GUERRA 
Rua da Assunc;:ao, 7-4.0 (elevador) 
Telef. 367841- LISBOA-PORTUGAL 

Indispensavel em qualquer 
biblioteca filatelica a obra 

«APONTAMENTOS SOBRE SELOS 
DA iNDIA PORTUGUESA» 
por Jolio Augusto Marinho 
Pre~o 80$00 mals portes 

A venda no escrit6rio filatelico de 
L. M. Barata das Neves 

Rua da Trindade, 5_1.° - LIS BOA 

Uma Grande Empresa ~ilalelica ao seu servic;o 

FILATELIA EUGENIO LLACH S. L. publica quinzenalmente umas ofertas
-cabilogos de selos, que constituem urn esfor~o editorial sem procedentes no campo 
da paixilo coleccionista. 

o seu envio e gratuito 

Pe~a·os por favor a: 

Em LISBOA, deve preferir 0 

FILATELIA EUOENIO LLACH S. L. 
Plaza de C!ltalufla 21-BARCELONA- 2 

, 
HOTEL CONDEST A VEL 
Moderno, confortavel e 0 mais central 

PRE~OS ACESsfvEIS 
Restaurante - Bar - Snack Bar 

AUTO PARQUE PRIVATIVO 

Telefones 33922 - 370331 {lslinhas J - Avenida da Liberdade 
- Travessa do Salitre - Pracra da Alegria 
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ESPOSI<';0ES FILA TEI~ICAS 

REALIZADAS EM 1964 
Para que fiquem devidamente registadas nas 

paginas deste Boletim e porque na devida altura 
nio foi possivel dar-Ihes 0 merecido relevo, 
temos 0 prazer de anotar que no ano de 1964, 
Coram realizadD.s, entre outras, as exposi~oes 
adiante mencionadas: 

d.8 Exposi~iio Filatelica da Tematica 
de Aves» 

Inaugurada no passado dia .31 de Janeiro, 
num dos pavilhoes da Feira Internacional de 
Lisboa. estava integrada na Exposi.,:io Mundial 
de Aves e nas Jornadas Avicolas de 1964, orga
nizac;io da Associa.,:ao dos Avicultores de Portu
gal. de apontar e de salientar que ela se ficou 
devendo a expontanea iniciativa e, ate. a leimo
sia dos dinamicos dlrigentes daquela prestigiosa 
Adsocia.,:iio, que persistuam em organiza-Ia, 
mesmo contra 0 conselho do Clube Filatelico de 
Portugal. que julgou insuficientes dOls eSCBSSOS 
meses para tal organiza~iio. 

Mas eles teimaram e venceram, 0 dr. Marlo 
Teixeira. comissario-geral. 0 dr. Fernando Ban
darra Branco. todos os dirigentes da Associa~iio 
dos A vicultores de Portugal - mas. de modo 
muito especial, 0 dr. Antonio Ferreira Marques. 

o Juri. constituido. pel os srs. dr. A. J. de 
V AlGoncelos Carvalho. L. J. Pielens. coronel 
Francisco Cardoso Salgado. eng.o Emilio Cesar 
Monteiro de Almeida e dr. Romano Caldeira 
Camara, aprovou. por unanimidade. a classifica
~io seguinte : 

1.0 - Medalha de vermeil da Associa~ii'o 
dos Avicultore& de Portugal, com felicita~oes do 
jiiri: Victor Hugo Vasques. 

2.0 -- Medalba de prata da Assocla.,:iio e 
medalha de prata do Clube Filatelico de Portu
gal: Jose de Gois Romao Coutinho. 

3.0 a 15.0 - Medalhas de cobre dourado 
da Associa.,:ao: respectivamente, dr. Anibal 
AI~ada de Paiva. dr. Antonio Mariano Ferreira 
Marques. Antonio Boavida Felix. R.aul Soares. 
Rolando Alvaro Mendon.,:a, Leandro Jorge Fortes 
Marques. Gon~alo Pedro Alvarenga. Rogerio 
Rodrigues Silveira. Eurico Carlos Esteves Lage 
Cardoso. Ernesto Patricio Franco. Jorge Gon.,:al
ves Ribeiro Borralho e menina Vera Emilia Me
Beses Ferreira Marques. 

~Exposi~iiorde Selos «Tipo Ceres» 
Continente» 

A Cua A. Molder na continua~iio de con
tribuir para a propaganda da nossa filatelia pro. 
moveu umll Exposi~ilo de selas .Tipo Ceres. Con
tinente da colec.,:io altamente especializada do sr . 
A. Guerra Vieira - medalha de prata e medalha 
de prata dourada do C. F. P. na Exfinar 1963. 

A Exposi~iio realizou-se nos saloes do. Casa 
A. Molder de 6 a 11 de Abril. 

A Exposi~iio constou de 26 quadros, com
portando um total de 378 folhas, sendo 303 
folbas com 5.504 &elos originais: 54 folba. com 
provas; 21 folhas com curiosidades, incluindo 
cartas. 

A Exposi.,:iio despertou. na verda de. um in 
teresse inesperado. sendo visitada por centenu 
de coleccionadores e por especialistas no mesmo. 
genero de colec.,:iio. 

Exposi~io Filatelica do 2.0 Orupo 
de Escuteiros de Portugal 

o 2.0 Grupo de Escutciros de Portugal rea
lizou na sua sede na Cal.,:ada do. Ajuda, 228, em 
em Lisboa. uma Exposi.,:ao Filatehca, enquadrada 
nas comemora.,:oes do seu 50.0 Aniverslirio. e 
que. por motivo. diversos, so agora foi possivel 
levar a efeito. 

o programa constou do seguinte : 
Dia 5 - As 10 horas. inaugura.,:iio do. expo-
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Pontua~ao - Actualmente lodas as co
lecc;:oes, tanto as colecc;:oes de emotivo., 
como as colecc;:oes etematicas', dis poem de 
100 ponlos. 

Os 50 pontos -Assunto Motivo-Tema. 
sao alribufdos As colecc;:oes de emotivo» 
segundo a criterio «completo. da coleC/;ao. 
A palavra alema «Volstandigkeib, (inleiro, 
"erfeito, completo), que nao tern equiva
lente em frances exprime bastante bern 
este conceito. 

E' desde enlao bern evidenle que as 
colecc;:oes de emotivo» terao muita dificul
dade em atingir 0 maximo de 50 pontos. 

Para dar-Ihe mais c\areza, uma altera
<;80 ao arl. 10 esta em estudo e deixd preyer 
a separac;:ao des cotac;:oes a atribuir As cco
lec.;oes de motiv~> e as -colec.;oes tema
Hcasr. 

Valoriza~ao - As colecc;:oes gerais en
contram cada vez maiores diflculdades 
para serem expostas porque 0 lugar (es
pa.;o) que devera ser-Ihes reservado se 
forna cada vez mais Iimitado. 

E, pois. desejavel que os coleccionado
res trablllhem, daqui para diante, em 
«profundidade. temas mais restritos e que 
procurem na originalidade do tema esco· 
Ihido urn elemento de apreciac;:ao favoravel 
ao qual 0 juri e sempre sensivel (ver art. 
10.0 , 2c). 

Se as respostas que a Comissao FIP 
das colecc;:oes tematicas deu ao vosso ex
tenso questionario, puderem contribuir para 
uma melhor compreensao e melhor apre
cia.;ao da Filatelia Temalica por certos dos 
vossos compatriotas ela considerar-se-a lar
~ainente recompensada do seu trabalho, 
ficando sempre, em defesa da unidade na 
compreensao, il disposic;:ao daqueles que, 
antes de julgar, se dao ao !rabalho de in
formar-se e de I'eunir a documentac;:ao In
dispensavel. 

o Presidente 
R. Vsn Der fluwers 

Oeste documento foram remetidas co
pias aos senhores: L. Berthelot - Presiden
te da FIP; Prof. dr. A. Joerger - Presiden!e 
da FIPCO; H, Walz, secretario-geral da 
FIPCO e aos membros da Comissao FIP 
das Coleccoes Tematicas: Mademoiselle 
M. Groer (Polonia) e srs M.Dhotel (Fran
cali F. De Troyer (Belgica), O. Grahm (No
ruega), Prof. dr. H. Slouka (Checoslova
quia). 

ESTABELECIMENTOS 

S ••• R. L. 

SECC;OES: 

ALFAIATARIA 
SAPATARIA 
LANIFfCiOS 
ALGODOES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

Confec~ao Industrial com a marca 

~D/ 
Botas de bonacha com as marcas 81Cluslvas 

S. JOHN 
A R P A 0 

BACALHAU 
F ABO R 

Descontos aos s6cios do Clube 
filabmco de Portugal a IS% em 
fazendas, confecc;oes e obra feita, e 

10 % em todo 0 calc;ado. 

68, Hua Nova do Carvalho, 16 
Hua de S. Paulo, 55 

Telet. 361170/8/9 LlSBOA 
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4.0 CONGRESSO 

DA 

FEDERACAO INTERNACIONAL DAS SOCIEDAPES 
AEROFILATELICAS 

LONDRES (15 A 19 DE SETEMBRO) 

E significativo que se aguarde sempre corm 
nalflral curiosidade e que S8 espere a tode 0 

tempo desta reuniti.o magna da F. I. S. A. 
- organismo de rara energia e uisiio ras
guda - obra IXmsideravel 8 da maior reper
cussiio para a Aerofilatelia Mwndial. Todos 
can/iam 8m que nela havera a imprescindf
vel objectividtule e um maximo de sentido 
prdtico. Que- seriio analisados e discutidos os 
problemas Ucnicos fundamentalS! - por gente 
qt18 trabalha de nziios dadas e nao de costas 
voltadas - e assentes ideias sobre a que se 
le6 (incluindo 0 apontamentQ sereno de de
feitos) e 0 que se torna necessaria fazer. 
Qve. as questoe.s serao olhados do alto, para. 
'lJ1Ul 0 horizonte seja vasto, e sem miopia, 
pa.ra. niio ver s6 uma pequena parcela do 
COfI1'1lnto . De Dutro modo, esq~tecer-se-ti 0 

principal, porque s6 conseguira ver-5e a aces
s6rio. 

E conveniente, desde ja, dizer-se que a 
expectativa niio foi iludida e q~te os; resul
tadas invejaveis obtidos autoriza· a afirma
fCW de que> as individualidades que se jun
taram. em Londres para de/esa. dos intB1'esses 
da Aerofila.telia, empenhadas em benz. ser
vir lD sua modalidade, e indefecHvelmente 
orientadas pela colaborafiio e pela camara
d.agem, aproveitaram devidamente 0 ensejo 
para reforfar a posifM cada vez m«is im
portante desta especialidade tiio valida. e tao 
a.f1aixonante. 

Como foi. noticiado em devido tempo, to
mamas parte activa no Congresso a que. nos 
vimas referindo, no desempenho das nossas 
funfoM d8 delegade permanente de Portu_ 
ga' na F. I. S. A. E representdmos igual
mente, devidamente credenciado, a Pafs v izi-

Pelo ------~ 

Cap. F. Lemos da Silveira 
Membro da Presld~ncia dll F. I. S. A. 

nho, dado que, POI' motivo de deenfa, 0 

delegatio de Espanha, 0 nosso querido amigo 
Jose Maria Borras Feliu nao podia deslocar
-Sill a capital britanica. 

Estamo5 portanto em posifao, e julga
mas nosso dever, transmitir ao leitor interes
sado nllste campo - emborllJ apenas em cur
tas e despretenciosas notas de reportagem, em 
virtude daso limitafoes de espafo - os ponto{i 
de maior interesses e acuidade, as provas car 
bais, do autBntico sucesso - grande, homage-
1Ieo e positivo - que corD all a 1Iottivel evento. 

1 - Organiza~ao 

Esteve a cargo da «British Air Mail So
ciety)) - a que preside 0 nosso prezado COD

s6cio e amigo James Wotherspoon- e contou 
com 0 apoio incondicional das agremia.¢es con
generes «Aero Philatelic Club» e ccPsywar 50-
ciery,). Organizac;ao modelar, matematica, a 
inglesa. A merecer felicitac;aes calorosas e 8em 
reservas. E sem esquecer uma palavra espe
cial de parabens e gratidao para a Secretana
-geral, a dinamica e incansavel 5enhora C. M. 
Gray, que preparou e levou a cabo, sem des
falecimentos nem falhas, as mais delicadas 
tarefas deste enonne empreendimento. 
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.'hpecto de conjunto da Assembleia. Gerol, no rtUJjesto~o «Guildhall)) , com Cl pre Setl~a 
de delegodos de 21 assocla('oes, representando 11 paise., 

2 - Acolhimento 

E de elementar justic;a. referir, tambem, 0 

inolvidavel acolhimento que nos foi dispen
sado, a demonstrar que a tradicional hospita
Iidade britanica mantem todos os seus per
gaminhos. Desde a recep\;3.0 no aeroporto
onde nos aguardava 0 simpatico Alfred J. 
Branston - ate ao momento do regresso, fo
mos permanentemente alvo de gentilezas e 
atenl;5es de toda a ordem. Uma hospitalidadf' 
inexcedfvel, admiravel sob todos os aspectos, 
que contribuiu largamente para que os congtes
sistas guardem da jornada de Londres a me, 
lhor das recordal;5es. 

3 - c Quartel-general-

A iniciativa de albergar todos 05 aerofila
telistas num mesmo hotel - nao s6 os eatran
geiros e ingleses residentes na provincia, mas 
ate muitos londrinos que para ali se transferi
ram durante os dias do Congresso deu exce-

lentes resultados, e deve ser tomada na devida 
conta para 0 futuro. 0 escolhido foi 0 ((Sha
ftesbury Hoteh>, situado num ponto muito 
central, com pre\;OS acessiveis, excelentes locais 
de convfvio e concedendo todas as facilidades 
essenciais - como 0 Restaurante e a Sala 
Tudor, para 0 ((Salao de Aerofilatelia.», e 
ainda a mesma Sala para as reuniOes dos 
Grupos de Estudo. 

Alem disso, a partida para todas as maui
festa\;oes exteriores faz-se do «quartel-general» 
- 0 que e extremamente c6modo - e, nas 
horas vagas, proporciona uma ampla e franca 
troca de impressoes que contribui para a coeslio 
da familia aerofilatelica e para a valoru~ 
tecnica de todos 05 seus componentes. De
senvolve as relal;5es humanas ao mais alto 
grau. 

4 - Grupos .de Estudo 
Como habitualmente, e para que a discus

sa.o das comunkal;5es possa ser efectuada. da 
melhor fanna, estas foram distribufdas nos 
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ou de revistas, desenhos, imagens, fotogra
fias, etc., do mesmo modo que os F. D. C. 
e os postais maximos em que nem os selos, 
nem as oblitera90es tenham alguma rela9ao 
com 0 tema. 

Exemplo: Numa colec9ao da .Epopeia 
Napole6nica,. e for90so rejeitar os postais 
maximos cuja imagem s6 respeite ao Impe
rador e que nem 0 selo nem a oblitera9ao 
procure urn elemento nevo ligan do-os a 
ideia condutora. 

Prefjlatelia e marcafilia - Colec90es te
maticas perfeitamente validas podem ser 
baseadas sobre a pre-filatelia e sobre a 
marcofllia, com a condi9ao de que as pe.;:as 
apresentadas sejam ordenadas seguindo 
um plano determinado e sobretudo que a 
ideia apresentada para desenvolvimento 
seja sujeita a jurisdi9ao das marcas postais 
e das oblitera90es. 

A mais bela colec9ao tematica e filate
tica seria incontestavelmente aquela que, 
com 0 material apropriado, desenvolvesse 
por exemplo 0 tema -A Hist6ria do Correio 
- antes e depois da entrada em servl90 do 
selo". 

Colecetio temtitica e co/ecetio didtictica 
- -Actual mente nlio dispomos de qual
quer criterio especiflco permitindo estabe
lecer, por defini90es rlgidas, uma distin9ao 
clara e nWda entre estas duas colec90es. 

E' quase 0 mesmo em filatelia c1assica: 
qual e a diferen9a entre uma colec9ao es
pecializada e uma colec9lio de estudo? 

Para os juris, a distin9lio entre -colee
C9aO didactica. e ocolecc;ao tematica- nao 
tern grande interesse e nao levantou, ate 
hoje, dificuldade alguma •• 

Terceira Questllo - A presenea de se
los obliterados entre selos novos (ver arts . 
4 e 5) nao e em si urn erro grave com a 
eondi9ao de que nao prejudique a impres
sao do conjunto conferindo·lhe um caracter 
de ne~ligl!ncia ou de falta de pesquiza, 
porque e essencial que a obliterac;ao nao 
esconda, sobre 0 selo, 0 motivo que ele 
representa e pelo qual ele justiflea a sua 
presenc;a para ilustrar 0 tema escolhido. 

Pertencera por seu turno ao juri apre
ciar as razoes que possam justificar a In
troduc;ao, numa coleq:ao de selos novos, 
dum selo obliterado, porque ele e raro, ou 
diflcll de encontrar em estado novo. A con
traria pode igualmente ser verdadeira, a 
introduc;ao, numa colec9ao de set os oblite
rados, dum seto novo, petos mesmos mo
tivos. 

Pleno - A obrlga9!io - e uma das mo-

difica90es propostas a introduzir no regu
lamento - de fazer preceder todes as co
lec90es duma eXplica9ao do tema e dum 
plano detalhado com indica9aa do numero 
de folhas de album para cada subdivisao, 
deve facilitar grandemente a compreensao 
para os visilantes das exposi90es e deve 
indiscutlvelmente informar melhor 0 juri, 
n~o somente sobre a extensao e 0 desen
volvimento da colec~ao, mas tambem so
bre os conhecimentos que 0 coleccionador 
possui do tema que escolheu". • 

Quarta Questiio - A falta de homo~e
neidade e de eontlnuidade ne composieao 
dos juris tematicos e muito prejudicial para 
as colecc;oes c1assificadas nesta categoria. 
E' preciso que as comissoes organizadoras 
prestem uma maior ateDl;ao Ii. eomposi9ii() 
dos juris tematicos e, a tal respeito, seri. 
desejavel e uti! que de futuro a Comissao 
FIP das colec90es tematicas fosse cOQsu!
tada previa mente a fim de reunir um grupe 
de personlilidades perfeitamente esclerecl
das sobre as caracterlstlcas pr6prias das 
colecc;:oes tematicas. 

Se esta satisfac;ao e esta garantia po
dem ser dadas aos amadores das colecc;oea 
tematicas - cujo numero cresce de dla pa
ra dia e de que n6s, dirigentes de federa
caD, temos 0 dever de nos preocupar
eles jamais chegarao ao ponto de exlgir 
que cada especialidade tenha representa
cao no juri, como os coleccionadores de 
selos c1assicos que nunca exlgiram, ate 8a 
presente, que nao somente todos os palses, 
mas tambem todas as emissoes especiali
zadas de eada pals sejam representadas I 

E' admjsslvel que no seio dum juri te
matico de 8 pessoas se encontrem apenas 
dois especialistas da Filatelia Tematica ao 
lado de duas outras pessoas que, por con
fissao propria, eram incompetentes na ma
terla? Situa9ao semelhante seria imagina
vel para 0 juri que tivesse de julger as 
cha madas colec90es c1assicas ? 

A Comissao FIP das colec90es temati
cas chamou a benevolente atenc;:ao do -Bu
reau FIP·, sobre a necessidade imperiosa 
de que os boletlns de Inscri9ao sejam pos
tos a ::ilsposi9ao dos juris pelas comiss6es 
organizadoras das exposi90es internaclo
nais FIP para Informar ainda os julgadores 
sobre as partes das eoIec90es nao expostas 
mas presentes e sobre 0 numero de albuRs 
remetidos ou que fiearam no pals, sobre 
as recompensas reeolhidas anteriormente 
noutras exposil;oes pelas cotec90es pa!'tlct
pantes. 
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homem na sua luta contra a fome ou contra 
o sasonismo ou contra lepra», etc. podem 
lornar-se em verdadeiras colec~oes lemati
cas dando-se-Ihes uma estruturac;:ao e uma 
apresenta~ao tematica-. 

Segunda Questiio - «Cada urn colec
ciona 0 que quer e como 0 entende desde 
que ai eneontre uma satisfa~iio pessoal; se
los, cintas de charutos, quadros, caixas de 
fOsforos, etc. 

Tudo se passara doutro modo se se 
pretende partieipar numa exposic;:ao filate
Iica de competi~iio. porque entao se perse
~uem fins bern determinados: medir forc;:as 
com outros coleccionadores 0 proeurar 
obter a mais alta recompenSll. 

Para atender a tais fins ha nao apenas 
to do 0 Interesse, mas ate a obrigac;:ao, de se 
confinar 0 mals posslvel ao regulamento 
que a comissao organizadora tern 0 direito 
de the impor, porque se esse re~ulamento 
Ihe nao convem, pode sempre abster·se de 
participar. 

Numa exposi~a.o de competic;:ao, quer 
dizer, num concurso em que as participa
c;:6es rlvalizam entre sl para obter 0 me
Ihor resultado, e evidente que uma colee
~o apresentando pec;:as raras obtera urn 
lugar mais elevado do que 0 de uma colec
<;:60 que apenas apresente pe~as vulgares 
(ver art. 10.0 , 3 e). 

Suponhamos que nos encontramos em 
presenc;:a de colee~oes absolutamente id~n
tlcas de chefes de Estado nas quais 0 rei 
dos belgas, Alberto I, esta representado 
por urn selo da serie chamada do «Rei com 
capacete .. : numa pelo selo de 2 ct. e nils 
outras pelo selo de 2 FR. ou pel a serie 
complete. 

E' indiscutlvel que estas ultimas colee
c;:oes devem obter uma cota~ao mais ele
vada do que a prlmeira. 

Numa coleec;:ao tematica tudo e de en
trada uma questao de equilfbrio entre as 
diversas partes do tema, em seguida uma 
queslao de senso pessoal: todos n6s temos 
gosto, mas ter goslo nao exclui ter -mau 
~osto.1 

A apresenta~ao de series com pi etas e 
uniformes nao e absolutamente obrigat6ria 
se nada trazem de complemepto as ideias 
a desenvolver; mas pelas razoes acima ex
postas, e, da mais aIta importllncia esco
Iher, do ponto de vista puramente filatelico 
- uma coleec;:ao de emotlvo» ou de dema» 
e sempre l1ma eolecc;:ao de selos' e nlio de 
imagens I - as selos que melhor conve
nham, seja pelo gosto pessoa!, pela sua for-

musura: cor, formato, etc... seja pelo seu 
valor intrlnseco: raridade, valor facial, etc-. 

Pe~as fiIatelicas - Se bern que a ques
tao exposta - «Que deve considerar-se co
mo pe~as filatelicas 7'11 - me espante dll 
parte de urn filatelista eminente de renome 
mundial eu desejo dar uma resposta en
quadrada no paragrafo de que e extra Ida II 
pergunta. 

Ao lade do selo, toda a pe~a tendo O'J 

tendo tide qualquer rela.;:ao com 0 Correlo 
e uma .pe~1I filatelica » : uma e outra po
dem e devem servir para ilustrar as ideias 
expostas (ver art. 10, b). 

A presenc;:a de certas pec;:as fila telica! 
(bloeos de 4, folhas, provas, erros, F. D.C., 
etc.) deve trazer urn elemento novo ao de
senvolvimento e a ilustra~ao do tern a, se
nao sao inuteis e superfluas: 26 F. D. C. 
id~nticos mils de cidades russas diferentes 
nao trazem nada de novo ao tema «Spout
nik», mas 10 F. D. C. comemorando as di
ferentes revoluc;:oes em torno da terra slio 
bastante apreeilldos. 

E' altllmente reeomendavel, esperando
-se que os interditem impiedosamente, lan
~ando-os fora de todas as eoleeC;:Oes os ele
mentos nao filatelicos: recortes de Jornais 

A. GAmA RelS 
(MR. CORK) 

.hllblr 01 Partuiu" 
Chllber 01 COIDlilfel 

WELCOMES YOU AT 

CASA DAS 
CORTI«;AS 
(CORK HOUSE) 

METROPOLIS 
(MRS. CORK'S 

SOUVENIR SHOP) 
EXPORTERS 
RETAI LERS 

4-8. BUI dl Emll'llIt6nlol,I-IO {Pbm I2Uit 
Tile 

LIS BON (PORTUGAL) ,rami: 118IAJm 

WONDERfUL COLI,.ECTION Of 
CORI{ SPECIALTIES 
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o representallte de Port-ll gal 1Iunu/ das suas il/tervell((ve~, d'llrlillte II Assem.bleill Gera/ , 
vendo-se, a sen lado , part e da de/ega'iiio norte-llmerzcanll. BeT1/c/Td Fl1Ik /! Earl H. Wellmcm 

tres idiomas oficiais aos congressistas, Lorn a 
antecedencia conveniente. 

Os debates, seguidos da rcdac..ao das con
clusl:les (apresentadas a A. G. no dia 19) , 
tiveram lugar em 17, na Sala Tudor - como 
ja foi referido - pela seguinte ordern: 

09 h. - Grupo de Estudo III (Alemao) 
"Estudo e proposifiio de aSS1mtooS 
para os erupos de Estudo do !i .• ron 
gresso (1965 j». 

Ptesidente: Kurt Dahamann 
Secretario: H. Aisslinger 

HI h. - Grupo de Estudo II (Frances) 
<<<Meios destin ados a prcmlOVer e am
pHat' 0 interesse crescente pela Abo
lilatelw., nos pianos nacional e inter
naciona.l». 

Preaidente: F . Lemos da Silveira 
Secretario: Henri TrachtE'nberg 

II h. - Grupo de Esludo I (Ingles)
"Exame dos cOllceitos abotilateHcos 
com vista d redacfiio dum vocabu
leirio internaciollal para a Ahofi/a
lelill». 

Presidcnte: John C. W. Field 
Secrelario: C. J. M. M. van der Zijden 

Como e 6bvio, trata-se de materia essen
cialmente tecnica, que merece largas considera
<tOes e ampla divulgac;ao, que nOO cabem nesta. 
nlpida cr6nica, e serno pubJicadas, oportuna
mente, na nossa <<Pagma de Aerofilatelia)), ou 
em artigos especializados, quando exigirE'm 
maior espa «;0. 

5 - Colec~iio Fitzgerald 
o "British Museum» organizou, prqposita

damente para as congressistas da F. 1. S. A., 
uma visita privada. Ii fabulosa coJec<;OO aerofi
latelica que the foi legada em FevE'reiro de 
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1942 pela Senhora Augustine Fitzgerald 
que 1eve inicio as 10.15 h. , e se prolongou 
por toda a manha, do dia 18. Desta famosa 
colectanea, considerada a mais importante 
dentro da nossa especiaJidade - com nada 
menos do que 18 volumes - 0 conservador 
filatelico do Museu, James A. Mackay, selec
cionou e exibiu 100 folhas com as pe<;as mais 
notaveis, quasi todas unicas, acompanhando 
as suas judiciosas explicac;5es com uma cui
dada monografia impressa em todas as linguas 
dos presentes. 

Esla visita foi , realmenle, uma das mani
festac;5es mais extraordiml.rias e arrebatadoras 
do 4. n Congres'So, merecendo, pan. os estu
dio50S, uma muito mais larga referencia e 
descri<;iio - que prometemos fazer, quando 
hOllyer tempo, num dos pr6ximos nUmf'TOs. 

6 - Assemhleia Geral 

Healizou-se, pelas 10 h. do dia 19, no 
«Livery Hall" do imponente e hist6rico «Guil
dhall)) (Camara Municipal) - que data do se
eulo XV - cedido muito raramente, e ape
nas para acontecimentos memoraveis. 

Tc"e a presen<;a de delegados de 21 socif'
dades, representando 11 paises . (Africa do 
SuI, Alf'manha, Argentina, Belgica, Espanha, 
Estados Unidos, Fran<;a, Gra-Bretanha, Ho
landa, Italia e Portugal). 

Em forma telegrafica, divulgamos <15 de
cisoes de significado muito especial : 

- A solicita<;ao, confiadamente, de fili a<;<'io 
na F. 1. S. A. da rna is poderosa agrem ia<;ao 
aerofiIatelica do Mundo, a «American Air Ma.i1 
Society)) (mais de 6.000 associados!), ate a.gora 
numa independente espectativa ; 

- A atribuic;ao da «Medalha da F .' 1. S. 
A. - 1964" ao ilustrf' aerofilatelist as cap . M. 
F. Stern , bern conhecido pelos seus estudos 
sobre diversos paises africanos; 

- A doac;ao da «Medalha de Praia do 
Clube Filatelico de Portugah) a «British Air 
Mail Society", como reconhecimento pela im
pecavf'1 organiza<;ao deste Congresso, que ser
viu excelentemente a politica de prestigio e 
de grandeza da. AerofiIatelia; 

- A elei<;5o, por unanimidadc, para as 
lugares vagos na Presidencia da F. L S. A. 
- para 0 trienio 1964-1966 - dos Sf'guinies 
aerofilalelist<1s: 

- Earl H . Wellman (E . U. A.) 
- Dr. Las'Zlo Steiner (Hungria) 
- F. Lf'mos cia Silveira (Portuga.l ) 

- A marca<;iio do 5." Congresso para Vie
nn., ern 9 e 10 de Junho de 1965, no ambito 
da ExpOGi<;iio Filatelica Internacional «WIPA 
- 65". 

7 - Salao de Aerofilatelia 

o grande exito a\can<;arlo por esta impo. 
nente mostra, de pura divulga<;iio, auforiza 
a reivindicar para ela. urn lugar de primeiro 
plano na cena. do 4.° Congresso. Rigoros<o
mente seleccionadas por convite, estiveram 
expostas, em 100 quadros, no «Lower Res
taurant», 23 participa<;5es da mais alta eatir
pe, e todas diferentes. TIvernos a honra 
que, sem falsas modestias, muito nos li50n
jeou - de apresentar em 5 quadros algumas 
das nossas «pe'i'1S de resistencia», a par de 
diversas colecc;5es de elevadissimo renome 
mundial: a «Chf'coslovaquia» do americana 
Dr. J. J. Matejka Jr ., 0 «DO-X» do holandes 
Dr. Jan Boesman, a «Terra. Nova" do ingles 
Cyril H. C. Harmer, etc.. etc. 

Ao lado, no «Tudor Room», estavam paten
tes a part icipa<;ao oficial <las Nac;5es Unidas 
(Nova rorque) e as vencedoras da. disputada 
«Wotherspoon Cup Competition - 1964»
alern dos stands des comerciantes especial i
zadoo: Francis J. Field, Peter C. Rickenback, 
C. K. Beecham, John S. Davis, etc. 

A exposi<;iio t eve uma afluencia permanentc 
de visitantes, que se sucedeu, sem quebr<1, 
durante 05 dias 18 e 19. Neste dia, 0 primeiro 
«Dia da Aerofilatelia» nn. Gra-Bretanha, 3.450 
pe<;as receberam 0 respectivo carimbo come
morativo - 0 que da uma ideia exacla da 
cxtraordim't.r ia ('oncorrencia. A "aher : 

Tiragem das 10.30 h . - 317 
Tiragem das 12.45 h. - 1.600 
Tiragem das 17.45 h. - 1. 533 

3.450 

Da~ of Aerophilatel~ 
FOURTH ~IS¥CONG~ESS 

J l~' r 
19 Sept: A (964 
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ou no da especia lizac;ao do sector apre
sentado? 

III - Respoata da federation Interna
tionale de Philatelie 

II's questoes e duvidas postas pe/a F.P.F. 
loi obtida a seguinte resposta: 

Oepois de ter conseguido 0 acordo 
uniulime de todos os membros da Comis
sao F. I. P. das colecc;oes tematicas, assim 
como dos srs. professor dr. Joerger e Wal
tz. respectlvamente presidente e secretario
-geral da Federac;:ao Internacional de Filate
lIa Construtiva, transmito·lhe as respostas 
110 questionario contido na vossa carta de 
9 de Oezembro ultimo, dirigida ao sr. Ber
thelot, presidente da F. I. P., carta que me 
foi comunicada em 20 de Oezembro 

A trombose de cerebro que me feriu 
em 18 de Setembro e a interdic;:ao absoluta 
de qualquer trebalho intelectual que me foi 
imposta durante longes seman as, sao as 
causas do atreso na redacc;:ao e expedic;:ao 
pestas respostas: pec;o·vos que me des
culpeis. 

Preambu/o - 0 regulamento internacio
nal das coleq:oes de -motivo- e de -temall, 
ectualmente em vigor, que de comum acor
do foi estabelecido pelas comissoes de con
tacto F. I. P .-F. I. P. C. O. e aprovado pele 
Uniao Mundial de Filatelia Crista «Sao-Ga
briele, deve ser lido e estudado atentamente 
a luz dos comentarios coodensados no re
tatario que, na minha qualidade de presi
dente da Comissao F. I. P. das colecc;:oes 
ten' aticas, redigi por ocasiao do Congres~o 
F. I. P. reunido em Varsavia ern 1960. 

Este relatarici foi entao expedido a to
das as federac;oes nacionais filiadas e a 
todas as pessoas que expressamente mo so
Iicitaram. Infelizmente a sua tiragem, que 
se elevou a 300 exemplares, esta esgotada. 

E' importante acrescentar que esse re
latario reflecte, nlio a minha opiniao pes
soal, mas, unanimemente, a de todos os 
membros das comissoes de contacto F.I.P.
-F.LP.C.O. 

Primeira Questao - cAs modificac;:oes a 
introduzir no regulamento, que expus no 
Congresso F. I. P. de Istambul, no decurso 
de urna sessao a que - se a memoria nao 
me falha - nlio assistiu 0 delegado da Fe
derac;ao Portuguese, modificac;:oes que a 
comissao se propoe introduzir tao depressa 
quanta possivel, tendem a trazer mais cla
reza e precislio aos estatutos das colecc;:oes 
de emotivo. e de -tema», por ser certo que 

grande confusao reina nos esplritos, resul
tante de uma interpretac;ao demasiado pes
soal de certos termos empregados por 
numerosos amadores das colecc;oes de emo
tivo· e de «tema', atribuindo-Ihes signifi
cados diferentes. Gito particularmente 05 

termos -motivo. (sujet) e «tema,. (theme). 
Parece que, na hora actual, a dife

renc;a entre uma ccnlecc;ao de motivo- e 
uma ecolecc;ao tematica» reside principIII
mente na apresentacao. 

E' assim que toda a coleccao de mo
tivo pode tornar·se numa colel!cao temetica, 
desde que possua aquilo a que chama is, 
muito justa mente, euma estruturac;ao tema
tica», desde que ela seja apresentada tema· 
ticamente (ver art. 1.0 e art. 6.°), quer diz:er 
- que deve encontrar-se nela uma -ideia 
condutora» seguindo urn plano determinado 
e dando provas do conhecimento do tema. 

Na colecc;ao de motivo a ideia base e 
impessoal, e menos subdividida: e por 
isso que, em geral, as notas explicatlvas, 
exceptuados os tltulos. nao sao necesslirlas. 

Exemplos de coleccao de motivo: 
- Uma colecc;:ao de -Oesportos. c1assi

ficando por paises ou cronologicamente os 
selos .desportivosll. 

- Uma colecc;:ao de eFauna-, classifi
ca.ndo por palses ou cronologicamente os 
selos que representem canimais'. 

Se, peln contra rio, os selos forem res
pectivamente classificados por disciplina ou 
por animal, a colecc;ao da urn primeiro 
passo no dominio temBtico. 

Se, esses selos forem agrupados se
guindo uma ideia mais pessoal, acompa
nhados duma exposic;:ao do tern a e de urn 
plano pormenorizado, essas colecc;oes tor
nar-se-ao cada vez mais tematicas: -0 des
porto de combatell, _a mulher e 0 desporlo., 
«os animais ao servic;:o do homem», etc. 

o mesmo sucede com coleccoes tendo 
por base de classificac;ao a finalidade da 
emissao dos selos: «Europa», «A luta con
tra a fome no Mundo,., .05 refugiados., a 
-ONU·, etc.; se essas coleceoes forem clas
sificadas por paises ou segundo a ordem 
cronolagica das emissoes, elas devem ser 
consideradas como ccolecc;:oes de motivo», 
parecendo-se pe/a sua apresentac;;ao com a 
coleceao geral. porque essas colecc;:oes em 
nada se diferenciem das colecc;oes de 
paises. 

Se essas colecc;:oes forem ordenadas se
gUindo urn plano pessoal: «Nascimento e 
evolu/?BO da ideia europeia:t, -A constru
c;ao da Europa», .05 meios utilizados pelo 
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pode, quando nao se lat;:a esse estruturat;:60 
mas, apenas, reunindo selos com animais, 
com flores, etc., considerar-se que estamos 
perente uma colecc;:ao de assunto ? 

- Quais podem. ou devem ser consi
deredas colec;c;:oes de assunto ?.. Centena
rio do 5elo, Exposic;:ao de Bruxelas, NATO, 
AvlaC;:Bo? ... ou tambem desportos, barcos, 
fauna, etc., se apenlls se apresentarem as 
series motivades sem se fezer com elas 
qualquer estruturac;:lio? 

Sobre 0 art. 1.°. 2.- parte - Nes colec
t;:Oes tematices e nas didacticas devem uti
Iizar-se series completas au apenas um 
selo. quando a motivo do selo for 0 mesmo 
em toda a serie? Dada a segunda hi p6tese 
deve utilizar-se a selo de valor mais ele
vado ou busear-se a que, pel a sua beleza, 
por exemplo, melhor se integre no con
junto? 

- 0 que deve considerar-se ebrangido 
na express lio c pec;:as fila telicas.? Sao as 
proves. os blocos, as folhas de selos, as 
F. D. C., as sobrescritos voados, as selos 
nao denteados, etc., e mesmo as pre-fila
telicos au coisa diferente? 

- Podem C'onstituir-se coleCl;oes tema
tices com base epenas em pre·fdalelicos, 
ou com base em outras pec;:as filatelicas, 
como sejam provas, erros, etc? 

- Como distinguir na pratica a colec
t;:ao tematica da coiecclio didactice? Sera a 
didactica, uma colecc;:ao tematica valorizada 
nao ern func;:ao do selo mas em funclio do 
texto? 

Sobre 0 art. 2.° - Pode existir colec
t;:aD temetica sem que 0 selo seja 0 seu 
principal fundbmento? .. . Isto e, a expres
slio «pode., ha que toma-Ia como urn con
selho au como uma obrigaclio? 

Sobre 0 art. 5.° - Numa colecC;:liD de 
selos novas podem, para sua valorizac;:lio, 
inc1uir-se selos obliterados que, pela sua 
raridede e valor seja diflcil obler novas au 
essa incluslio desvaloriza 0 conjunto? 

- Devera faze .. -se antecede r a partic i. 
pac;:60 tematica do seu plano escrito para 
elucidaCBo do publico e do juri, au apre
senter-se, em separata, ao juri para seu 
esc1arecimento? ... Ou nBO se de ve fezer? 

- 0 desenvolvimento do tema (como 
5e pergunta em refer~ncia ao art. 1. 0 ), de
vera fazer-se com series completes ou ape
nas com um selo, quando a serle e toda 
motive de por igual e apenes diferente, de 
selo pera selo, 0 velor ou a legenda? Como 
exemplo desta ultime hip6tese epresentam· 
-8e os selos de Mo¢ambique, Angola, 

S. Tome e Principe, etc.. tipo Impeno OU 

Vesco da Gama, em que s6 varia na Ie
genda a nome de respectiva provincia ul
tramarina . 

Niio se perdera, com a inclusiio das 
series completas, a continuldade do tema? 

Sobre 0 art. 9.° - Devera 0 juri ser 
conslituldo par tantos especialistas quantos. 
os temas apresenlados ? 

- Pode ou deve 0 juri. servir-se de, 
acessores de urn ou mais dos temas apre
sentados ao seu julgamento? Visto nlio es
far habilitado a apreciar igualmente todos ?' 

A tend~ncia para valorizac;:ao das co
leccoes deve ser a do maior desenvolvi
mento dado ao tema em gerel, pela junr;iio, 
cada vez em maior numero, de 5elos, ou a 
da especializaCiio de certo sector do tema ?-

Exemplificando no lema «desportoso 
devemos juntilr 0 maior numero de selos 
com motivos de des porto em geral, ou es
pecializar sectores cesarima, vela, equita
C;:80, etc.», reunindo, nesses sectore5, 0 

maior numero de per;as filatelicas? 
A valorizat;:iio da colecC;:lio deve ser 

feita com base no desenvolvimento ~Iobal 

Estou sempre comprador de 
boas series de colec!toes 

da 
[, 

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

burgo, Fran~a, Sui~a, Belgiea. [, 

lnteressam-me tambem 
series tematicas de Portugal e UI
tramar, novas e usadas, If valores 
isolados esgotados na Agencia; 
stocks, restos de colec~oes, etc. 

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

com ou sem papel. 

A. SIMOES 
Pr. Renova~i.oJ 9 - 2.0 D.to 
A L MAD A • Po r t u ga 1 
Telefone 271953 

I ' 

\ 
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8 - Manifesta!toes 80ClalS 

J.oi-nos igualmente proporcionado um per 
fruto conjunto de manifrotac;6es de car,kter 
aocial, cheio de atractivQs, a contribuir para 
o &xitc? total deste 4." Congresso. 

15 h. - Visit a. guiada ao museu d" tiguras d" 
cera de Madame Tussauds. 

DIU 16 

10 h. - Visita guiada de Londrel!, incluindo 
a "Wakefield Towen) (J6ias da 
Coroa) ; 

14 h. - Visita guiada a Windsor (Casteln t! 

Museu). 

J)", 17 

15 h . - VifilLa guiada ao "Science MUtieUllll> ; 
18 h. - «Cocktail-party» oferecido pela pres

Ugiosa «The Royal Philatelic Socie
Ly». Sabido que e tao diflcil peoetrdr 
no 0.° 41 de Devonshire Place como 
no n." 10 de Downing Street .. . f 
grato sentirmo-nos desta forma com
preen didos e acariohados pelo n0880 
irmao mais velho - 0 Classico 
tanto mais que, no banquete com que 
se encerrou 0 nosso Congresso, esti
veram presentes igualmente. e usa
ram da palavra par~ fazer a apologia 
da Aerofilatelia e da F. r. S. A., 0 

:leU actual presidente. cap. B. Rogers
-Tillstone, F. R. P. S_ L .. e 0 ces
sante, Henry R. Holmes. F . R P . 
S. L! 

19 h. - Hanquete de encernunento. de 100 ta
Iheres, que teve por cenario a "Ha
milton Suite» do aparatoso «Nor· 
thumberland Grand Hotel», e decor
reu com 0 cerimonial do mais puro 
estilo britAnico (com «toastmaster!) e 
tudol) e num' ambiente de bem-estar, 
.uta camaradagem e sincera amizade. 
Aproveitamos a oportunidade para 
pOr em relevo 0 belo momento da 
entrega do apetecido trofeu «Richard 
S. Bohn Award-1964», alto galardao 
da congenere uA.-ero Philatelists», de 
Nova Iorque. ao grande mestte ingl&! 

Francis J. Field - velho allllgu cum 
o qual muito temos aprendido, colhen
do ensinamentos preciosos. E a pri
meira vez que este cobic;ado premio 
e concedido a urn aerofilateli!'.ta eu
ropeu·, 

9 - Comissao de Senhoras 

Alem destes divertimentos, as senhoras de
ram-se ao luxo de, como complemento do 
bem esquematizado programa ja. mencionado. 
terem, no dia 18, uma saida (private outing) 
oferecida e excelentemente conduzida pela 
encantadora Senhora de Cyril H. C. Harmer, 
que comec;ou por um almoc;o no elegante (cThe 
Hurlingham Club" e se prolongou por todo 0 

dia. Do ruidoso bom humor com que as se
nhoras chegaram ao «quartel-generah> ressal
lava, com toda a evidilncia, que este passeio 
resultara em cheio. Primores de hospitalidade, 
que foram muito apreciados. 

* 

(j 4 ." Ccmgres~o da F . I . S . A., lnulto nu.
ttlralmente anunciado· como 0 unUlior acontecl
mento ahofilatelico clo· ano». constittliu, efec
tivamenle, excelente oportun'idade para se 
abordarem., sob diversos a.spectos, as proble
mas de importancia fundamental para 0 binD
mio presente-futuro danossa modalidade 
nUlna analise demorada, incisiva eo inteligente 
feita por especialistas com per/eito conheci
mento de causa, isent;iio comprovada e especial 
ulltoridade para 0 efeito. 

A1Bn~ de jornada do. mals campleta e peor
jtl'ita con/raternillat;iio, 0 magnifico trabalho 
realillacUf. a permanente act1lalizat;a.b de pro
cessos, e os valios~ resultados alcant;ados, 
demons tram, claramente, que erta modalida
de deu mais um pasro em frente, e amplo. 
Pod(ll agora afirmar-re que a Ahofilatelia, gra
filS ao labor persistente e construtivo cIa. lSua 
Federat;iio Internacional, e d aplicafiio Imtu
siastica das respectivas associat;oes nacionais, 
atingiu uma; maioridade e um prestfgio indis
cutiveis. 

Quanto ao 1IDSro Pais, a atravessar «rna 
fa;se de ben4fica rnovimenttlfiio, podemos diller 
em sintese, que alcant;ou neste simp6sio 0 

lugar de relevo a que tinha direito - colocan
do-se muito justamente entre as maiores poten,. 
cias aerofilatelicas do Mu.ndo_ Estamos todos 
dt' parab4ns, par 5e ter atingido 0 mais alto 
nfvel da hierarquia. 
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111 EXPOSICAO FILA TELICA 

BANCARIA 
Conforme fOra anunciada, constituiu 

grande ~xito a inaugura~ao da III Exposi
.. ao Filatetica Bancaria, que se realizou no 
passado dia 14 de Novem bro pelas 17 horas, 
na «Casa do Bancario", na rua de S. Jose 
n.O 131. Organizada como nos anos ante
riores pelo Grupo Desportivo do Banco Es
pfrito Santo e Comercial de Lisboa, teve 
como sempre a preciosa colabora~ao de 
varias entidades, como Correio-Mor, C .T. T. 
do Ultramar, F. N. A. T., Sindicato Nacio
nlll dos Empregados Bancarios e Clube Fi
latelico de Portugal, e outras entidades par
ticulares. 

Na inaugura~ao, esteve presente como 
representante do Senbor Ministro das Cor
pora~oes 0 sr. dr. Jose Carlos Ferreira, 
Director-Geral do Trabalho Corporativo, 
que foi recebido a porta do edificio pelos 
Snrs. Luis C!ndido Taveira, director dos 
C. T. T. do Ultramar, dr. Lucena e Vale 
como representante do presidente da F. N. 
A. T., dr. Arrobas da Silva, presidente do 
Sindicato Nacional dos Empregados Ban
carios, Rogerio Candido da Silva e Au
gusto Martins, respectivamente adminis
trarlor e director do Banco Espfrito Santo e 
C<lmercial de Lisboa, bem como toda a di
rec~ao do Grupo Desportivo organizador 
da exposi~ao. 

Estavam tambem presentes os membr08 

do juri do certame, srs . dr. A. J. Vascon
celos Carvalho, coronel Francisco Cardoso 
Salgado, e capitao Francisco Lemos da Sil
veira, bem como 0 Convidado de Honra, 
sr. Jose Gonzalez Garcia, todos os exposi
tores e muito!; convidados. 

Nas diversas salas onde se encontravam 
expostos variadfssimos exemplares filateli
eos, alguns de elevado valor, foram estes 
admirados pelas entidades ja citadas, des
pertando maximo interesse a val ,osa . Se
lec~ao de uma colec~ao de Mo~ambique» , 
exposta apenas em 4 quadros pelo Convl
dado de Honra sr. Jose Gonzalez Garcia, 
um internacional de indiscutlvel valor, que 
muito amavelmente acedeu a dar a sua 
colabora~ao aos organizadores do certame. 

Nesta HI Exposi~ao, que sem duvida 
alguma se apresenta melhorada no seu nf
vel nao s6 em aspecto como em elevado 
mimero de comparticipa~oes, relativamente 
aos anos anteriores, hA a delOtaca·r um au
mento consideravel de «nov OS", que pelos 
conhecimentos que decerto tern adquirido, 
e pelo incitamento que as exposi«;5es dos 
outrQs anos Ihes tern dado, Cl'lIlram animo 
para aperfei~oar as suas colec~oes e em 
mostrar 0 cuidado e 0 interesse que a fila
teli!! tern incutido nos seus espfritos. 

E na verdade a grande Ii«;ao a tirar des
tas exposi~oes. 
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o L E c c E 

TE ATICAS 
FEDERA~AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

Doulrina oficia. 

De iniciativa da Federar;:ao Portuguesa 
de Filatelia, reBlizBram-se duas sess6es sa
bre problemas temliticos, e das quais resul
tou a troca de documentos entre varios 
coIeccionBdores convocar;:ao - perguntas da 
Federar;:lio Portuguesa e as consequentes res
postas da Federation Internat/onale de Phi
latelie. Para conhecimento geral reproduzi
mos os tres principais documentos, a saber: 

I - Carta convocat6ria da f. P. f. 

Lisbo ll , 18 de Novembro de 1963 

Ex.mo Senhcr: 

O's nossos cumprimentos. 
De acordo com a allnea c) do artigo 1.0 

do seu Eslaluto, a nossa Federacao tern a 
prazer de convidar V. Ex 8 para assistir e 
cc.laborar na reuniao dos coleccionadores 
tematicos, para a apreciac;:ao dos diversos 
pontos de vista da interprelar;ao do -Reg'l
Inrnento das Coleccoes Temliticas FIPI 
jFIPCO ... 

Nessa reunlao tooas as opin ioes serao 
r~colhidas, a f,m de serem superiormente 
s}'bmetidas B apreciar;ao das enlidades 
compelentes. 

A reuniao tera lugar nas salas do Clube 
Filatelico de Portugai- Avenida Almirante 
Reis, 70·3.0 010 . , no pr6ximo dia 5 de De
zembro, pelils 21 boras e a pia dignn-se 
llresidir 0 Ex mo Sr. Prof. Dr. Carlos Trin
cao, Dignlssimo Presidente da Federac;:ao 
(L. F. E.). 

Aguardando e agradecendo 0 obsequio 
da comparencia de V. Ex.B, somas, com 
com elevada estima e considerac;iio, 

De V. Ex." 
M.to Atenciosamente 

Federar;:iio Portuguesa de Filatelia 

A DIRECCAO 

II - Questoes e duvidas po-stas 

Durante a reuniao Btrlis mencionada loi 
resolvi1o por unanimidade sol/cltar A F.1. P. 
esc/arecimenlos sobre diversos artigos do 
Regu/amento. Devidamente condensados pro
curou-se, junto da F. 1. P, saber 0 seguinte : 

Sobre 0 art. 1.° - Se a colecr;ao permi
tir estrulurac;:ao tematica (fauna, flora. etc.) 



A SEVERA 
RUA DAS GA YEAS, 55-57 if Tefef. 34006 

PORTUGAL BAIRRO ALTO LlSBOA 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fadas e Guitarradas 

ABERTO TODA A NOlTE .. OUVERT TOUT LA NUIT .. OPEN ALL NIGHT 
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E que todos aqueles que nelas partici
pam tern por lema em apresentar em ex
posi'Yoes futuras, em que tomem parte, 
sempre cmais e melhor ... 

Foi digna do maximo interesse para to
dos os visitantes e convidados, a gentileza 
do Director dos C. T. T. do Ultra mar, sr. Luiz 
Candido Taveira, que entre os varios pri
morosos quadros com exemplares de selos 
das nossas ProVincias Ultrllmarinas, deu a 
conhecer a serie, tendo por motivo seis ga
leotas da Marinha Portuguesa e urn rema
dor das mesmas, que 0 Ministerio do UI
tramar mandou emitir e pOr em circula~ao 
na Provincia de Mocrambique, e que era 
ate entao desconhecida de todos os filate
listas. 

A exposicrao, que foi visitada por inti· 
meros fllatelistas, alguns de nacionalidade 
estrangeira, esteve aberta ao publico ate 
80 dia 21 de Novembro. 

Os Expositores 

Como Convidado de Honra, 0 sr. Jose 
Gonzalez Garcia, expoz uma «Selec~iio de 
uma coleccrao de Mo~ambique •. 

Classe de Competi~iio 

1 - Alberto Marques Claro, Banco Es
pirito Santo e Comercisl de Lisboa - Lis
boa. Selos de Portugal e Ultramar. 

2 - Anlbal Barbosa, Banco Comercial 
de Angola - Lisboa. Macau - Ensaios, pro
vas, erros e variedades . 

3 - Armando Paulo Silva Ferreira 
Credito Predial Portugues - Lisboa So
brescritos de 1.0 Dia.lnicia~ao Filatelica (de 
1960 a actualidade). Series boas da £uropa. 

4 - Augusto Jose Rafael Leite Inacio 
Banco Nacional Ultramarinu - Lisboa. 
Coleccriio de Fran~a. 

5 - Carlos Pinheiro - Banco de Angola 
- Lisboa. Portugal e Provincias Ultrama
rinas. 

6 - Dionisio Pais Requicha - Banco Es· 
pirito Santo e Comercial de Lisboa - Lis
boa. Portugal Continental e Ullramarino. 

7 - Joao Francisco dos S. Alves de Ma
tos - Banco Espirito Santo e Comercial de 
Lisboa - Lisboa. Motivo de Frutos. 

B - Jorge A. Freire Garcia - Banco Es
pirito Santo e Comercial de Lisboa Lis· 
boa. I. Paginas saltas de Portugal e Ultra
mar. U. Belgica (1921 a 1945). III Tematiea 
de Turismo - Viagem a Paris e Exposierao 
Philatec 1964. 

9 - Jose Braz Pereira - Banco Esp!
rito Santo e Comercial de Lisboa - Lisboa 
Selos de Franera, F. D. C. varios. 

10 - Jose Henriques dos Santoll - Banco 
Regional de Aveiro - Aveiro. Centenario 
do Banco Nacional Ultramarino, Portugal. 

II - Luiz de Melo Fernandes - Banco 
Espirito Santo e Comercial de Lisboa
Lisboa. Diversas series de Espanha. 

12 - Manuel Luiz Rebelo Gomes - Ban
co de Portugal - Lisboa. Portugal e Ultra
mar. 

13 - Maria Manuela G. Claro Agostinho 
- Banco Esplrito Santo e Comercial de 
Lisboa - Lisboa . Tematica. caes. 

J4 - Orlando Geraldes Bouz6 Pinto 
de Magalhae!', Lda , Banqueiros - Lh.boa. 
Portugal e Ultra mar. 

IS - Vitor ManDel Terencio Agostinho 
- Banco Espirito Santo e Comercial de 
Lisboa - Lisboa. Tematica, religiosos . 

Acta do Juri 

Aos catorze dias do mes de Novembro 
de mil nuvecentos e sessenta e qualro, pe
las vinte e duas horas, reuniu no local do 
certame, «Cas a do Bancario., Rua de S. Jose, 
ntimero eento e trinta e um, em Lisboa, 0 
Juri da c3.a Exposil;.ao Filatelica Bancaria. 
que, percorrJda demoradamente a exposl
~.aC?, e ~nlllisadas com detalhe todas as par
tlclpa~oes expostas, aprovou por unanimi
dade, e dell/ro dum cr,terio de libera/idade e 
urb'lIIidade apenas ?/a/ido e i"dicado para ex
posifoes des/a 1IaluI'nso, em que a divu/garQo 
prima sobre a C0111PefirQo prop,inmenle di/o, 
conceder os premios POlttos a sua disposi
c;ao da forma seguinte: 

CLASSE DE HONRA 

Jose Gonzalez Garcia, medalha de ver
meil. 

SELO «EUROPA -65» 
Na Administra~ao.Geral dos Cor· 

reios, Telegrafos e Telefones ,Servi
eros Artisticos) encontra·se aberto, 
sem limite fix ado, 0 prazo de apre
sentac;ao, entre artistas portugueses, 
do desenho para 0 selo .Europa.65", 
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CLASSES DE COMPETI<;Ao 

Medalhas de vermeil .. 

N.o 2 - Anlbal Barbosa, e medalha de 
vermeil do Clube Filat~llco de· Portugal ; 

N.D 8 - Cap. Jorge A. Freire Garcia, e 
placa de: prata do Grupo Desportivo do 
Banco Esplrito Santo e Comercial de Usboa; 

Medalha de prata : 

N.o 10 - Jose Henriques dos Santos; 

Medalhas de bronse: 

N.o I - Albcrto Marques Claro, e assi
natura por um ano da revista «Alhambra-; 

N03 - Armando Paulo Silva Ferreira, 
e lote Barata das Neves; 

N.o 4 - Augusto Jose Rafael Leite Imi
cio, e lote Barata das Neves; 

N.o 5 .- Carlos Pinheiro, e album da 
Guine Domingos do Sacramento e lote Ba
rata das Neves; 

N.o 6 - DionIsio Pais Requicha, e al
bum de Portugal Domingos do Sacramento 
e lote Barata das Neves; 

N.D 7- Joao Francisco dos S. Alves de 
Matos e lote Barata das Neves; 

N.D 9 - Jose Braz Pereira, e lote Barata 
das Neves; 

N.o II - Luiz de Melo Fernandes, e al
bum de Portugal Domingos do Sacramento 
e lote Barata das Neves; 

N.o 12 - Manuel Luiz Rebelo Gomes, e 
album completo de Portugal e Ultramar 
Eladio de San tos ; 

N .o 13 - D. Maria Manuela G. Claro 
Agostinho, e classificador de luxo Casa 
Molder e lote Barata das Neves; 

N 0 14 - Orlando Geraldes BouzO, e al
bum de S. Tome Domingos do Sacramento 
e lote Barata das Neves; 

N.D IS - Vitor Manuel Terencio Agos
tinho, e album de luxo Casa Molder e lote 
Barata das Neves; 

A todos os expositores: pr~mios do Clu
be Filatelico de Portugal. 

o Juri entende ser seu dever: 
1.0 - Evidenciar, com 0 mais vivo pra

zer, 0 esplrito compreensivo e expontAneo 
do eminente filatelista Jose Gonzalez Gar
cia, que, com a sua presenc;a como convi
dado de honra, tanto dignificou esta expo
si.yaQ - como tantas outras a que tem pres
tado a sua incomparavel colaborat;ao. 

2 0 - Felicitar efusivamente a entidade 
organtzadora.. e tod~s que com ela coope- , 

raram, pelo grande exito da sua bem slice
dida iniciativa, cuja terce ira edi.yao revela. 
um nftido progresso em relat;ao aos anos 
anteriores, com um maior numero de con
correntes (IS) - dos quais Dada menos que 
9 debutantes, 0 que e sintomatico e signifi
cativo - e com um nivel superior, na ge
neralidade . 

3 0 - Salientar, todavia, que numerosas 
participat;oes enfermam de graves defeitos, 
tevelando um primitivismo intoleravel no 
estado actual da Filatelia, e inadmissivel 
mesmo em principiantes. Nesta ordem de 
ideias, e na melhor das intenc;oes, reco
menda-se aos organizadores que, de futuro, 
e para evitar problemas aos Juris vin
douros: 

a) eliminem do regulamento a clas
sificac;ao por classes, absolutamente im
praticavel e longe de corresponder as 
finalidades e a Indole de certames de 
reduzido volume, como este ; 

b I procedam a uma seria select;iio 
previa das participac;oes, banindo as que 
nao revelem as condic;oes minimas para 
exibi"iio, e nao reunam os m~ritos in- ' 
dispensaveis para quem deseja com
petir. 

4 .o -Anotar, assim, e de forma bem vi
slvel, que as medalhas de bronze foram 
atribuidas com muita largueza, no prop6-
site e desejo de que elas constituam um 
estlmulo e incentivo para que tais galar
doados melhorem, aperfeic;oem e valorizem 
as suas rudimentares colecc;oes Designa
damente, salienta-se estarem contra-indica
das as folhas comerciais demasiadamente 
sobrecarregadas. bem como as com casas 
em branco, a mistura de selos novos e usa-' 
clos, a ausencia de pec;as filatelicas, a defi
ciente legendllt;ao e outras fraquezas seme-: 
lhantes. 

o Juri deseja, finalmente, exaltar ainda 
mais uma vez 0 extraordinario labor filat~
lico do Grupo Desportivo do Banco EspI
rito Santo e Comercial de Usboa, bem 
~omo a magnifica hospitalidade da «Casa 
do BancariolO, a cujos dirigentes, de uma e 
outra entidade, agradece reconhecidamente 
as atent;oes recebidas. 

OS JURADOS 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carflalno 
Cor. Franci~co Cardoso Salgado 
Cap. F. Lemos da Silveira 

o SECRETARIO 
Carlos Santos e SUlla 
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DIA MUNDIAL 

DA SAODE 

Como e do conhecimento de muitos, 
realizou-se em 7 de Abril ultimo 0 cha

mado ",DIA MUNDIAL DA SAO-
DE>, que este ano se comemorou sob 0 

signo cSem treguas na luta contra a tu
berculose», tendo sido 0 I. A. N. T. 
enearregado de promover as manifesta
(,:oes a realizar no nosso Pais. 

s. Ex.a 0 PresidmtB da Repllblica, 
inaugurando a Exposir;ilo, acompanhado 

do Ministro da Saude. dr. Lopo de Carvalho 
Canula de Abrnl e dr. Antonio 

de Almeida Figueiredo 

Entre todas, e de real~lIT a exposl
~ao da Luta Antituberculosa, a cUJa 
in8ugura~ao se di~nliram assistir S. Ex." 
o Presidente da Republica e sete mem
bros do Governo e que, posteriormente, 
foi ainda visitada pelos Senhores Mi
nistros das Finan~as e das Obras Pu
blicas. 

Apraz-nos verificar como essas come
mora~oes serviram, uma vez mais, para 

8umentar 0 prestlglO quer do Director 
do I. A. N. T. sr. dr. Lopo de Carva
lho Cancela de Abreu, a quem cumpri
mentamos efusivamente, quer do pro
prio Instituto. 

Na parte fllatelica devemos referir a 
Exposi~iio do Selo Antituberculoso que 
ocupava 16 quadros nos quais, em 25()' 
folhas se expunha a colec(,:iio completa 
do I. A. N. T. 

Os primeiros quatro quadros eram 
dedicados aos selos portugueses figu
rando ali folhas completas, novas e com 
carimbo, do selo de cPorte Franco. emi
tido em 1904, e todos os outros emiti
dos dl!pois de 1929, com variedades de 
cor, den teado, sobrecarglls, pa pel, etc., 
umas citadas no catalogo Green, outras 
desconhecidas ate agora. Nos restantes 
12 quadros figuravam os selos estrao
geiros, sendo de destacar, dentre todos. 
as folhas inteiras da Dinamarca. Mexico. 
as colec~oes avan~adas dos E. U. dll 
America. Canada e Fran"a, os belo..~ 
selos do Japiio, etc .. 

o I. A. N. T. mandou emitir um 
sobre~crito comemorativo, um dos mais 
bonitos que se tee'1l editado entre nos . 
e sobrecarregar os selos de 1963 com 
sobrecarga alusiva ao acontecimento . 
lament8.velmente, nao se conseguiu um 
carimbo especial. 

A montagem de selos e a or.l?:aniza
~ao de toda a parte filatelica estiveram 
a cargo do nosso consol'io sr. dr. AntO
nio de Almeida Figueiredo, medico do 
I. A. N. T. 
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em dois fasciculos - nos n. o ~ I9/64 (I de 
Outubro) e 20/64 (I6 de Outubro) - da ex
-eelente revista italian a ell Collezionista» . 
Moito interessante, na verdade, em parti. 
cular os comentarios e ilustrac;oes que di
zem respeito as escalas feitas em territ6rio 
portugu~s pelo celebre -DO· X», na sua 
dupla travessia do AtlAntico (I930'I932). 

;.. cL'Echo de la Trimbologie» n.O ]"330 
(Ootubro) inseriu mais urn fasciculo de 
-cHistohe de La Bretagne, aerostat du 
Siege», por Paul Maincent, Presidente da 
Academia de Aerofilatelia, e a habitual 
.Chronique de la Poste Aerienne», por 
Frank Muller, da mesma Academia, e 
nosso prezado cons6cio e amigo, incluindo 
~ais uma amavel refer~ncia a Portugal. 

.If. Foram distribuidos os n.os 280 de cThe 
Aero Field» e 19 de cStory POSb, ambos 
referentes ao mes de Ontubro, com uma 
pontualidade e uma colabora<;ao dignas de 
to do 0 elogio. 

.... Acaba de ser publica do 0 cCatalogu, 
dIS Liaisons t,at/sat/antiques par Hydra
vions cptapulUso, obra de grande precisao 
e clareza, e muito aconselhavel aos que se 
interessam por esta atraente especialidade. 
E mais um valor a somar na carreira de 
publicista do conhecidn perito belga Jac
ques Du Four. Este excelente catalogo 
cnsta apenas 100 francos belgas e pode ser 
pedido para : Galerie du Centre, Bureau 
329, Bruxelas - I . 

. .If. Com 0 titulo «Die Flugmarken der Aero
- Targ Po/man I 9 2I» foi ha pouco dado a 
estampa um completo e eficiente estudo 
.lie Wolfgang Torno:w sobre os priIpeiroa 
selos semi-oficiais da Pol6nia, que atesta 
os dons de investigador e a devotada apJi 
cac;ao deste autorizado aerofilatelista. De 
palpitante interesse, pel os novos elemen
tos que colige e pela informa<;ao hist6rica 

' ~ue reune. 
... Sairam os n.ua 231 de «La Liaison Aero
philatelique» e 8,64 de -De Aero·Philate

.pSb, ambos de Outubro, orgaos oficiais 
das nossas congeneres S. A . B . e cDe Vlie
gende Hollanden, respectivamente. Este 
ultimo insere, trad~zida em holand~s, a 
nossa comunicac;ao do Grupo de Estudo II 
- «Meios deslinados a promovIY e ampliar 
9 ;nleruse cr,scent, pela AirofilaleJia, nos 
planas nacional e int,rnacional. - a que 
presidimos, no quadro do 4.° Congresso 
Anual da F. I. S. A. (Londres, 1.'; a 19 de 
Setembro). 

. • For.aJ;Il diversos oS ' jornais que·se· ref6-
riram e)ogiosamente a nossa actoac;ii.o no 
maior acontecimento aerofilatelico do ano, 
os 4.0 Cougresso e Assembleia Geral 1964 
da F. 1. S. A., de que resultou, «;omo era 
nosso objectivo, um acrescimo do clima de 
respeito e de confianc;a de que a Aerofila· 
telia nacional desfrota por toda a parte, 
invariavelmente observado desde que 0 

nosso Clube aceitou 0 encargo -de repre
sentar Portugal na Federac;ao. Entre ou
tras, as secc;oes filatelicas do cDiario de 
LisboS), .. Jornal do Comercio», cJQrnal de 
NoUcias. (Porto) e -Jornal da Madeira» 
(Funchal), as quais agradecemos a genti
leza das palavras cativantes com que nos 
distinguiram. 

PqR AVIAO 

PA R AVION Noticias do ar 

.• Segundo nos informa a B. E. A., por 
modificac;oes no seu plano de y~o, 0 novo 
jacto .. Trident_ nao comec;ou a ser utili
zado na cllrreira Lisboa·Londres, a ' partir 
de I de Novembro - como estava previsto 
- prosseguindo os serviC;os normalmente 
em cComet IV B.. .. 

.. A serie de Fiji 13 d., 6 d. e I sh.), come· 
morativa do 2.1.0 aniversario do primeiro 
servi<;o aeropostal Fiji-Tonga, foi posta em 
circulaC;ao em 24 de Outubro p. p. 
.If. A confer~ncia de Outono da A. I. T. A. 
(Associac;ao lnternacional do Transporte 
Aereo) realizou·se em Atenas, c;le 5 de Ou
tubro a 5 de Novemhro, tendo side usado 
um carimbo especiaL 

U rna reuniao ordinaria da Presid~ncia 
da F.!. S. A. teve lugar em Hamburgo 
(2I e 22 de Novembro), por altura do cDia 
da Aerofilatelia» na Alemanha. Nao nos 
podendo deslocar aquela cidade para 'a 
circunsta.ncia, fizemo-nos nela representar 
pelo Secretario-Geral da Federac;iio, e ve
lho amigo, Marinus J. J . Kaptein. 

.. Precedido de escassa publicidade, co
mo t! habito, a T. A. P. efectuou em 31 de 
Outubro 0 voo inaugural a jacto Lisboa
-Luanda·Salisburia (escala tecnica) - Beira-
-LourenIJo Marques. Voo de fretamen~o 
com um .Boeing 70']. da SABENA. Fica 
para depois 0 apontamento dos elementos 
tecnicos essenciais, de que ainda estamos 
a f~er a colheita. 
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Jantar de encerramento 

Na noite de sabado 21 de Novembro 
pelas 21.30 horas realizou·se na «Casa do 
Bancario» 0 jan tar de encerramento da Ex
posic;ao, e a entrega dos premios respec-
tivos. . 

A mesa da presid~ncia era ocupada pelo 
sr. dr. Arrobas da Silva, presidente do Sin
dicato Nacional dos Empregados Banca
rios, que tinha a sua direita os srs. dr. Mos
.queira do Amaral, que representava a 
Administrac;ao do Banco Espirito Santo e 
Comercial de Lisboa, dr. Vasconcelos Car
valho, presidente do Clube FilatHico de 
Portugal e membro do Juri, e Coronel 
Francisco Cardoso Salgado, membro do 
Juri; e a sua esquerda os srs. Ant6nio 
llorja Araujo, vice-presidente do Grupo 
Desportivo do Banco Espfrito Santo e Co
mercial de Lisboa. Senhora de dr. Arrobas 
da Silva, e Carlos Santos e Silva, tamb~m 
do Grupo Desportivo, seguindo·se noutros 
lugares alem das esposas dos mem bros do 
Juri, os corpos gerentes do Sindicato, ex
positores, e respectivas esposas. 

Aos brindes falou 0 sr. dr. Arrobas da 
Silva, qoP. na sua qualidade de presidente 
do Sindicato, felicitou 0 Grupo Desportivo 
do Banco Esplrito Santo e Comercial de 
Lisbba, pelos exitos sempre alcanc;ados em 
todd as manifestar;oes culturais que de ha 
anos para ca tem desenvolvido, e pe)o su
cesso alcanc;ado nesta III ExposiC;iic Filate
lica, em que acorreram participantes em 
numero superior aos an os anteriores, fa
zendo votos que os louros obtidos se repi
tam nos anos vindouroE. Teve palavras de 
louvor a Administra<;iio do Banco Espfrito 
Santo e Comercial de Lisboa, pelo patrocf
nio e colaborac;ao que tern presta do aos 
seus empregados para a realiza<;iio das ma
nifestac;oes citadas, terminando por felicl
ta-Ia peJos sucesso obtido. 

Seguidamente 0 sr. dr. Mosqueira do 
Amaral agradeceu as palavras que eram di
'rlgidas a Administrac;ao do Banco Espfrito 
Santo e Comercial de Lisboa, que estava 
ali representando. agradecendo ao sr. presi
dente do Sindicato a sempre pronta e sin
cera colaborac;ao que era prestada na ce
dencia das suas salas para as exposiQoes 
organisadas pelo seu Grupo Desportivo. 

Am bos os oradores foram calorosamente 
'aplaudidos por todos os presentes, tendo 0 

,8f. Carlos Santos e Silva procedido a lei
tura da acta elaborada pelo JUri, e .sido 
ki .. a distribuic;ao dos pr~mios que foram 

entregues aos contemplados pelos ocupan
tes da mesa da presidencia. A todos os ex
positores foram distribuidos brindes filate
licos oferecidos pelo Clube Filatelico de 
PortugaL 

Por se encontrar ausente do Pafs, nao 
foi pos&ivel comparecer ao jantar, 0 Convi
dado de Honra sr. Jose Gonzalez Garcia. 

E assim terminou dentro da maior har
monia e confraternizac;ao, a III Exposic;ao 
Filatelica Bancaria, mais uma louvavel or
ganizac;ao do Grupo Desportivo do Banco 
Espfrito Santo e Comerc~al de Lisboa. . 

N. da R. - Esta reporlagcm, comp/tta , 
pormenorisada, da autoria do nossodedicado 
cons6cio e querido amigo Sr. Cap . jorg' A. 
Freir, Garcia - nome que modestament, ft
gurou apenas como expositor, e alta mente 
ga/ardoado, mas a cujo labor firme, decidido 
e digno de SlY posto em 8vidinda esta «/// 
Exposip'1o FilaWica Bancdria. ficou de
vendo, na realidade, grande part' do noldffll 
exito oMido - e 0 desfecho IJ 0 coro/drio da 
impecdvel actua(:oo do distinto 8 snfusiaslico 
f;/ateUsta em prol do rsferido ceria me ' 

Ao mesmo tempo que endereramos os nos
sos parabens ao autor, pelo S8U e/iciente Ira
ba/ho de organisaroo 8 va/orisardo desta in
teressante e.l'posiroo, aproveitamos para lem
brar aos numerosos organisadores de exib;
rl5es qtle 0 nosso Clube patrocina, desejosos, 
como e 16gico, de ver inserta no nosso orgiIo 
oficial uma cr6nica deta/hada, como remal, 
natural do seu even to, que ; preferlv,1 serem 
os cdonos da casa» - que conhecem lodos as 
pormenores - a /ornecer-nos a noticia -a 
pubJicar. 0 corpo redac/orial desla revista s6 
pode ocupar·se, como B 6bvio,das YlJportag,ns 
das exposir15es qtle 0 C/ube organiza. 

HENRIQUE MANTERO 
encontra-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATELICO 
P'tJfa da Alegria, 58-2."-A 

Telefontl 328176 
USBOA 

Seloa C1AuICOI • ModertlO5 • Tem4tiCOl ' 

COMPRA e VENnE 
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NOVOS SELOS PORTUGUESES 

EMIssAo COMEMORATIV A DOS <JOGOS 
OLiMPICOS - 1964> 

A renovaC;ao dos Jogos Olfmpicos de
ve-se ao Barao Pierre de Coubertin, nas
cido em I de Janeiro de 1863 e falecido em 
:3 de Setembro de 1937. Comemorou-se 
eate ano, em Paris, 0 aniversiirio do cente
Ilario do seu nascimento, por iniciativa do 
Comite Olimpico Frances, com 0 patrocinio 
do Governo. Exaltou-se, especialmente, a 
sua criac;ao dos Jogos OUmpicos Modernos, 
mas nao podiam esquecer·se as multiplas 
faces de tao forte. e nota vel personalidade. 
Num pequeno e bem coligido resume da 
sua vida e da sua obra, no prefacio, diz 
Edouard Herriot que ele foi um dos gran
des humanistas que real"aram 0 prestlgio 
do nosso seculo. 

o tempo tem-se encarregado de pOr 
em evidencia a grande figura do fundador 
do Olimpismo Moderno, empresa que cele
brizou 0 seu nome. 

Coubertin talhado para os mais aItos 
destinos, pelas extraordinarias faculdades 
com que Deus 0 dotou, pelo nascimento, 
desprezou todos os caminhos de vida que se 
lhe ofereciam faceis e escolheu 0 mais in
grato. Sem duvida 0 mais dificil e, tambem 
o mais nobre. 

Sacrificou-Ihe vida e fortuna, na prepa
raC;ao da paz entre os hom ens. Sustentou 
a sua campanha, sem desfalecimento, com 
desassom bro e independencia. Lutou ate 
ao fim da vida, por todos os meios ao seu 
alcance, por uma reforma profunda dos 
metodos educativos. Que, ainda, hoje esta 
par realizar e s6 ele pode, de facto, fazer 
com que os homens mais se aproximem e 
compreendam. 

Podem considerar-se fontes de inspira
C;lio do seu genial empreendimento, a Gre
cia antiga, no esplendor da sua civiliza"ao, 
a Cavalaria Medieval, com as suas premis
sas de nobreza e cavalheirismo e, ainda, a 
reform a educativa na Inglaterra, que partiu 
da obra de Tomaz Arnold, no pequeno co· 
Iegio de Rugby, e veio a reflectir-se em 
todo 0 pais, dando urn novo sentido a for
ma"iio da juventude. 

Para levar por diante a institui"ao dos 
Jogos Olfmpicos Modernos, Coubertin teve 
de vencer, de inicio, as maiores dificulda
des devidas a incompreensoes de toda a 
especie. 

Na sua luta serviu-se de duas armas 
principalmente: os principios elevados da 
empresa - contacto desinteressado da mo
cidade do mundo, numa competi"ao de des
treza, sem descrimina"ao de ra"as e de 
credos religiosos ou politicos; inteligente 
e segura org{mica directiva IComite Inter-

Reprodtl~iio alltorilJada pelos C. T. T. 

nacional OHmpico. Comites OUmpicos Na
cionais), independentes dos Governos e dos 
Organismos desportivos. A estas forc;as se 
deve a perdurac;ao e crescimento do olim
pismo, como organizac;ao internacional, 
apesar de todas as mas voItas que 0 M nndo 
tem dado nos ultimos cinqnenta anos e des
montelaram quase todas as outras exis
tencias. 

Presentemente 0 C. I. O. tem filiados 
116 Comites Nacionais e em T6quio espe
ramose cerca de 7.000 atletas. Se nao pode 
haver duvida de qne tao grande des envoi. 
vimento e devido ao idealismo que informa 
os Jogos, e tambem, ao irresistivel impulso 
de camaradagem dos jovens participantes 
dos cinco continentes, por outro lado, 0 eli-
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teresse muito especial e constitui, sem du
vida, excelente oportunidade para colocar 
os filatelistas e 0 publico em geral em 
contacto com uma modalidade de valiosa 
tradi"ao, presente categ6rico e futuro tao 
concreto como atraente. 

Sem entrarmos numa discrimina"ao 
exaustiva do que se fez, na materia, nos 
paises representados nr. Federa"ao - que 
nao eatii nos nossos prop6sitos - deve
mos, no entanto, acentuar 0 que se reali
zou e 0 que vai realizar.se entre n6s neste 
campo. 

Algum do nosso material mais atrac· 
tivo esteve patente em Castanheira de 
Pera (4 a 12 de Julho) - levaudo a Aer 0 
filatelia ate ii provincia - e no Estoril (IS a 
30 de Outubro) - mostra muito importante 
e ultra-seleccionada, dado que, durante 
\lma quinzena, passaram pelo Hall do cos· 
mopolita Casino alguns milhares de espec· 
tadores portugueses e estrangeiros. 

Assegurando a continuidade desta van
tajosa propaganda, podemos informar, com 
justHicado orgulho, que excelente material 
aerofilatelico - muito dele apresentado pela 
primeira ves no tlOSSO pais - sera mostrado 
por especialistas que, embora normal· 

mente avessos a exibic;oes pliblicas, IlOS 

deram agora 0 seu honroso aplauso iucon
dicional, nas Exposic;oes que estao marc a
das para Janeiro, em Lisboa. Vale a pena 
ir ve·lo. 

POR AVIAO 

PA R AVIQN Ronda da 1m prenS8 

:If. Na sua coluna habitual cThe Stamp' 
Market> publicou cPhilatelia. - pseud6-
nimo utilizado por um grande conhecedor 
do assunto - . no n." 1283 (2 de Outubro) do 
quinzenario _Pnilatelic Magazine», ll,m ex· 
plicito artigo - «Grat Zeppelin going up. 
- ace rca da subida constante, e por vezes 
espectacular, deste apreciado material, no
meadamente de S . Marino, Liechtens· 
tein, etc. 

• cldrovolanti Dortlier· Wal DO-X." e urn 
estudo substancial e bem documentado, da 
autoria do amadurecido e consagrado aero · 
filatelista que assina cRastaban», publica41) 

5ELOS .... ALB UN 5 

I ~ 

Cabllogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, Ultramar e Eitrang~ iro. Listas de preyos gratis. 

CASA FUNDADA. EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - TELEFONE 49723 

LIS80A-1 
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,l.POR AVIAO 

fPA M AVION 
Guerde-j6ies 

.. A ultima lista de ofertas, a preero fixo, 
40 conhecldo comerciante ingl~s J. A. L. 
Franks Ltd., distribuida em Setembro, in
eluiu bastantes e bons selos de correio 
a~reo, especialmente do Egipto. 

.. No primeiro leiliio, da nova ~poca, do 
comerciante londrino Robson Lowe, dez 
sobrescritos diferentes de halia, transpor
tados no voo transatla.ntico Balbo (1933), 
totalizaram nada menos que 2.400 libras, 
cerca de 192 contos. 

.. 0 231.0 leiliio Roumet (Paris, 19 de 
Outubro) apresentou-se muito forte em 
selos de correio aereo 1335 lotes). No cam
po dos documentos, anotamos apenas uma 
soberba carta franquiada com 0 eServizio 
di Stato. (N.o 90 Sanabria) e voada no 
Roma-Mogadiscio, de 9 de Novembro de 
1934 - com 0 preero de partida de 3.000 
francos franceses. 

... 0 luxuoso catAlogo do 50.0 leilao da 
firma Corinphila (Zurique, 2 a 7 de Novem
bro) - com cerca de 7.000 vali .sos lotes -
inclui um muito apreciavel mimero de se
los e documentos aerofilatelicos com um 
tal grau de importa.ncia que nao nos e p'lS
sivel, com 0 espaero disponivel, dar mesmo 
uma palida ideia da rara impon~ncia das 
centenas de lotes da nossa especialidade 
nele contidos. Basta dizer que vao a praera 
as .peeras de re!oist~nciu da celebre colec
~ao do argentino Ricardo Campana, in
cluindo a maior raridade do Cruzeiro 
Balbo,ou seja a unica carta do Vaticano 
(uma das 22 expedidas) que loi transpor
tada no aparelho .Pel ... 0 prec;o de par
tida desta beleza ~ de 25 000 irancos suieros 
(168 contos). 0 que, se por um lado, e por 
forma a nao deixar quaisquer duvidas, de
monstra 0 surto de desenvolvimento e in
teresse pela Aerofilatelia, revela, por outro, 
que nilo correm faceis os tempos para os 
que, imprudentemente, nao arrebataram 0 

material pioneiro na devida altura. 

.. A grande colecc;ao dos E. U. A., Zona 
do Canal e Filipinas, do falecido aero fila
telista Thomas A. Matthews, de Spring
field (Ohio), vaf ser dispersa no leilao da 
firma H. R. Harmer (New York, 4 de No
vembro). Dentre as numerosas raridades 

desta notavel colecerao destacamos: 1859 -
o unico sobrescrito completo conhecido 
trausportado no voo do baliio .Jupiter., de 
Lafayette a Crawfordsville (sem cotac;ao I); 
1877 - um exemplar novo do selo semi
-oficial do balao eBuffalo., assim como 
dois te/e·beckes do mesmo (cotaeriio Sana
bria: 3 .000 d6lares, cada I; 19II - 0 unico 
exemplar novo existente do semi-oficial 
e Vin Fiz>, e um dos quatro conheeidos so
bre postal transportado no referido voo 
(tudo sem cotaerao I) e 1918 - urn exemplar 
novo do selo n.O I, com centro ;nverlido 
(cotaerao Sanabria: 12.500 dOlares). Quere
mos acreditar que, pela descrierao destas 
peeras dignas de especial atenC;iio, 0 lei tor 
ficara com uma ideia do potencial da co
lecerilo Matthews. 

... Nilo sao vulgares o~ callilogos com !l 

apresentac;ao grarica e 0 recheio do prO
ximo leilso da conceituada casa Harmer 
Rooke & Co. Ltd. (Londres, 27 de Novem
bro), com numerosas especies, e das mais 
valiosas, de interesse aerofilatelieo. Assi
nalamos dois sobreseritos catapuhados do 
eHe-de-France. (19281, franquiados com 
quadras, do canto inferior esquerdo de fo
lha, com numeros de controle, dos seIos 
emitidos para 0 efeito (Sanabria n.08 3 e 4) 
- em que dois selos de cada quadra apre
sentam a variedade eespaero largo» (6,5 mm.) 
- n. 08 3 b e 4 a - com 0 preero de partida 
de 3 500 libras, 0 par; um 6ptimo eonjunto 
de II peeras de verdadeiros pioneiros por 
diriglvel, tran~portadas no -Norge. (1926) 
e eltalia. (1928), durante as suas dramati
cas aventuras sobre 0 Polo Norte, dum in
teresse histOrico extraordinario, com 0 

preero inicial de 1.000 libras; e, final mente, 
oferecida em bloeo, a estupenda colecerao 
eHammelmann., compreendendo 40 dos 
mais raros sobrescritos do voo Italo Balbo 
(1933), posta em praera por 8.000 libras. 

Giro des Exposic;oes 

De harmonia com as directivas da 
F. 1. S. A , 0 ano de 1964 foi consagrado a 
propaganda aerofilatelica ao nivel nacio
nal. Como e 6bvio, esta .divulgaerao in
terna>, que consiste em mostrar material 
d'e qual~dade, da nossa especialidade
com exclusao de quaisquer intuitos com
petitivos - nas Exposieroes mais validas 
do calendario de cada pals, oferece um in· 

• 
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tado de esplrito do Mundo, com os seus 
desvairamentos, as suas rivalidades, com a 
ansiedade de independ~ncias precoces, e, 
tambem, com 0 materialismo dt>senfreado 
da epoca, ameaera a pureza dos Jogos. Pro
cura, incessantemente, 0 Comite Interna
clonal Olimpico dar eombate a todas as 
faltas, na certeza de que s6 a sua elimina
erao po de consolidar 0 genial empreendi
mento de Pierre Conbertin, ameaerado por 
desvirtuac;ao do sen prop6sito de fraterni
dade universal entre a juventude, e instru
men to da Paz. 

Portugal aderiu ao Olimpismo pouco 
tempo antes dos Jogos de 19[2 e compare
ceu, pela primeira vez, nos jogos de 
Estocolmo. De entao para ea, nao faltou 
mais eslando presente em TOquio, des de 0 
m~s de Outubro. Nao pesam ao Comite 
Olimpico Portugues erros, de facto, na apli
cac;ao da doutrina. f.\ssim, tem procurado, 
sempre, cumprir as Regras Olimpicas, na 
certeza de contribuir para 0 verdadeiro de
senvolvimento do Movimento Olimpico, 
para 0 que e indispens8vel nao ceder pe
rante a errada tend~ncia de transformar 
uma competierao entre individuos, desinte
ressada, generosa, em processo de qual
qner medil;ao de forc;as nacionais. 

Francisco J. Nobre Guedes 

Presidente do Cotnite Olimpieo Portugu~s 

o desenho dos aelus sao da autoria do · 
pintor Sebastiao Rodrigues. 

Tem as dimensoes de 34,5x27mw com· 
preendendo a serrilha com 0 denteado 13,5. 

05 trabalhos de impressao foram exe· 
cutados, em off-set, pela Casa da Moeda. 

o plano de emissao e 0 seguinte : 

$20 tiragem de 
1$00 » 
1$50 • 
6$50 » 

11 000000 
10000000 
1500000 

500 000 

Foi marcada a data de I Dezembro de 
1964 para 0 1.0 dia de circulac;iio desta 
emissao. 

Tendo como motivos 6 galeotas da Ma
rinha Portuguesa e a figura de um remador 
das mesmas, 0 Ministerio do Ultramar 
mandou emitir e pOr em circulaerao, na 
ProvIncia de Moerambique, 14 milhoes de 

MOCArvIBIQUE 

5elos de franquia postal, nas dimensoes de 
25x40 milimetros, distribuidos pelas seguin
tes taxas: 

3 000 000 da taxa de $15 - Galeota Gran · 
de de D. Joao V 

3000000 da taxa de f35 - Galeota peque
na de D. Jose I 

2 500 000 da taxa de 1$00 - Galeota da At
faadega 

I 500 000 da taxa de 1$50 - Remador das 
Galeotas 

I 500 000 da taxa d,e 2$00 - Bergantim real 
I 500 000 da taxa de 5$00 - Galeota Savei

ra Dourada 
1000000 da taxa de 9$00 - Galeota de 

D. Miguel 

Os referidos selos, foram gesenhado& 
por Aiberco Cutileiro e impressos, a 10 co·
res, na Litografia Nacional, do Porto. 

A FILATELICA 
SELOS PARA COLECC;OES 
Call;adll do Carma, 25· S/L. E 

L1SBOA - Telefone 35207 
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pAGINA 
DE 

AERO F I L A TIL I A 
~POR AVIAO 

fPA R AVION 
Missao cumprida 

Quem leu a nota de abertnra da nossa 
cPagina de Aero fila telia» inserta no n.O 149 
(Dezem bro de 1963), consagrada ao pri
meiro voo a jacto Lisboa-Luanda, e volta, 
da T. A. P., efectuado em 5 de Outubro 
de 19~3 - com ° «Boeing 707" OO·5CR 
fretado Ii SABEN A (Comandanfe De Ru
wet) - deva recordar-se que assinalamos, 
entao, 0 facto supra nada ter de originE I 
visto, ja em 12 de Dezembr,o d~ 1957, Ii 
T. A. P. ter assegurado 0 servic;o na linha 
Lisboa· Luanda-Lourenc;o Marques atraves 
do fretamento temporario dum .Constella
tion Super G. da K. L. M., e que promete
mos voltar um dia a este voo, que, pouco 
conhecido, se reveste do maior interesse 
'(tiilvez por isso mesmo ... ). 

o paralelo era valido, a equival~ncia 
fundamentada. Simplesmente, ter uma vaga 
'HO~tfq dlJ existincia - por lacuna de in for
ma~iio na altura pr6pria, (0 que, apesar da 
nossa luta, infelizmente continua a verifi
car-se ainda com frequencia nos nossos 
dias) - era muito pouco. En preciso co
lher e arquivar os indispensaveis elemen
los tecnicos sobre este ignorado, mas ali· 
ciante, voo. 0 que, perdido 0 ensejo, seis 
longfnquos anos .apes a sua efectivac;iio, 
·parecia tarefa impraticav.el, com obstacu
Jos de grande vulto. 

Niio foi realmente Iacit. Mas ap6s al-

- Pelo ...,.,----~--_: 

Cap. Fi Lemos da Silveh-a 

guns meses de investigac;ao perseverante, 
e com a colaborac;io essencial e presti
mosa do sr. Virgilio Simoes Netto, um dos 
mais antigos aerofilatelistas portugueses, e 
dos de maior centelha - que possula al
guns dados - e do sr. R. A. R. Muller, 
'fu'ncionario superior da K. L. M., dina.mico 
Chefe das Escalas para Portugal- que, 
nio existindo quaisquer elementos em Lis
boa, quer na K. L. M. quer na T. A. P., 
levou a sua gentileza ao ponto de os ir 
conseguir na sede da sua Companhia, na 
Rolanda - estamos hoje em condic;oes de 
revelar, com todos os pormenores neces
sarios, a hist6ria do ate agora nebuloso e 
prhticamente desconhecido Lisboa-Luanda
-Lourenc;o Marques, e volta, de 12 de De
zembro de 1957. , 

Com um prazo mnito cnrto - qne re
vela, sempr~, ¥ma incompre~nsivel negli
gencia, que nao se compadece com a 
previsiio e antecedencia a que era in dis
pensavel que trabalhassem estes departa
mentos de ioformac;io em obediencia ao 
lema imprescindivel de bem servir, n~o 
dizemos os aerofilatelistas, mas 0 PUBLI
CO - foi mandado publicar pela T. A. P., 
nos quotidian os de IO d, DelJembro, 0 comu
nicado que reproduzimos ba Fig. I. 
. Deste atrazo 'condenavel, mss que e 0 
pAo nosso de cada dia, por mais que' Be 

.. 

ROLE1' IM DO CLUl3E FILATEL {CO DE PORTUGAL 25 

barafuste sem concitar a atenc;ao das en
tidades responsaveis, rednndou que 0 

correio transportado foi muito pouco vo
lilmoso e, por falta duma publicidade ade
quada - que, diga-se 0 que se disser, 
. depende apenas de um minimo de organi
zac;io e um pouco de boa vontade - as 
pec;as voada neste servic;o se tornaram 
'numa autetttica raridade. Como pode veri
ficar-se pel a Fig. 2, sao identificadas facU
'mente pelos carimbos normais datados, de 
Lisboa (12/12!19511 e de Lonrenc;o Marques 
(13/12/1957/. Faceis de identificar, mas di
ficilimas de obter - palavra 1 

Damos, em segnida, os elementos tec
nicos de incontestavel interesse e minu
aiosidade, que conseguimos recolher: 

TRAN~PORTB AEREO~ 
PORTDGDBE~, ~. A. R. L. 

COMUNICADO 

Li~a(oe~ aereas (Om 0 DltrdlllaI 
Em vlrtude de dlflculdade5 t6c

nlcas, que de momento se nlo 
podem remover, a AdmlnldraOio 
da T. A. P. resolveu - tendo em 
conslderaOio as multiples lnte
resaes dO publico relatlvamente a 
Unha Llsboa - Luanda - LourenClo 
Marques - usegurar os aervlooa 
para 0 Ultramar atrav6s do 'ra
tamento temporalrlo de um avllo 
«Constellation Super Gll, da K. 
L. M. 

Enquanto 5e mantiver uma 86 
'requ6ncla semanal, a partida de 
Lisboa sera lis 5.· .. felral, com 0 
horarlo habitual. 

Este regime antra Imedlata
mente em vigor, efectuando-se a 
proxima vlagam no dla 12. 

Dentro de curtoprazo, segundo 
5e aspera, rBltabeleoer-se-io 01 
dols servioos lemanall attl ha 
poueo oferecldol. 

Flit. I . 

I - Nlimero de fretamento: 2200 para 
T. A. P. 521/522 

2 - Aviao: .Super Constellation G. 
L - 1049 PH - LKA 

3 - Comandantes: Capitiio J- W. M . 
Meyer. voo Lisboa-Kano-Lisboa; Capitao 
Y. R. Wiards, voo Kano.Luanda-Lourenc;o 
Marques-Luanda-Kano . 

t - Horuio (em G. M. T.): 
isboa 

partida 12-~5°O 
Kano 
chegada 'partida 13-Q0251x3'OI25 
Luanda 
chegada/partida 13-0715/13-oBI5 
L Marques 
chegada/partida 13-1640/14-0'720 
Luanda 
chegada/partida 14-1250/I4-13'iO 
Kano 
chegada/partida 14-1945/14-2045 
E-isboa 
chegada 15-0415 

Desvendar este imbr6glio foi mds 
morose e complicado do que este aponta
mento explica. Pelo que continnamos a 
advogar - e a aconselhar aos aerofilate
listas, como ja aqui referimos diversas ve
zes - a necessidade de colher e arquivar, 
a tempo, todos os dados fundamentais so
bre voos inaugurais e especiais - cnjo 
exacto conhecimento e essencial para a 
Hist6ria Aeropostal de qualquer pa(s
dados esses que, perdida a oportunidade, 
sao dificeis, mnito dificeis de encontrar 
mais tarde. 

Fig. 2. 
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Guerde-j6ies 

.. A ultima lista de ofertas, a preero fixo, 
40 conhecldo comerciante ingl~s J. A. L. 
Franks Ltd., distribuida em Setembro, in
eluiu bastantes e bons selos de correio 
a~reo, especialmente do Egipto. 

.. No primeiro leiliio, da nova ~poca, do 
comerciante londrino Robson Lowe, dez 
sobrescritos diferentes de halia, transpor
tados no voo transatla.ntico Balbo (1933), 
totalizaram nada menos que 2.400 libras, 
cerca de 192 contos. 

.. 0 231.0 leiliio Roumet (Paris, 19 de 
Outubro) apresentou-se muito forte em 
selos de correio aereo 1335 lotes). No cam
po dos documentos, anotamos apenas uma 
soberba carta franquiada com 0 eServizio 
di Stato. (N.o 90 Sanabria) e voada no 
Roma-Mogadiscio, de 9 de Novembro de 
1934 - com 0 preero de partida de 3.000 
francos franceses. 

... 0 luxuoso catAlogo do 50.0 leilao da 
firma Corinphila (Zurique, 2 a 7 de Novem
bro) - com cerca de 7.000 vali .sos lotes -
inclui um muito apreciavel mimero de se
los e documentos aerofilatelicos com um 
tal grau de importa.ncia que nao nos e p'lS
sivel, com 0 espaero disponivel, dar mesmo 
uma palida ideia da rara impon~ncia das 
centenas de lotes da nossa especialidade 
nele contidos. Basta dizer que vao a praera 
as .peeras de re!oist~nciu da celebre colec
~ao do argentino Ricardo Campana, in
cluindo a maior raridade do Cruzeiro 
Balbo,ou seja a unica carta do Vaticano 
(uma das 22 expedidas) que loi transpor
tada no aparelho .Pel ... 0 prec;o de par
tida desta beleza ~ de 25 000 irancos suieros 
(168 contos). 0 que, se por um lado, e por 
forma a nao deixar quaisquer duvidas, de
monstra 0 surto de desenvolvimento e in
teresse pela Aerofilatelia, revela, por outro, 
que nilo correm faceis os tempos para os 
que, imprudentemente, nao arrebataram 0 

material pioneiro na devida altura. 

.. A grande colecc;ao dos E. U. A., Zona 
do Canal e Filipinas, do falecido aero fila
telista Thomas A. Matthews, de Spring
field (Ohio), vaf ser dispersa no leilao da 
firma H. R. Harmer (New York, 4 de No
vembro). Dentre as numerosas raridades 

desta notavel colecerao destacamos: 1859 -
o unico sobrescrito completo conhecido 
trausportado no voo do baliio .Jupiter., de 
Lafayette a Crawfordsville (sem cotac;ao I); 
1877 - um exemplar novo do selo semi
-oficial do balao eBuffalo., assim como 
dois te/e·beckes do mesmo (cotaeriio Sana
bria: 3 .000 d6lares, cada I; 19II - 0 unico 
exemplar novo existente do semi-oficial 
e Vin Fiz>, e um dos quatro conheeidos so
bre postal transportado no referido voo 
(tudo sem cotaerao I) e 1918 - urn exemplar 
novo do selo n.O I, com centro ;nverlido 
(cotaerao Sanabria: 12.500 dOlares). Quere
mos acreditar que, pela descrierao destas 
peeras dignas de especial atenC;iio, 0 lei tor 
ficara com uma ideia do potencial da co
lecerilo Matthews. 

... Nilo sao vulgares o~ callilogos com !l 

apresentac;ao grarica e 0 recheio do prO
ximo leilso da conceituada casa Harmer 
Rooke & Co. Ltd. (Londres, 27 de Novem
bro), com numerosas especies, e das mais 
valiosas, de interesse aerofilatelieo. Assi
nalamos dois sobreseritos catapuhados do 
eHe-de-France. (19281, franquiados com 
quadras, do canto inferior esquerdo de fo
lha, com numeros de controle, dos seIos 
emitidos para 0 efeito (Sanabria n.08 3 e 4) 
- em que dois selos de cada quadra apre
sentam a variedade eespaero largo» (6,5 mm.) 
- n. 08 3 b e 4 a - com 0 preero de partida 
de 3 500 libras, 0 par; um 6ptimo eonjunto 
de II peeras de verdadeiros pioneiros por 
diriglvel, tran~portadas no -Norge. (1926) 
e eltalia. (1928), durante as suas dramati
cas aventuras sobre 0 Polo Norte, dum in
teresse histOrico extraordinario, com 0 

preero inicial de 1.000 libras; e, final mente, 
oferecida em bloeo, a estupenda colecerao 
eHammelmann., compreendendo 40 dos 
mais raros sobrescritos do voo Italo Balbo 
(1933), posta em praera por 8.000 libras. 

Giro des Exposic;oes 

De harmonia com as directivas da 
F. 1. S. A , 0 ano de 1964 foi consagrado a 
propaganda aerofilatelica ao nivel nacio
nal. Como e 6bvio, esta .divulgaerao in
terna>, que consiste em mostrar material 
d'e qual~dade, da nossa especialidade
com exclusao de quaisquer intuitos com
petitivos - nas Exposieroes mais validas 
do calendario de cada pals, oferece um in· 
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tado de esplrito do Mundo, com os seus 
desvairamentos, as suas rivalidades, com a 
ansiedade de independ~ncias precoces, e, 
tambem, com 0 materialismo dt>senfreado 
da epoca, ameaera a pureza dos Jogos. Pro
cura, incessantemente, 0 Comite Interna
clonal Olimpico dar eombate a todas as 
faltas, na certeza de que s6 a sua elimina
erao po de consolidar 0 genial empreendi
mento de Pierre Conbertin, ameaerado por 
desvirtuac;ao do sen prop6sito de fraterni
dade universal entre a juventude, e instru
men to da Paz. 

Portugal aderiu ao Olimpismo pouco 
tempo antes dos Jogos de 19[2 e compare
ceu, pela primeira vez, nos jogos de 
Estocolmo. De entao para ea, nao faltou 
mais eslando presente em TOquio, des de 0 
m~s de Outubro. Nao pesam ao Comite 
Olimpico Portugues erros, de facto, na apli
cac;ao da doutrina. f.\ssim, tem procurado, 
sempre, cumprir as Regras Olimpicas, na 
certeza de contribuir para 0 verdadeiro de
senvolvimento do Movimento Olimpico, 
para 0 que e indispens8vel nao ceder pe
rante a errada tend~ncia de transformar 
uma competierao entre individuos, desinte
ressada, generosa, em processo de qual
qner medil;ao de forc;as nacionais. 

Francisco J. Nobre Guedes 

Presidente do Cotnite Olimpieo Portugu~s 

o desenho dos aelus sao da autoria do · 
pintor Sebastiao Rodrigues. 

Tem as dimensoes de 34,5x27mw com· 
preendendo a serrilha com 0 denteado 13,5. 

05 trabalhos de impressao foram exe· 
cutados, em off-set, pela Casa da Moeda. 

o plano de emissao e 0 seguinte : 

$20 tiragem de 
1$00 » 
1$50 • 
6$50 » 

11 000000 
10000000 
1500000 

500 000 

Foi marcada a data de I Dezembro de 
1964 para 0 1.0 dia de circulac;iio desta 
emissao. 

Tendo como motivos 6 galeotas da Ma
rinha Portuguesa e a figura de um remador 
das mesmas, 0 Ministerio do Ultramar 
mandou emitir e pOr em circulaerao, na 
ProvIncia de Moerambique, 14 milhoes de 

MOCArvIBIQUE 

5elos de franquia postal, nas dimensoes de 
25x40 milimetros, distribuidos pelas seguin
tes taxas: 

3 000 000 da taxa de $15 - Galeota Gran · 
de de D. Joao V 

3000000 da taxa de f35 - Galeota peque
na de D. Jose I 

2 500 000 da taxa de 1$00 - Galeota da At
faadega 

I 500 000 da taxa de 1$50 - Remador das 
Galeotas 

I 500 000 da taxa d,e 2$00 - Bergantim real 
I 500 000 da taxa de 5$00 - Galeota Savei

ra Dourada 
1000000 da taxa de 9$00 - Galeota de 

D. Miguel 

Os referidos selos, foram gesenhado& 
por Aiberco Cutileiro e impressos, a 10 co·
res, na Litografia Nacional, do Porto. 
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L1SBOA - Telefone 35207 



22 BOLETIM DO CLUBE FILA"mLICO DE PORTUGAL 

NOVOS SELOS PORTUGUESES 

EMIssAo COMEMORATIV A DOS <JOGOS 
OLiMPICOS - 1964> 

A renovaC;ao dos Jogos Olfmpicos de
ve-se ao Barao Pierre de Coubertin, nas
cido em I de Janeiro de 1863 e falecido em 
:3 de Setembro de 1937. Comemorou-se 
eate ano, em Paris, 0 aniversiirio do cente
Ilario do seu nascimento, por iniciativa do 
Comite Olimpico Frances, com 0 patrocinio 
do Governo. Exaltou-se, especialmente, a 
sua criac;ao dos Jogos OUmpicos Modernos, 
mas nao podiam esquecer·se as multiplas 
faces de tao forte. e nota vel personalidade. 
Num pequeno e bem coligido resume da 
sua vida e da sua obra, no prefacio, diz 
Edouard Herriot que ele foi um dos gran
des humanistas que real"aram 0 prestlgio 
do nosso seculo. 

o tempo tem-se encarregado de pOr 
em evidencia a grande figura do fundador 
do Olimpismo Moderno, empresa que cele
brizou 0 seu nome. 

Coubertin talhado para os mais aItos 
destinos, pelas extraordinarias faculdades 
com que Deus 0 dotou, pelo nascimento, 
desprezou todos os caminhos de vida que se 
lhe ofereciam faceis e escolheu 0 mais in
grato. Sem duvida 0 mais dificil e, tambem 
o mais nobre. 

Sacrificou-Ihe vida e fortuna, na prepa
raC;ao da paz entre os hom ens. Sustentou 
a sua campanha, sem desfalecimento, com 
desassom bro e independencia. Lutou ate 
ao fim da vida, por todos os meios ao seu 
alcance, por uma reforma profunda dos 
metodos educativos. Que, ainda, hoje esta 
par realizar e s6 ele pode, de facto, fazer 
com que os homens mais se aproximem e 
compreendam. 

Podem considerar-se fontes de inspira
C;lio do seu genial empreendimento, a Gre
cia antiga, no esplendor da sua civiliza"ao, 
a Cavalaria Medieval, com as suas premis
sas de nobreza e cavalheirismo e, ainda, a 
reform a educativa na Inglaterra, que partiu 
da obra de Tomaz Arnold, no pequeno co· 
Iegio de Rugby, e veio a reflectir-se em 
todo 0 pais, dando urn novo sentido a for
ma"iio da juventude. 

Para levar por diante a institui"ao dos 
Jogos Olfmpicos Modernos, Coubertin teve 
de vencer, de inicio, as maiores dificulda
des devidas a incompreensoes de toda a 
especie. 

Na sua luta serviu-se de duas armas 
principalmente: os principios elevados da 
empresa - contacto desinteressado da mo
cidade do mundo, numa competi"ao de des
treza, sem descrimina"ao de ra"as e de 
credos religiosos ou politicos; inteligente 
e segura org{mica directiva IComite Inter-

Reprodtl~iio alltorilJada pelos C. T. T. 

nacional OHmpico. Comites OUmpicos Na
cionais), independentes dos Governos e dos 
Organismos desportivos. A estas forc;as se 
deve a perdurac;ao e crescimento do olim
pismo, como organizac;ao internacional, 
apesar de todas as mas voItas que 0 M nndo 
tem dado nos ultimos cinqnenta anos e des
montelaram quase todas as outras exis
tencias. 

Presentemente 0 C. I. O. tem filiados 
116 Comites Nacionais e em T6quio espe
ramose cerca de 7.000 atletas. Se nao pode 
haver duvida de qne tao grande des envoi. 
vimento e devido ao idealismo que informa 
os Jogos, e tambem, ao irresistivel impulso 
de camaradagem dos jovens participantes 
dos cinco continentes, por outro lado, 0 eli-
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teresse muito especial e constitui, sem du
vida, excelente oportunidade para colocar 
os filatelistas e 0 publico em geral em 
contacto com uma modalidade de valiosa 
tradi"ao, presente categ6rico e futuro tao 
concreto como atraente. 

Sem entrarmos numa discrimina"ao 
exaustiva do que se fez, na materia, nos 
paises representados nr. Federa"ao - que 
nao eatii nos nossos prop6sitos - deve
mos, no entanto, acentuar 0 que se reali
zou e 0 que vai realizar.se entre n6s neste 
campo. 

Algum do nosso material mais atrac· 
tivo esteve patente em Castanheira de 
Pera (4 a 12 de Julho) - levaudo a Aer 0 
filatelia ate ii provincia - e no Estoril (IS a 
30 de Outubro) - mostra muito importante 
e ultra-seleccionada, dado que, durante 
\lma quinzena, passaram pelo Hall do cos· 
mopolita Casino alguns milhares de espec· 
tadores portugueses e estrangeiros. 

Assegurando a continuidade desta van
tajosa propaganda, podemos informar, com 
justHicado orgulho, que excelente material 
aerofilatelico - muito dele apresentado pela 
primeira ves no tlOSSO pais - sera mostrado 
por especialistas que, embora normal· 

mente avessos a exibic;oes pliblicas, IlOS 

deram agora 0 seu honroso aplauso iucon
dicional, nas Exposic;oes que estao marc a
das para Janeiro, em Lisboa. Vale a pena 
ir ve·lo. 

POR AVIAO 

PA R AVIQN Ronda da 1m prenS8 

:If. Na sua coluna habitual cThe Stamp' 
Market> publicou cPhilatelia. - pseud6-
nimo utilizado por um grande conhecedor 
do assunto - . no n." 1283 (2 de Outubro) do 
quinzenario _Pnilatelic Magazine», ll,m ex· 
plicito artigo - «Grat Zeppelin going up. 
- ace rca da subida constante, e por vezes 
espectacular, deste apreciado material, no
meadamente de S . Marino, Liechtens· 
tein, etc. 

• cldrovolanti Dortlier· Wal DO-X." e urn 
estudo substancial e bem documentado, da 
autoria do amadurecido e consagrado aero · 
filatelista que assina cRastaban», publica41) 

5ELOS .... ALB UN 5 

I ~ 

Cabllogos, Material filatelico, Pacotes, Selos avulso, Series com
pletas de Portugal, Ultramar e Eitrang~ iro. Listas de preyos gratis. 

CASA FUNDADA. EM 1922 

ELADIO DE SANTOS 

RUA BERNARDO LIMA, 27 - TELEFONE 49723 

LIS80A-1 
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em dois fasciculos - nos n. o ~ I9/64 (I de 
Outubro) e 20/64 (I6 de Outubro) - da ex
-eelente revista italian a ell Collezionista» . 
Moito interessante, na verdade, em parti. 
cular os comentarios e ilustrac;oes que di
zem respeito as escalas feitas em territ6rio 
portugu~s pelo celebre -DO· X», na sua 
dupla travessia do AtlAntico (I930'I932). 

;.. cL'Echo de la Trimbologie» n.O ]"330 
(Ootubro) inseriu mais urn fasciculo de 
-cHistohe de La Bretagne, aerostat du 
Siege», por Paul Maincent, Presidente da 
Academia de Aerofilatelia, e a habitual 
.Chronique de la Poste Aerienne», por 
Frank Muller, da mesma Academia, e 
nosso prezado cons6cio e amigo, incluindo 
~ais uma amavel refer~ncia a Portugal. 

.If. Foram distribuidos os n.os 280 de cThe 
Aero Field» e 19 de cStory POSb, ambos 
referentes ao mes de Ontubro, com uma 
pontualidade e uma colabora<;ao dignas de 
to do 0 elogio. 

.... Acaba de ser publica do 0 cCatalogu, 
dIS Liaisons t,at/sat/antiques par Hydra
vions cptapulUso, obra de grande precisao 
e clareza, e muito aconselhavel aos que se 
interessam por esta atraente especialidade. 
E mais um valor a somar na carreira de 
publicista do conhecidn perito belga Jac
ques Du Four. Este excelente catalogo 
cnsta apenas 100 francos belgas e pode ser 
pedido para : Galerie du Centre, Bureau 
329, Bruxelas - I . 

. .If. Com 0 titulo «Die Flugmarken der Aero
- Targ Po/man I 9 2I» foi ha pouco dado a 
estampa um completo e eficiente estudo 
.lie Wolfgang Torno:w sobre os priIpeiroa 
selos semi-oficiais da Pol6nia, que atesta 
os dons de investigador e a devotada apJi 
cac;ao deste autorizado aerofilatelista. De 
palpitante interesse, pel os novos elemen
tos que colige e pela informa<;ao hist6rica 

' ~ue reune. 
... Sairam os n.ua 231 de «La Liaison Aero
philatelique» e 8,64 de -De Aero·Philate

.pSb, ambos de Outubro, orgaos oficiais 
das nossas congeneres S. A . B . e cDe Vlie
gende Hollanden, respectivamente. Este 
ultimo insere, trad~zida em holand~s, a 
nossa comunicac;ao do Grupo de Estudo II 
- «Meios deslinados a promovIY e ampliar 
9 ;nleruse cr,scent, pela AirofilaleJia, nos 
planas nacional e int,rnacional. - a que 
presidimos, no quadro do 4.° Congresso 
Anual da F. I. S. A. (Londres, 1.'; a 19 de 
Setembro). 

. • For.aJ;Il diversos oS ' jornais que·se· ref6-
riram e)ogiosamente a nossa actoac;ii.o no 
maior acontecimento aerofilatelico do ano, 
os 4.0 Cougresso e Assembleia Geral 1964 
da F. 1. S. A., de que resultou, «;omo era 
nosso objectivo, um acrescimo do clima de 
respeito e de confianc;a de que a Aerofila· 
telia nacional desfrota por toda a parte, 
invariavelmente observado desde que 0 

nosso Clube aceitou 0 encargo -de repre
sentar Portugal na Federac;ao. Entre ou
tras, as secc;oes filatelicas do cDiario de 
LisboS), .. Jornal do Comercio», cJQrnal de 
NoUcias. (Porto) e -Jornal da Madeira» 
(Funchal), as quais agradecemos a genti
leza das palavras cativantes com que nos 
distinguiram. 

PqR AVIAO 

PA R AVION Noticias do ar 

.• Segundo nos informa a B. E. A., por 
modificac;oes no seu plano de y~o, 0 novo 
jacto .. Trident_ nao comec;ou a ser utili
zado na cllrreira Lisboa·Londres, a ' partir 
de I de Novembro - como estava previsto 
- prosseguindo os serviC;os normalmente 
em cComet IV B.. .. 

.. A serie de Fiji 13 d., 6 d. e I sh.), come· 
morativa do 2.1.0 aniversario do primeiro 
servi<;o aeropostal Fiji-Tonga, foi posta em 
circulaC;ao em 24 de Outubro p. p. 
.If. A confer~ncia de Outono da A. I. T. A. 
(Associac;ao lnternacional do Transporte 
Aereo) realizou·se em Atenas, c;le 5 de Ou
tubro a 5 de Novemhro, tendo side usado 
um carimbo especiaL 

U rna reuniao ordinaria da Presid~ncia 
da F.!. S. A. teve lugar em Hamburgo 
(2I e 22 de Novembro), por altura do cDia 
da Aerofilatelia» na Alemanha. Nao nos 
podendo deslocar aquela cidade para 'a 
circunsta.ncia, fizemo-nos nela representar 
pelo Secretario-Geral da Federac;iio, e ve
lho amigo, Marinus J. J . Kaptein. 

.. Precedido de escassa publicidade, co
mo t! habito, a T. A. P. efectuou em 31 de 
Outubro 0 voo inaugural a jacto Lisboa
-Luanda·Salisburia (escala tecnica) - Beira-
-LourenIJo Marques. Voo de fretamen~o 
com um .Boeing 70']. da SABENA. Fica 
para depois 0 apontamento dos elementos 
tecnicos essenciais, de que ainda estamos 
a f~er a colheita. 
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Jantar de encerramento 

Na noite de sabado 21 de Novembro 
pelas 21.30 horas realizou·se na «Casa do 
Bancario» 0 jan tar de encerramento da Ex
posic;ao, e a entrega dos premios respec-
tivos. . 

A mesa da presid~ncia era ocupada pelo 
sr. dr. Arrobas da Silva, presidente do Sin
dicato Nacional dos Empregados Banca
rios, que tinha a sua direita os srs. dr. Mos
.queira do Amaral, que representava a 
Administrac;ao do Banco Espirito Santo e 
Comercial de Lisboa, dr. Vasconcelos Car
valho, presidente do Clube FilatHico de 
Portugal e membro do Juri, e Coronel 
Francisco Cardoso Salgado, membro do 
Juri; e a sua esquerda os srs. Ant6nio 
llorja Araujo, vice-presidente do Grupo 
Desportivo do Banco Espfrito Santo e Co
mercial de Lisboa. Senhora de dr. Arrobas 
da Silva, e Carlos Santos e Silva, tamb~m 
do Grupo Desportivo, seguindo·se noutros 
lugares alem das esposas dos mem bros do 
Juri, os corpos gerentes do Sindicato, ex
positores, e respectivas esposas. 

Aos brindes falou 0 sr. dr. Arrobas da 
Silva, qoP. na sua qualidade de presidente 
do Sindicato, felicitou 0 Grupo Desportivo 
do Banco Esplrito Santo e Comercial de 
Lisbba, pelos exitos sempre alcanc;ados em 
todd as manifestar;oes culturais que de ha 
anos para ca tem desenvolvido, e pe)o su
cesso alcanc;ado nesta III ExposiC;iic Filate
lica, em que acorreram participantes em 
numero superior aos an os anteriores, fa
zendo votos que os louros obtidos se repi
tam nos anos vindouroE. Teve palavras de 
louvor a Administra<;iio do Banco Espfrito 
Santo e Comercial de Lisboa, pelo patrocf
nio e colaborac;ao que tern presta do aos 
seus empregados para a realiza<;iio das ma
nifestac;oes citadas, terminando por felicl
ta-Ia peJos sucesso obtido. 

Seguidamente 0 sr. dr. Mosqueira do 
Amaral agradeceu as palavras que eram di
'rlgidas a Administrac;ao do Banco Espfrito 
Santo e Comercial de Lisboa, que estava 
ali representando. agradecendo ao sr. presi
dente do Sindicato a sempre pronta e sin
cera colaborac;ao que era prestada na ce
dencia das suas salas para as exposiQoes 
organisadas pelo seu Grupo Desportivo. 

Am bos os oradores foram calorosamente 
'aplaudidos por todos os presentes, tendo 0 

,8f. Carlos Santos e Silva procedido a lei
tura da acta elaborada pelo JUri, e .sido 
ki .. a distribuic;ao dos pr~mios que foram 

entregues aos contemplados pelos ocupan
tes da mesa da presidencia. A todos os ex
positores foram distribuidos brindes filate
licos oferecidos pelo Clube Filatelico de 
PortugaL 

Por se encontrar ausente do Pafs, nao 
foi pos&ivel comparecer ao jantar, 0 Convi
dado de Honra sr. Jose Gonzalez Garcia. 

E assim terminou dentro da maior har
monia e confraternizac;ao, a III Exposic;ao 
Filatelica Bancaria, mais uma louvavel or
ganizac;ao do Grupo Desportivo do Banco 
Espfrito Santo e Comerc~al de Lisboa. . 

N. da R. - Esta reporlagcm, comp/tta , 
pormenorisada, da autoria do nossodedicado 
cons6cio e querido amigo Sr. Cap . jorg' A. 
Freir, Garcia - nome que modestament, ft
gurou apenas como expositor, e alta mente 
ga/ardoado, mas a cujo labor firme, decidido 
e digno de SlY posto em 8vidinda esta «/// 
Exposip'1o FilaWica Bancdria. ficou de
vendo, na realidade, grande part' do noldffll 
exito oMido - e 0 desfecho IJ 0 coro/drio da 
impecdvel actua(:oo do distinto 8 snfusiaslico 
f;/ateUsta em prol do rsferido ceria me ' 

Ao mesmo tempo que endereramos os nos
sos parabens ao autor, pelo S8U e/iciente Ira
ba/ho de organisaroo 8 va/orisardo desta in
teressante e.l'posiroo, aproveitamos para lem
brar aos numerosos organisadores de exib;
rl5es qtle 0 nosso Clube patrocina, desejosos, 
como e 16gico, de ver inserta no nosso orgiIo 
oficial uma cr6nica deta/hada, como remal, 
natural do seu even to, que ; preferlv,1 serem 
os cdonos da casa» - que conhecem lodos as 
pormenores - a /ornecer-nos a noticia -a 
pubJicar. 0 corpo redac/orial desla revista s6 
pode ocupar·se, como B 6bvio,das YlJportag,ns 
das exposir15es qtle 0 C/ube organiza. 

HENRIQUE MANTERO 
encontra-se sempre as ordens de todos 

os filatelistas no seu 

CANTINHO FILATELICO 
P'tJfa da Alegria, 58-2."-A 

Telefontl 328176 
USBOA 

Seloa C1AuICOI • ModertlO5 • Tem4tiCOl ' 

COMPRA e VENnE 
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CLASSES DE COMPETI<;Ao 

Medalhas de vermeil .. 

N.o 2 - Anlbal Barbosa, e medalha de 
vermeil do Clube Filat~llco de· Portugal ; 

N.D 8 - Cap. Jorge A. Freire Garcia, e 
placa de: prata do Grupo Desportivo do 
Banco Esplrito Santo e Comercial de Usboa; 

Medalha de prata : 

N.o 10 - Jose Henriques dos Santos; 

Medalhas de bronse: 

N.o I - Albcrto Marques Claro, e assi
natura por um ano da revista «Alhambra-; 

N03 - Armando Paulo Silva Ferreira, 
e lote Barata das Neves; 

N.o 4 - Augusto Jose Rafael Leite Imi
cio, e lote Barata das Neves; 

N.o 5 .- Carlos Pinheiro, e album da 
Guine Domingos do Sacramento e lote Ba
rata das Neves; 

N.o 6 - DionIsio Pais Requicha, e al
bum de Portugal Domingos do Sacramento 
e lote Barata das Neves; 

N.D 7- Joao Francisco dos S. Alves de 
Matos e lote Barata das Neves; 

N.D 9 - Jose Braz Pereira, e lote Barata 
das Neves; 

N.o II - Luiz de Melo Fernandes, e al
bum de Portugal Domingos do Sacramento 
e lote Barata das Neves; 

N.o 12 - Manuel Luiz Rebelo Gomes, e 
album completo de Portugal e Ultramar 
Eladio de San tos ; 

N .o 13 - D. Maria Manuela G. Claro 
Agostinho, e classificador de luxo Casa 
Molder e lote Barata das Neves; 

N 0 14 - Orlando Geraldes BouzO, e al
bum de S. Tome Domingos do Sacramento 
e lote Barata das Neves; 

N.D IS - Vitor Manuel Terencio Agos
tinho, e album de luxo Casa Molder e lote 
Barata das Neves; 

A todos os expositores: pr~mios do Clu
be Filatelico de Portugal. 

o Juri entende ser seu dever: 
1.0 - Evidenciar, com 0 mais vivo pra

zer, 0 esplrito compreensivo e expontAneo 
do eminente filatelista Jose Gonzalez Gar
cia, que, com a sua presenc;a como convi
dado de honra, tanto dignificou esta expo
si.yaQ - como tantas outras a que tem pres
tado a sua incomparavel colaborat;ao. 

2 0 - Felicitar efusivamente a entidade 
organtzadora.. e tod~s que com ela coope- , 

raram, pelo grande exito da sua bem slice
dida iniciativa, cuja terce ira edi.yao revela. 
um nftido progresso em relat;ao aos anos 
anteriores, com um maior numero de con
correntes (IS) - dos quais Dada menos que 
9 debutantes, 0 que e sintomatico e signifi
cativo - e com um nivel superior, na ge
neralidade . 

3 0 - Salientar, todavia, que numerosas 
participat;oes enfermam de graves defeitos, 
tevelando um primitivismo intoleravel no 
estado actual da Filatelia, e inadmissivel 
mesmo em principiantes. Nesta ordem de 
ideias, e na melhor das intenc;oes, reco
menda-se aos organizadores que, de futuro, 
e para evitar problemas aos Juris vin
douros: 

a) eliminem do regulamento a clas
sificac;ao por classes, absolutamente im
praticavel e longe de corresponder as 
finalidades e a Indole de certames de 
reduzido volume, como este ; 

b I procedam a uma seria select;iio 
previa das participac;oes, banindo as que 
nao revelem as condic;oes minimas para 
exibi"iio, e nao reunam os m~ritos in- ' 
dispensaveis para quem deseja com
petir. 

4 .o -Anotar, assim, e de forma bem vi
slvel, que as medalhas de bronze foram 
atribuidas com muita largueza, no prop6-
site e desejo de que elas constituam um 
estlmulo e incentivo para que tais galar
doados melhorem, aperfeic;oem e valorizem 
as suas rudimentares colecc;oes Designa
damente, salienta-se estarem contra-indica
das as folhas comerciais demasiadamente 
sobrecarregadas. bem como as com casas 
em branco, a mistura de selos novos e usa-' 
clos, a ausencia de pec;as filatelicas, a defi
ciente legendllt;ao e outras fraquezas seme-: 
lhantes. 

o Juri deseja, finalmente, exaltar ainda 
mais uma vez 0 extraordinario labor filat~
lico do Grupo Desportivo do Banco EspI
rito Santo e Comercial de Usboa, bem 
~omo a magnifica hospitalidade da «Casa 
do BancariolO, a cujos dirigentes, de uma e 
outra entidade, agradece reconhecidamente 
as atent;oes recebidas. 

OS JURADOS 
Dr. A. J. de Vasconcelos Carflalno 
Cor. Franci~co Cardoso Salgado 
Cap. F. Lemos da Silveira 

o SECRETARIO 
Carlos Santos e SUlla 
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DIA MUNDIAL 

DA SAODE 

Como e do conhecimento de muitos, 
realizou-se em 7 de Abril ultimo 0 cha

mado ",DIA MUNDIAL DA SAO-
DE>, que este ano se comemorou sob 0 

signo cSem treguas na luta contra a tu
berculose», tendo sido 0 I. A. N. T. 
enearregado de promover as manifesta
(,:oes a realizar no nosso Pais. 

s. Ex.a 0 PresidmtB da Repllblica, 
inaugurando a Exposir;ilo, acompanhado 

do Ministro da Saude. dr. Lopo de Carvalho 
Canula de Abrnl e dr. Antonio 

de Almeida Figueiredo 

Entre todas, e de real~lIT a exposl
~ao da Luta Antituberculosa, a cUJa 
in8ugura~ao se di~nliram assistir S. Ex." 
o Presidente da Republica e sete mem
bros do Governo e que, posteriormente, 
foi ainda visitada pelos Senhores Mi
nistros das Finan~as e das Obras Pu
blicas. 

Apraz-nos verificar como essas come
mora~oes serviram, uma vez mais, para 

8umentar 0 prestlglO quer do Director 
do I. A. N. T. sr. dr. Lopo de Carva
lho Cancela de Abreu, a quem cumpri
mentamos efusivamente, quer do pro
prio Instituto. 

Na parte fllatelica devemos referir a 
Exposi~iio do Selo Antituberculoso que 
ocupava 16 quadros nos quais, em 25()' 
folhas se expunha a colec(,:iio completa 
do I. A. N. T. 

Os primeiros quatro quadros eram 
dedicados aos selos portugueses figu
rando ali folhas completas, novas e com 
carimbo, do selo de cPorte Franco. emi
tido em 1904, e todos os outros emiti
dos dl!pois de 1929, com variedades de 
cor, den teado, sobrecarglls, pa pel, etc., 
umas citadas no catalogo Green, outras 
desconhecidas ate agora. Nos restantes 
12 quadros figuravam os selos estrao
geiros, sendo de destacar, dentre todos. 
as folhas inteiras da Dinamarca. Mexico. 
as colec~oes avan~adas dos E. U. dll 
America. Canada e Fran"a, os belo..~ 
selos do Japiio, etc .. 

o I. A. N. T. mandou emitir um 
sobre~crito comemorativo, um dos mais 
bonitos que se tee'1l editado entre nos . 
e sobrecarregar os selos de 1963 com 
sobrecarga alusiva ao acontecimento . 
lament8.velmente, nao se conseguiu um 
carimbo especial. 

A montagem de selos e a or.l?:aniza
~ao de toda a parte filatelica estiveram 
a cargo do nosso consol'io sr. dr. AntO
nio de Almeida Figueiredo, medico do 
I. A. N. T. 



A SEVERA 
RUA DAS GA YEAS, 55-57 if Tefef. 34006 

PORTUGAL BAIRRO ALTO LlSBOA 

RESTAURANTE TIPICO 

RESTAURANT TYPIQUE 

TYPICAL RESTAURANT 

Fadas e Guitarradas 

ABERTO TODA A NOlTE .. OUVERT TOUT LA NUIT .. OPEN ALL NIGHT 
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E que todos aqueles que nelas partici
pam tern por lema em apresentar em ex
posi'Yoes futuras, em que tomem parte, 
sempre cmais e melhor ... 

Foi digna do maximo interesse para to
dos os visitantes e convidados, a gentileza 
do Director dos C. T. T. do Ultra mar, sr. Luiz 
Candido Taveira, que entre os varios pri
morosos quadros com exemplares de selos 
das nossas ProVincias Ultrllmarinas, deu a 
conhecer a serie, tendo por motivo seis ga
leotas da Marinha Portuguesa e urn rema
dor das mesmas, que 0 Ministerio do UI
tramar mandou emitir e pOr em circula~ao 
na Provincia de Mocrambique, e que era 
ate entao desconhecida de todos os filate
listas. 

A exposicrao, que foi visitada por inti· 
meros fllatelistas, alguns de nacionalidade 
estrangeira, esteve aberta ao publico ate 
80 dia 21 de Novembro. 

Os Expositores 

Como Convidado de Honra, 0 sr. Jose 
Gonzalez Garcia, expoz uma «Selec~iio de 
uma coleccrao de Mo~ambique •. 

Classe de Competi~iio 

1 - Alberto Marques Claro, Banco Es
pirito Santo e Comercisl de Lisboa - Lis
boa. Selos de Portugal e Ultramar. 

2 - Anlbal Barbosa, Banco Comercial 
de Angola - Lisboa. Macau - Ensaios, pro
vas, erros e variedades . 

3 - Armando Paulo Silva Ferreira 
Credito Predial Portugues - Lisboa So
brescritos de 1.0 Dia.lnicia~ao Filatelica (de 
1960 a actualidade). Series boas da £uropa. 

4 - Augusto Jose Rafael Leite Inacio 
Banco Nacional Ultramarinu - Lisboa. 
Coleccriio de Fran~a. 

5 - Carlos Pinheiro - Banco de Angola 
- Lisboa. Portugal e Provincias Ultrama
rinas. 

6 - Dionisio Pais Requicha - Banco Es· 
pirito Santo e Comercial de Lisboa - Lis
boa. Portugal Continental e Ullramarino. 

7 - Joao Francisco dos S. Alves de Ma
tos - Banco Espirito Santo e Comercial de 
Lisboa - Lisboa. Motivo de Frutos. 

B - Jorge A. Freire Garcia - Banco Es
pirito Santo e Comercial de Lisboa Lis· 
boa. I. Paginas saltas de Portugal e Ultra
mar. U. Belgica (1921 a 1945). III Tematiea 
de Turismo - Viagem a Paris e Exposierao 
Philatec 1964. 

9 - Jose Braz Pereira - Banco Esp!
rito Santo e Comercial de Lisboa - Lisboa 
Selos de Franera, F. D. C. varios. 

10 - Jose Henriques dos Santoll - Banco 
Regional de Aveiro - Aveiro. Centenario 
do Banco Nacional Ultramarino, Portugal. 

II - Luiz de Melo Fernandes - Banco 
Espirito Santo e Comercial de Lisboa
Lisboa. Diversas series de Espanha. 

12 - Manuel Luiz Rebelo Gomes - Ban
co de Portugal - Lisboa. Portugal e Ultra
mar. 

13 - Maria Manuela G. Claro Agostinho 
- Banco Esplrito Santo e Comercial de 
Lisboa - Lisboa . Tematica. caes. 

J4 - Orlando Geraldes Bouz6 Pinto 
de Magalhae!', Lda , Banqueiros - Lh.boa. 
Portugal e Ultra mar. 

IS - Vitor ManDel Terencio Agostinho 
- Banco Espirito Santo e Comercial de 
Lisboa - Lisboa. Tematica, religiosos . 

Acta do Juri 

Aos catorze dias do mes de Novembro 
de mil nuvecentos e sessenta e qualro, pe
las vinte e duas horas, reuniu no local do 
certame, «Cas a do Bancario., Rua de S. Jose, 
ntimero eento e trinta e um, em Lisboa, 0 
Juri da c3.a Exposil;.ao Filatelica Bancaria. 
que, percorrJda demoradamente a exposl
~.aC?, e ~nlllisadas com detalhe todas as par
tlclpa~oes expostas, aprovou por unanimi
dade, e dell/ro dum cr,terio de libera/idade e 
urb'lIIidade apenas ?/a/ido e i"dicado para ex
posifoes des/a 1IaluI'nso, em que a divu/garQo 
prima sobre a C0111PefirQo prop,inmenle di/o, 
conceder os premios POlttos a sua disposi
c;ao da forma seguinte: 

CLASSE DE HONRA 

Jose Gonzalez Garcia, medalha de ver
meil. 

SELO «EUROPA -65» 
Na Administra~ao.Geral dos Cor· 

reios, Telegrafos e Telefones ,Servi
eros Artisticos) encontra·se aberto, 
sem limite fix ado, 0 prazo de apre
sentac;ao, entre artistas portugueses, 
do desenho para 0 selo .Europa.65", 



18 BOLETIM DO CLUBE FILATl1:LlCO DE PORTUGAL 

111 EXPOSICAO FILA TELICA 

BANCARIA 
Conforme fOra anunciada, constituiu 

grande ~xito a inaugura~ao da III Exposi
.. ao Filatetica Bancaria, que se realizou no 
passado dia 14 de Novem bro pelas 17 horas, 
na «Casa do Bancario", na rua de S. Jose 
n.O 131. Organizada como nos anos ante
riores pelo Grupo Desportivo do Banco Es
pfrito Santo e Comercial de Lisboa, teve 
como sempre a preciosa colabora~ao de 
varias entidades, como Correio-Mor, C .T. T. 
do Ultramar, F. N. A. T., Sindicato Nacio
nlll dos Empregados Bancarios e Clube Fi
latelico de Portugal, e outras entidades par
ticulares. 

Na inaugura~ao, esteve presente como 
representante do Senbor Ministro das Cor
pora~oes 0 sr. dr. Jose Carlos Ferreira, 
Director-Geral do Trabalho Corporativo, 
que foi recebido a porta do edificio pelos 
Snrs. Luis C!ndido Taveira, director dos 
C. T. T. do Ultramar, dr. Lucena e Vale 
como representante do presidente da F. N. 
A. T., dr. Arrobas da Silva, presidente do 
Sindicato Nacional dos Empregados Ban
carios, Rogerio Candido da Silva e Au
gusto Martins, respectivamente adminis
trarlor e director do Banco Espfrito Santo e 
C<lmercial de Lisboa, bem como toda a di
rec~ao do Grupo Desportivo organizador 
da exposi~ao. 

Estavam tambem presentes os membr08 

do juri do certame, srs . dr. A. J. Vascon
celos Carvalho, coronel Francisco Cardoso 
Salgado, e capitao Francisco Lemos da Sil
veira, bem como 0 Convidado de Honra, 
sr. Jose Gonzalez Garcia, todos os exposi
tores e muito!; convidados. 

Nas diversas salas onde se encontravam 
expostos variadfssimos exemplares filateli
eos, alguns de elevado valor, foram estes 
admirados pelas entidades ja citadas, des
pertando maximo interesse a val ,osa . Se
lec~ao de uma colec~ao de Mo~ambique» , 
exposta apenas em 4 quadros pelo Convl
dado de Honra sr. Jose Gonzalez Garcia, 
um internacional de indiscutlvel valor, que 
muito amavelmente acedeu a dar a sua 
colabora~ao aos organizadores do certame. 

Nesta HI Exposi~ao, que sem duvida 
alguma se apresenta melhorada no seu nf
vel nao s6 em aspecto como em elevado 
mimero de comparticipa~oes, relativamente 
aos anos anteriores, hA a delOtaca·r um au
mento consideravel de «nov OS", que pelos 
conhecimentos que decerto tern adquirido, 
e pelo incitamento que as exposi«;5es dos 
outrQs anos Ihes tern dado, Cl'lIlram animo 
para aperfei~oar as suas colec~oes e em 
mostrar 0 cuidado e 0 interesse que a fila
teli!! tern incutido nos seus espfritos. 

E na verdade a grande Ii«;ao a tirar des
tas exposi~oes. 
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o L E c c E 

TE ATICAS 
FEDERA~AO PORTUGUESA DE FILATELIA 

Doulrina oficia. 

De iniciativa da Federar;:ao Portuguesa 
de Filatelia, reBlizBram-se duas sess6es sa
bre problemas temliticos, e das quais resul
tou a troca de documentos entre varios 
coIeccionBdores convocar;:ao - perguntas da 
Federar;:lio Portuguesa e as consequentes res
postas da Federation Internat/onale de Phi
latelie. Para conhecimento geral reproduzi
mos os tres principais documentos, a saber: 

I - Carta convocat6ria da f. P. f. 

Lisbo ll , 18 de Novembro de 1963 

Ex.mo Senhcr: 

O's nossos cumprimentos. 
De acordo com a allnea c) do artigo 1.0 

do seu Eslaluto, a nossa Federacao tern a 
prazer de convidar V. Ex 8 para assistir e 
cc.laborar na reuniao dos coleccionadores 
tematicos, para a apreciac;:ao dos diversos 
pontos de vista da interprelar;ao do -Reg'l
Inrnento das Coleccoes Temliticas FIPI 
jFIPCO ... 

Nessa reunlao tooas as opin ioes serao 
r~colhidas, a f,m de serem superiormente 
s}'bmetidas B apreciar;ao das enlidades 
compelentes. 

A reuniao tera lugar nas salas do Clube 
Filatelico de Portugai- Avenida Almirante 
Reis, 70·3.0 010 . , no pr6ximo dia 5 de De
zembro, pelils 21 boras e a pia dignn-se 
llresidir 0 Ex mo Sr. Prof. Dr. Carlos Trin
cao, Dignlssimo Presidente da Federac;:ao 
(L. F. E.). 

Aguardando e agradecendo 0 obsequio 
da comparencia de V. Ex.B, somas, com 
com elevada estima e considerac;iio, 

De V. Ex." 
M.to Atenciosamente 

Federar;:iio Portuguesa de Filatelia 

A DIRECCAO 

II - Questoes e duvidas po-stas 

Durante a reuniao Btrlis mencionada loi 
resolvi1o por unanimidade sol/cltar A F.1. P. 
esc/arecimenlos sobre diversos artigos do 
Regu/amento. Devidamente condensados pro
curou-se, junto da F. 1. P, saber 0 seguinte : 

Sobre 0 art. 1.° - Se a colecr;ao permi
tir estrulurac;:ao tematica (fauna, flora. etc.) 
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pode, quando nao se lat;:a esse estruturat;:60 
mas, apenas, reunindo selos com animais, 
com flores, etc., considerar-se que estamos 
perente uma colecc;:ao de assunto ? 

- Quais podem. ou devem ser consi
deredas colec;c;:oes de assunto ?.. Centena
rio do 5elo, Exposic;:ao de Bruxelas, NATO, 
AvlaC;:Bo? ... ou tambem desportos, barcos, 
fauna, etc., se apenlls se apresentarem as 
series motivades sem se fezer com elas 
qualquer estruturac;:lio? 

Sobre 0 art. 1.°. 2.- parte - Nes colec
t;:Oes tematices e nas didacticas devem uti
Iizar-se series completas au apenas um 
selo. quando a motivo do selo for 0 mesmo 
em toda a serie? Dada a segunda hi p6tese 
deve utilizar-se a selo de valor mais ele
vado ou busear-se a que, pel a sua beleza, 
por exemplo, melhor se integre no con
junto? 

- 0 que deve considerar-se ebrangido 
na express lio c pec;:as fila telicas.? Sao as 
proves. os blocos, as folhas de selos, as 
F. D. C., as sobrescritos voados, as selos 
nao denteados, etc., e mesmo as pre-fila
telicos au coisa diferente? 

- Podem C'onstituir-se coleCl;oes tema
tices com base epenas em pre·fdalelicos, 
ou com base em outras pec;:as filatelicas, 
como sejam provas, erros, etc? 

- Como distinguir na pratica a colec
t;:ao tematica da coiecclio didactice? Sera a 
didactica, uma colecc;:ao tematica valorizada 
nao ern func;:ao do selo mas em funclio do 
texto? 

Sobre 0 art. 2.° - Pode existir colec
t;:aD temetica sem que 0 selo seja 0 seu 
principal fundbmento? .. . Isto e, a expres
slio «pode., ha que toma-Ia como urn con
selho au como uma obrigaclio? 

Sobre 0 art. 5.° - Numa colecC;:liD de 
selos novas podem, para sua valorizac;:lio, 
inc1uir-se selos obliterados que, pela sua 
raridede e valor seja diflcil obler novas au 
essa incluslio desvaloriza 0 conjunto? 

- Devera faze .. -se antecede r a partic i. 
pac;:60 tematica do seu plano escrito para 
elucidaCBo do publico e do juri, au apre
senter-se, em separata, ao juri para seu 
esc1arecimento? ... Ou nBO se de ve fezer? 

- 0 desenvolvimento do tema (como 
5e pergunta em refer~ncia ao art. 1. 0 ), de
vera fazer-se com series completes ou ape
nas com um selo, quando a serle e toda 
motive de por igual e apenes diferente, de 
selo pera selo, 0 velor ou a legenda? Como 
exemplo desta ultime hip6tese epresentam· 
-8e os selos de Mo¢ambique, Angola, 

S. Tome e Principe, etc.. tipo Impeno OU 

Vesco da Gama, em que s6 varia na Ie
genda a nome de respectiva provincia ul
tramarina . 

Niio se perdera, com a inclusiio das 
series completas, a continuldade do tema? 

Sobre 0 art. 9.° - Devera 0 juri ser 
conslituldo par tantos especialistas quantos. 
os temas apresenlados ? 

- Pode ou deve 0 juri. servir-se de, 
acessores de urn ou mais dos temas apre
sentados ao seu julgamento? Visto nlio es
far habilitado a apreciar igualmente todos ?' 

A tend~ncia para valorizac;:ao das co
leccoes deve ser a do maior desenvolvi
mento dado ao tema em gerel, pela junr;iio, 
cada vez em maior numero, de 5elos, ou a 
da especializaCiio de certo sector do tema ?-

Exemplificando no lema «desportoso 
devemos juntilr 0 maior numero de selos 
com motivos de des porto em geral, ou es
pecializar sectores cesarima, vela, equita
C;:80, etc.», reunindo, nesses sectore5, 0 

maior numero de per;as filatelicas? 
A valorizat;:iio da colecC;:lio deve ser 

feita com base no desenvolvimento ~Iobal 

Estou sempre comprador de 
boas series de colec!toes 

da 
[, 

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

burgo, Fran~a, Sui~a, Belgiea. [, 

lnteressam-me tambem 
series tematicas de Portugal e UI
tramar, novas e usadas, If valores 
isolados esgotados na Agencia; 
stocks, restos de colec~oes, etc. 

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

com ou sem papel. 

A. SIMOES 
Pr. Renova~i.oJ 9 - 2.0 D.to 
A L MAD A • Po r t u ga 1 
Telefone 271953 

I ' 

\ 
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8 - Manifesta!toes 80ClalS 

J.oi-nos igualmente proporcionado um per 
fruto conjunto de manifrotac;6es de car,kter 
aocial, cheio de atractivQs, a contribuir para 
o &xitc? total deste 4." Congresso. 

15 h. - Visit a. guiada ao museu d" tiguras d" 
cera de Madame Tussauds. 

DIU 16 

10 h. - Visita guiada de Londrel!, incluindo 
a "Wakefield Towen) (J6ias da 
Coroa) ; 

14 h. - Visita guiada a Windsor (Casteln t! 

Museu). 

J)", 17 

15 h . - VifilLa guiada ao "Science MUtieUllll> ; 
18 h. - «Cocktail-party» oferecido pela pres

Ugiosa «The Royal Philatelic Socie
Ly». Sabido que e tao diflcil peoetrdr 
no 0.° 41 de Devonshire Place como 
no n." 10 de Downing Street .. . f 
grato sentirmo-nos desta forma com
preen didos e acariohados pelo n0880 
irmao mais velho - 0 Classico 
tanto mais que, no banquete com que 
se encerrou 0 nosso Congresso, esti
veram presentes igualmente. e usa
ram da palavra par~ fazer a apologia 
da Aerofilatelia e da F. r. S. A., 0 

:leU actual presidente. cap. B. Rogers
-Tillstone, F. R. P. S_ L .. e 0 ces
sante, Henry R. Holmes. F . R P . 
S. L! 

19 h. - Hanquete de encernunento. de 100 ta
Iheres, que teve por cenario a "Ha
milton Suite» do aparatoso «Nor· 
thumberland Grand Hotel», e decor
reu com 0 cerimonial do mais puro 
estilo britAnico (com «toastmaster!) e 
tudol) e num' ambiente de bem-estar, 
.uta camaradagem e sincera amizade. 
Aproveitamos a oportunidade para 
pOr em relevo 0 belo momento da 
entrega do apetecido trofeu «Richard 
S. Bohn Award-1964», alto galardao 
da congenere uA.-ero Philatelists», de 
Nova Iorque. ao grande mestte ingl&! 

Francis J. Field - velho allllgu cum 
o qual muito temos aprendido, colhen
do ensinamentos preciosos. E a pri
meira vez que este cobic;ado premio 
e concedido a urn aerofilateli!'.ta eu
ropeu·, 

9 - Comissao de Senhoras 

Alem destes divertimentos, as senhoras de
ram-se ao luxo de, como complemento do 
bem esquematizado programa ja. mencionado. 
terem, no dia 18, uma saida (private outing) 
oferecida e excelentemente conduzida pela 
encantadora Senhora de Cyril H. C. Harmer, 
que comec;ou por um almoc;o no elegante (cThe 
Hurlingham Club" e se prolongou por todo 0 

dia. Do ruidoso bom humor com que as se
nhoras chegaram ao «quartel-generah> ressal
lava, com toda a evidilncia, que este passeio 
resultara em cheio. Primores de hospitalidade, 
que foram muito apreciados. 

* 

(j 4 ." Ccmgres~o da F . I . S . A., lnulto nu.
ttlralmente anunciado· como 0 unUlior acontecl
mento ahofilatelico clo· ano». constittliu, efec
tivamenle, excelente oportun'idade para se 
abordarem., sob diversos a.spectos, as proble
mas de importancia fundamental para 0 binD
mio presente-futuro danossa modalidade 
nUlna analise demorada, incisiva eo inteligente 
feita por especialistas com per/eito conheci
mento de causa, isent;iio comprovada e especial 
ulltoridade para 0 efeito. 

A1Bn~ de jornada do. mals campleta e peor
jtl'ita con/raternillat;iio, 0 magnifico trabalho 
realillacUf. a permanente act1lalizat;a.b de pro
cessos, e os valios~ resultados alcant;ados, 
demons tram, claramente, que erta modalida
de deu mais um pasro em frente, e amplo. 
Pod(ll agora afirmar-re que a Ahofilatelia, gra
filS ao labor persistente e construtivo cIa. lSua 
Federat;iio Internacional, e d aplicafiio Imtu
siastica das respectivas associat;oes nacionais, 
atingiu uma; maioridade e um prestfgio indis
cutiveis. 

Quanto ao 1IDSro Pais, a atravessar «rna 
fa;se de ben4fica rnovimenttlfiio, podemos diller 
em sintese, que alcant;ou neste simp6sio 0 

lugar de relevo a que tinha direito - colocan
do-se muito justamente entre as maiores poten,. 
cias aerofilatelicas do Mu.ndo_ Estamos todos 
dt' parab4ns, par 5e ter atingido 0 mais alto 
nfvel da hierarquia. 
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1942 pela Senhora Augustine Fitzgerald 
que 1eve inicio as 10.15 h. , e se prolongou 
por toda a manha, do dia 18. Desta famosa 
colectanea, considerada a mais importante 
dentro da nossa especiaJidade - com nada 
menos do que 18 volumes - 0 conservador 
filatelico do Museu, James A. Mackay, selec
cionou e exibiu 100 folhas com as pe<;as mais 
notaveis, quasi todas unicas, acompanhando 
as suas judiciosas explicac;5es com uma cui
dada monografia impressa em todas as linguas 
dos presentes. 

Esla visita foi , realmenle, uma das mani
festac;5es mais extraordiml.rias e arrebatadoras 
do 4. n Congres'So, merecendo, pan. os estu
dio50S, uma muito mais larga referencia e 
descri<;iio - que prometemos fazer, quando 
hOllyer tempo, num dos pr6ximos nUmf'TOs. 

6 - Assemhleia Geral 

Healizou-se, pelas 10 h. do dia 19, no 
«Livery Hall" do imponente e hist6rico «Guil
dhall)) (Camara Municipal) - que data do se
eulo XV - cedido muito raramente, e ape
nas para acontecimentos memoraveis. 

Tc"e a presen<;a de delegados de 21 socif'
dades, representando 11 paises . (Africa do 
SuI, Alf'manha, Argentina, Belgica, Espanha, 
Estados Unidos, Fran<;a, Gra-Bretanha, Ho
landa, Italia e Portugal). 

Em forma telegrafica, divulgamos <15 de
cisoes de significado muito especial : 

- A solicita<;ao, confiadamente, de fili a<;<'io 
na F. 1. S. A. da rna is poderosa agrem ia<;ao 
aerofiIatelica do Mundo, a «American Air Ma.i1 
Society)) (mais de 6.000 associados!), ate a.gora 
numa independente espectativa ; 

- A atribuic;ao da «Medalha da F .' 1. S. 
A. - 1964" ao ilustrf' aerofilatelist as cap . M. 
F. Stern , bern conhecido pelos seus estudos 
sobre diversos paises africanos; 

- A doac;ao da «Medalha de Praia do 
Clube Filatelico de Portugah) a «British Air 
Mail Society", como reconhecimento pela im
pecavf'1 organiza<;ao deste Congresso, que ser
viu excelentemente a politica de prestigio e 
de grandeza da. AerofiIatelia; 

- A elei<;5o, por unanimidadc, para as 
lugares vagos na Presidencia da F. L S. A. 
- para 0 trienio 1964-1966 - dos Sf'guinies 
aerofilalelist<1s: 

- Earl H . Wellman (E . U. A.) 
- Dr. Las'Zlo Steiner (Hungria) 
- F. Lf'mos cia Silveira (Portuga.l ) 

- A marca<;iio do 5." Congresso para Vie
nn., ern 9 e 10 de Junho de 1965, no ambito 
da ExpOGi<;iio Filatelica Internacional «WIPA 
- 65". 

7 - Salao de Aerofilatelia 

o grande exito a\can<;arlo por esta impo. 
nente mostra, de pura divulga<;iio, auforiza 
a reivindicar para ela. urn lugar de primeiro 
plano na cena. do 4.° Congresso. Rigoros<o
mente seleccionadas por convite, estiveram 
expostas, em 100 quadros, no «Lower Res
taurant», 23 participa<;5es da mais alta eatir
pe, e todas diferentes. TIvernos a honra 
que, sem falsas modestias, muito nos li50n
jeou - de apresentar em 5 quadros algumas 
das nossas «pe'i'1S de resistencia», a par de 
diversas colecc;5es de elevadissimo renome 
mundial: a «Chf'coslovaquia» do americana 
Dr. J. J. Matejka Jr ., 0 «DO-X» do holandes 
Dr. Jan Boesman, a «Terra. Nova" do ingles 
Cyril H. C. Harmer, etc.. etc. 

Ao lado, no «Tudor Room», estavam paten
tes a part icipa<;ao oficial <las Nac;5es Unidas 
(Nova rorque) e as vencedoras da. disputada 
«Wotherspoon Cup Competition - 1964»
alern dos stands des comerciantes especial i
zadoo: Francis J. Field, Peter C. Rickenback, 
C. K. Beecham, John S. Davis, etc. 

A exposi<;iio t eve uma afluencia permanentc 
de visitantes, que se sucedeu, sem quebr<1, 
durante 05 dias 18 e 19. Neste dia, 0 primeiro 
«Dia da Aerofilatelia» nn. Gra-Bretanha, 3.450 
pe<;as receberam 0 respectivo carimbo come
morativo - 0 que da uma ideia exacla da 
cxtraordim't.r ia ('oncorrencia. A "aher : 

Tiragem das 10.30 h . - 317 
Tiragem das 12.45 h. - 1.600 
Tiragem das 17.45 h. - 1. 533 

3.450 

Da~ of Aerophilatel~ 
FOURTH ~IS¥CONG~ESS 

J l~' r 
19 Sept: A (964 
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ou no da especia lizac;ao do sector apre
sentado? 

III - Respoata da federation Interna
tionale de Philatelie 

II's questoes e duvidas postas pe/a F.P.F. 
loi obtida a seguinte resposta: 

Oepois de ter conseguido 0 acordo 
uniulime de todos os membros da Comis
sao F. I. P. das colecc;oes tematicas, assim 
como dos srs. professor dr. Joerger e Wal
tz. respectlvamente presidente e secretario
-geral da Federac;:ao Internacional de Filate
lIa Construtiva, transmito·lhe as respostas 
110 questionario contido na vossa carta de 
9 de Oezembro ultimo, dirigida ao sr. Ber
thelot, presidente da F. I. P., carta que me 
foi comunicada em 20 de Oezembro 

A trombose de cerebro que me feriu 
em 18 de Setembro e a interdic;:ao absoluta 
de qualquer trebalho intelectual que me foi 
imposta durante longes seman as, sao as 
causas do atreso na redacc;:ao e expedic;:ao 
pestas respostas: pec;o·vos que me des
culpeis. 

Preambu/o - 0 regulamento internacio
nal das coleq:oes de -motivo- e de -temall, 
ectualmente em vigor, que de comum acor
do foi estabelecido pelas comissoes de con
tacto F. I. P .-F. I. P. C. O. e aprovado pele 
Uniao Mundial de Filatelia Crista «Sao-Ga
briele, deve ser lido e estudado atentamente 
a luz dos comentarios coodensados no re
tatario que, na minha qualidade de presi
dente da Comissao F. I. P. das colecc;:oes 
ten' aticas, redigi por ocasiao do Congres~o 
F. I. P. reunido em Varsavia ern 1960. 

Este relatarici foi entao expedido a to
das as federac;oes nacionais filiadas e a 
todas as pessoas que expressamente mo so
Iicitaram. Infelizmente a sua tiragem, que 
se elevou a 300 exemplares, esta esgotada. 

E' importante acrescentar que esse re
latario reflecte, nlio a minha opiniao pes
soal, mas, unanimemente, a de todos os 
membros das comissoes de contacto F.I.P.
-F.LP.C.O. 

Primeira Questao - cAs modificac;:oes a 
introduzir no regulamento, que expus no 
Congresso F. I. P. de Istambul, no decurso 
de urna sessao a que - se a memoria nao 
me falha - nlio assistiu 0 delegado da Fe
derac;ao Portuguese, modificac;:oes que a 
comissao se propoe introduzir tao depressa 
quanta possivel, tendem a trazer mais cla
reza e precislio aos estatutos das colecc;:oes 
de emotivo. e de -tema», por ser certo que 

grande confusao reina nos esplritos, resul
tante de uma interpretac;ao demasiado pes
soal de certos termos empregados por 
numerosos amadores das colecc;oes de emo
tivo· e de «tema', atribuindo-Ihes signifi
cados diferentes. Gito particularmente 05 

termos -motivo. (sujet) e «tema,. (theme). 
Parece que, na hora actual, a dife

renc;a entre uma ccnlecc;ao de motivo- e 
uma ecolecc;ao tematica» reside principIII
mente na apresentacao. 

E' assim que toda a coleccao de mo
tivo pode tornar·se numa colel!cao temetica, 
desde que possua aquilo a que chama is, 
muito justa mente, euma estruturac;ao tema
tica», desde que ela seja apresentada tema· 
ticamente (ver art. 1.0 e art. 6.°), quer diz:er 
- que deve encontrar-se nela uma -ideia 
condutora» seguindo urn plano determinado 
e dando provas do conhecimento do tema. 

Na colecc;ao de motivo a ideia base e 
impessoal, e menos subdividida: e por 
isso que, em geral, as notas explicatlvas, 
exceptuados os tltulos. nao sao necesslirlas. 

Exemplos de coleccao de motivo: 
- Uma colecc;:ao de -Oesportos. c1assi

ficando por paises ou cronologicamente os 
selos .desportivosll. 

- Uma colecc;:ao de eFauna-, classifi
ca.ndo por palses ou cronologicamente os 
selos que representem canimais'. 

Se, peln contra rio, os selos forem res
pectivamente classificados por disciplina ou 
por animal, a colecc;ao da urn primeiro 
passo no dominio temBtico. 

Se, esses selos forem agrupados se
guindo uma ideia mais pessoal, acompa
nhados duma exposic;:ao do tern a e de urn 
plano pormenorizado, essas colecc;oes tor
nar-se-ao cada vez mais tematicas: -0 des
porto de combatell, _a mulher e 0 desporlo., 
«os animais ao servic;:o do homem», etc. 

o mesmo sucede com coleccoes tendo 
por base de classificac;ao a finalidade da 
emissao dos selos: «Europa», «A luta con
tra a fome no Mundo,., .05 refugiados., a 
-ONU·, etc.; se essas coleceoes forem clas
sificadas por paises ou segundo a ordem 
cronolagica das emissoes, elas devem ser 
consideradas como ccolecc;:oes de motivo», 
parecendo-se pe/a sua apresentac;;ao com a 
coleceao geral. porque essas colecc;:oes em 
nada se diferenciem das colecc;oes de 
paises. 

Se essas colecc;:oes forem ordenadas se
gUindo urn plano pessoal: «Nascimento e 
evolu/?BO da ideia europeia:t, -A constru
c;ao da Europa», .05 meios utilizados pelo 
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homem na sua luta contra a fome ou contra 
o sasonismo ou contra lepra», etc. podem 
lornar-se em verdadeiras colec~oes lemati
cas dando-se-Ihes uma estruturac;:ao e uma 
apresenta~ao tematica-. 

Segunda Questiio - «Cada urn colec
ciona 0 que quer e como 0 entende desde 
que ai eneontre uma satisfa~iio pessoal; se
los, cintas de charutos, quadros, caixas de 
fOsforos, etc. 

Tudo se passara doutro modo se se 
pretende partieipar numa exposic;:ao filate
Iica de competi~iio. porque entao se perse
~uem fins bern determinados: medir forc;:as 
com outros coleccionadores 0 proeurar 
obter a mais alta recompenSll. 

Para atender a tais fins ha nao apenas 
to do 0 Interesse, mas ate a obrigac;:ao, de se 
confinar 0 mals posslvel ao regulamento 
que a comissao organizadora tern 0 direito 
de the impor, porque se esse re~ulamento 
Ihe nao convem, pode sempre abster·se de 
participar. 

Numa exposi~a.o de competic;:ao, quer 
dizer, num concurso em que as participa
c;:6es rlvalizam entre sl para obter 0 me
Ihor resultado, e evidente que uma colee
~o apresentando pec;:as raras obtera urn 
lugar mais elevado do que 0 de uma colec
<;:60 que apenas apresente pe~as vulgares 
(ver art. 10.0 , 3 e). 

Suponhamos que nos encontramos em 
presenc;:a de colee~oes absolutamente id~n
tlcas de chefes de Estado nas quais 0 rei 
dos belgas, Alberto I, esta representado 
por urn selo da serie chamada do «Rei com 
capacete .. : numa pelo selo de 2 ct. e nils 
outras pelo selo de 2 FR. ou pel a serie 
complete. 

E' indiscutlvel que estas ultimas colee
c;:oes devem obter uma cota~ao mais ele
vada do que a prlmeira. 

Numa coleec;:ao tematica tudo e de en
trada uma questao de equilfbrio entre as 
diversas partes do tema, em seguida uma 
queslao de senso pessoal: todos n6s temos 
gosto, mas ter goslo nao exclui ter -mau 
~osto.1 

A apresenta~ao de series com pi etas e 
uniformes nao e absolutamente obrigat6ria 
se nada trazem de complemepto as ideias 
a desenvolver; mas pelas razoes acima ex
postas, e, da mais aIta importllncia esco
Iher, do ponto de vista puramente filatelico 
- uma coleec;:ao de emotlvo» ou de dema» 
e sempre l1ma eolecc;:ao de selos' e nlio de 
imagens I - as selos que melhor conve
nham, seja pelo gosto pessoa!, pela sua for-

musura: cor, formato, etc... seja pelo seu 
valor intrlnseco: raridade, valor facial, etc-. 

Pe~as fiIatelicas - Se bern que a ques
tao exposta - «Que deve considerar-se co
mo pe~as filatelicas 7'11 - me espante dll 
parte de urn filatelista eminente de renome 
mundial eu desejo dar uma resposta en
quadrada no paragrafo de que e extra Ida II 
pergunta. 

Ao lade do selo, toda a pe~a tendo O'J 

tendo tide qualquer rela.;:ao com 0 Correlo 
e uma .pe~1I filatelica » : uma e outra po
dem e devem servir para ilustrar as ideias 
expostas (ver art. 10, b). 

A presenc;:a de certas pec;:as fila telica! 
(bloeos de 4, folhas, provas, erros, F. D.C., 
etc.) deve trazer urn elemento novo ao de
senvolvimento e a ilustra~ao do tern a, se
nao sao inuteis e superfluas: 26 F. D. C. 
id~nticos mils de cidades russas diferentes 
nao trazem nada de novo ao tema «Spout
nik», mas 10 F. D. C. comemorando as di
ferentes revoluc;:oes em torno da terra slio 
bastante apreeilldos. 

E' altllmente reeomendavel, esperando
-se que os interditem impiedosamente, lan
~ando-os fora de todas as eoleeC;:Oes os ele
mentos nao filatelicos: recortes de Jornais 

A. GAmA RelS 
(MR. CORK) 

.hllblr 01 Partuiu" 
Chllber 01 COIDlilfel 

WELCOMES YOU AT 

CASA DAS 
CORTI«;AS 
(CORK HOUSE) 

METROPOLIS 
(MRS. CORK'S 

SOUVENIR SHOP) 
EXPORTERS 
RETAI LERS 

4-8. BUI dl Emll'llIt6nlol,I-IO {Pbm I2Uit 
Tile 

LIS BON (PORTUGAL) ,rami: 118IAJm 

WONDERfUL COLI,.ECTION Of 
CORI{ SPECIALTIES 
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o representallte de Port-ll gal 1Iunu/ das suas il/tervell((ve~, d'llrlillte II Assem.bleill Gera/ , 
vendo-se, a sen lado , part e da de/ega'iiio norte-llmerzcanll. BeT1/c/Td Fl1Ik /! Earl H. Wellmcm 

tres idiomas oficiais aos congressistas, Lorn a 
antecedencia conveniente. 

Os debates, seguidos da rcdac..ao das con
clusl:les (apresentadas a A. G. no dia 19) , 
tiveram lugar em 17, na Sala Tudor - como 
ja foi referido - pela seguinte ordern: 

09 h. - Grupo de Estudo III (Alemao) 
"Estudo e proposifiio de aSS1mtooS 
para os erupos de Estudo do !i .• ron 
gresso (1965 j». 

Ptesidente: Kurt Dahamann 
Secretario: H. Aisslinger 

HI h. - Grupo de Estudo II (Frances) 
<<<Meios destin ados a prcmlOVer e am
pHat' 0 interesse crescente pela Abo
lilatelw., nos pianos nacional e inter
naciona.l». 

Preaidente: F . Lemos da Silveira 
Secretario: Henri TrachtE'nberg 

II h. - Grupo de Esludo I (Ingles)
"Exame dos cOllceitos abotilateHcos 
com vista d redacfiio dum vocabu
leirio internaciollal para a Ahofi/a
lelill». 

Presidcnte: John C. W. Field 
Secrelario: C. J. M. M. van der Zijden 

Como e 6bvio, trata-se de materia essen
cialmente tecnica, que merece largas considera
<tOes e ampla divulgac;ao, que nOO cabem nesta. 
nlpida cr6nica, e serno pubJicadas, oportuna
mente, na nossa <<Pagma de Aerofilatelia)), ou 
em artigos especializados, quando exigirE'm 
maior espa «;0. 

5 - Colec~iio Fitzgerald 
o "British Museum» organizou, prqposita

damente para as congressistas da F. 1. S. A., 
uma visita privada. Ii fabulosa coJec<;OO aerofi
latelica que the foi legada em FevE'reiro de 
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.'hpecto de conjunto da Assembleia. Gerol, no rtUJjesto~o «Guildhall)) , com Cl pre Setl~a 
de delegodos de 21 assocla('oes, representando 11 paise., 

2 - Acolhimento 

E de elementar justic;a. referir, tambem, 0 

inolvidavel acolhimento que nos foi dispen
sado, a demonstrar que a tradicional hospita
Iidade britanica mantem todos os seus per
gaminhos. Desde a recep\;3.0 no aeroporto
onde nos aguardava 0 simpatico Alfred J. 
Branston - ate ao momento do regresso, fo
mos permanentemente alvo de gentilezas e 
atenl;5es de toda a ordem. Uma hospitalidadf' 
inexcedfvel, admiravel sob todos os aspectos, 
que contribuiu largamente para que os congtes
sistas guardem da jornada de Londres a me, 
lhor das recordal;5es. 

3 - c Quartel-general-

A iniciativa de albergar todos 05 aerofila
telistas num mesmo hotel - nao s6 os eatran
geiros e ingleses residentes na provincia, mas 
ate muitos londrinos que para ali se transferi
ram durante os dias do Congresso deu exce-

lentes resultados, e deve ser tomada na devida 
conta para 0 futuro. 0 escolhido foi 0 ((Sha
ftesbury Hoteh>, situado num ponto muito 
central, com pre\;OS acessiveis, excelentes locais 
de convfvio e concedendo todas as facilidades 
essenciais - como 0 Restaurante e a Sala 
Tudor, para 0 ((Salao de Aerofilatelia.», e 
ainda a mesma Sala para as reuniOes dos 
Grupos de Estudo. 

Alem disso, a partida para todas as maui
festa\;oes exteriores faz-se do «quartel-general» 
- 0 que e extremamente c6modo - e, nas 
horas vagas, proporciona uma ampla e franca 
troca de impressoes que contribui para a coeslio 
da familia aerofilatelica e para a valoru~ 
tecnica de todos 05 seus componentes. De
senvolve as relal;5es humanas ao mais alto 
grau. 

4 - Grupos .de Estudo 
Como habitualmente, e para que a discus

sa.o das comunkal;5es possa ser efectuada. da 
melhor fanna, estas foram distribufdas nos 
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ou de revistas, desenhos, imagens, fotogra
fias, etc., do mesmo modo que os F. D. C. 
e os postais maximos em que nem os selos, 
nem as oblitera90es tenham alguma rela9ao 
com 0 tema. 

Exemplo: Numa colec9ao da .Epopeia 
Napole6nica,. e for90so rejeitar os postais 
maximos cuja imagem s6 respeite ao Impe
rador e que nem 0 selo nem a oblitera9ao 
procure urn elemento nevo ligan do-os a 
ideia condutora. 

Prefjlatelia e marcafilia - Colec90es te
maticas perfeitamente validas podem ser 
baseadas sobre a pre-filatelia e sobre a 
marcofllia, com a condi9ao de que as pe.;:as 
apresentadas sejam ordenadas seguindo 
um plano determinado e sobretudo que a 
ideia apresentada para desenvolvimento 
seja sujeita a jurisdi9ao das marcas postais 
e das oblitera90es. 

A mais bela colec9ao tematica e filate
tica seria incontestavelmente aquela que, 
com 0 material apropriado, desenvolvesse 
por exemplo 0 tema -A Hist6ria do Correio 
- antes e depois da entrada em servl90 do 
selo". 

Colecetio temtitica e co/ecetio didtictica 
- -Actual mente nlio dispomos de qual
quer criterio especiflco permitindo estabe
lecer, por defini90es rlgidas, uma distin9ao 
clara e nWda entre estas duas colec90es. 

E' quase 0 mesmo em filatelia c1assica: 
qual e a diferen9a entre uma colec9ao es
pecializada e uma colec9lio de estudo? 

Para os juris, a distin9lio entre -colee
C9aO didactica. e ocolecc;ao tematica- nao 
tern grande interesse e nao levantou, ate 
hoje, dificuldade alguma •• 

Terceira Questllo - A presenea de se
los obliterados entre selos novos (ver arts . 
4 e 5) nao e em si urn erro grave com a 
eondi9ao de que nao prejudique a impres
sao do conjunto conferindo·lhe um caracter 
de ne~ligl!ncia ou de falta de pesquiza, 
porque e essencial que a obliterac;ao nao 
esconda, sobre 0 selo, 0 motivo que ele 
representa e pelo qual ele justiflea a sua 
presenc;a para ilustrar 0 tema escolhido. 

Pertencera por seu turno ao juri apre
ciar as razoes que possam justificar a In
troduc;ao, numa coleq:ao de selos novos, 
dum selo obliterado, porque ele e raro, ou 
diflcll de encontrar em estado novo. A con
traria pode igualmente ser verdadeira, a 
introduc;ao, numa colec9ao de set os oblite
rados, dum seto novo, petos mesmos mo
tivos. 

Pleno - A obrlga9!io - e uma das mo-

difica90es propostas a introduzir no regu
lamento - de fazer preceder todes as co
lec90es duma eXplica9ao do tema e dum 
plano detalhado com indica9aa do numero 
de folhas de album para cada subdivisao, 
deve facilitar grandemente a compreensao 
para os visilantes das exposi90es e deve 
indiscutlvelmente informar melhor 0 juri, 
n~o somente sobre a extensao e 0 desen
volvimento da colec~ao, mas tambem so
bre os conhecimentos que 0 coleccionador 
possui do tema que escolheu". • 

Quarta Questiio - A falta de homo~e
neidade e de eontlnuidade ne composieao 
dos juris tematicos e muito prejudicial para 
as colecc;oes c1assificadas nesta categoria. 
E' preciso que as comissoes organizadoras 
prestem uma maior ateDl;ao Ii. eomposi9ii() 
dos juris tematicos e, a tal respeito, seri. 
desejavel e uti! que de futuro a Comissao 
FIP das colec90es tematicas fosse cOQsu!
tada previa mente a fim de reunir um grupe 
de personlilidades perfeitamente esclerecl
das sobre as caracterlstlcas pr6prias das 
colecc;:oes tematicas. 

Se esta satisfac;ao e esta garantia po
dem ser dadas aos amadores das colecc;oea 
tematicas - cujo numero cresce de dla pa
ra dia e de que n6s, dirigentes de federa
caD, temos 0 dever de nos preocupar
eles jamais chegarao ao ponto de exlgir 
que cada especialidade tenha representa
cao no juri, como os coleccionadores de 
selos c1assicos que nunca exlgiram, ate 8a 
presente, que nao somente todos os palses, 
mas tambem todas as emissoes especiali
zadas de eada pals sejam representadas I 

E' admjsslvel que no seio dum juri te
matico de 8 pessoas se encontrem apenas 
dois especialistas da Filatelia Tematica ao 
lado de duas outras pessoas que, por con
fissao propria, eram incompetentes na ma
terla? Situa9ao semelhante seria imagina
vel para 0 juri que tivesse de julger as 
cha madas colec90es c1assicas ? 

A Comissao FIP das colec90es temati
cas chamou a benevolente atenc;:ao do -Bu
reau FIP·, sobre a necessidade imperiosa 
de que os boletlns de Inscri9ao sejam pos
tos a ::ilsposi9ao dos juris pelas comiss6es 
organizadoras das exposi90es internaclo
nais FIP para Informar ainda os julgadores 
sobre as partes das eoIec90es nao expostas 
mas presentes e sobre 0 numero de albuRs 
remetidos ou que fiearam no pals, sobre 
as recompensas reeolhidas anteriormente 
noutras exposil;oes pelas cotec90es pa!'tlct
pantes. 
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Pontua~ao - Actualmente lodas as co
lecc;:oes, tanto as colecc;:oes de emotivo., 
como as colecc;:oes etematicas', dis poem de 
100 ponlos. 

Os 50 pontos -Assunto Motivo-Tema. 
sao alribufdos As colecc;:oes de emotivo» 
segundo a criterio «completo. da coleC/;ao. 
A palavra alema «Volstandigkeib, (inleiro, 
"erfeito, completo), que nao tern equiva
lente em frances exprime bastante bern 
este conceito. 

E' desde enlao bern evidenle que as 
colecc;:oes de emotivo» terao muita dificul
dade em atingir 0 maximo de 50 pontos. 

Para dar-Ihe mais c\areza, uma altera
<;80 ao arl. 10 esta em estudo e deixd preyer 
a separac;:ao des cotac;:oes a atribuir As cco
lec.;oes de motiv~> e as -colec.;oes tema
Hcasr. 

Valoriza~ao - As colecc;:oes gerais en
contram cada vez maiores diflculdades 
para serem expostas porque 0 lugar (es
pa.;o) que devera ser-Ihes reservado se 
forna cada vez mais Iimitado. 

E, pois. desejavel que os coleccionado
res trablllhem, daqui para diante, em 
«profundidade. temas mais restritos e que 
procurem na originalidade do tema esco· 
Ihido urn elemento de apreciac;:ao favoravel 
ao qual 0 juri e sempre sensivel (ver art. 
10.0 , 2c). 

Se as respostas que a Comissao FIP 
das colecc;:oes tematicas deu ao vosso ex
tenso questionario, puderem contribuir para 
uma melhor compreensao e melhor apre
cia.;ao da Filatelia Temalica por certos dos 
vossos compatriotas ela considerar-se-a lar
~ainente recompensada do seu trabalho, 
ficando sempre, em defesa da unidade na 
compreensao, il disposic;:ao daqueles que, 
antes de julgar, se dao ao !rabalho de in
formar-se e de I'eunir a documentac;:ao In
dispensavel. 

o Presidente 
R. Vsn Der fluwers 

Oeste documento foram remetidas co
pias aos senhores: L. Berthelot - Presiden
te da FIP; Prof. dr. A. Joerger - Presiden!e 
da FIPCO; H, Walz, secretario-geral da 
FIPCO e aos membros da Comissao FIP 
das Coleccoes Tematicas: Mademoiselle 
M. Groer (Polonia) e srs M.Dhotel (Fran
cali F. De Troyer (Belgica), O. Grahm (No
ruega), Prof. dr. H. Slouka (Checoslova
quia). 

ESTABELECIMENTOS 

S ••• R. L. 

SECC;OES: 

ALFAIATARIA 
SAPATARIA 
LANIFfCiOS 
ALGODOES 

FIOS DE LA PARA TRICOTAR 

Confec~ao Industrial com a marca 

~D/ 
Botas de bonacha com as marcas 81Cluslvas 

S. JOHN 
A R P A 0 

BACALHAU 
F ABO R 

Descontos aos s6cios do Clube 
filabmco de Portugal a IS% em 
fazendas, confecc;oes e obra feita, e 

10 % em todo 0 calc;ado. 

68, Hua Nova do Carvalho, 16 
Hua de S. Paulo, 55 

Telet. 361170/8/9 LlSBOA 
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4.0 CONGRESSO 

DA 

FEDERACAO INTERNACIONAL DAS SOCIEDAPES 
AEROFILATELICAS 

LONDRES (15 A 19 DE SETEMBRO) 

E significativo que se aguarde sempre corm 
nalflral curiosidade e que S8 espere a tode 0 

tempo desta reuniti.o magna da F. I. S. A. 
- organismo de rara energia e uisiio ras
guda - obra IXmsideravel 8 da maior reper
cussiio para a Aerofilatelia Mwndial. Todos 
can/iam 8m que nela havera a imprescindf
vel objectividtule e um maximo de sentido 
prdtico. Que- seriio analisados e discutidos os 
problemas Ucnicos fundamentalS! - por gente 
qt18 trabalha de nziios dadas e nao de costas 
voltadas - e assentes ideias sobre a que se 
le6 (incluindo 0 apontamentQ sereno de de
feitos) e 0 que se torna necessaria fazer. 
Qve. as questoe.s serao olhados do alto, para. 
'lJ1Ul 0 horizonte seja vasto, e sem miopia, 
pa.ra. niio ver s6 uma pequena parcela do 
COfI1'1lnto . De Dutro modo, esq~tecer-se-ti 0 

principal, porque s6 conseguira ver-5e a aces
s6rio. 

E conveniente, desde ja, dizer-se que a 
expectativa niio foi iludida e q~te os; resul
tadas invejaveis obtidos autoriza· a afirma
fCW de que> as individualidades que se jun
taram. em Londres para de/esa. dos intB1'esses 
da Aerofila.telia, empenhadas em benz. ser
vir lD sua modalidade, e indefecHvelmente 
orientadas pela colaborafiio e pela camara
d.agem, aproveitaram devidamente 0 ensejo 
para reforfar a posifM cada vez m«is im
portante desta especialidade tiio valida. e tao 
a.f1aixonante. 

Como foi. noticiado em devido tempo, to
mamas parte activa no Congresso a que. nos 
vimas referindo, no desempenho das nossas 
funfoM d8 delegade permanente de Portu_ 
ga' na F. I. S. A. E representdmos igual
mente, devidamente credenciado, a Pafs v izi-

Pelo ------~ 

Cap. F. Lemos da Silveira 
Membro da Presld~ncia dll F. I. S. A. 

nho, dado que, POI' motivo de deenfa, 0 

delegatio de Espanha, 0 nosso querido amigo 
Jose Maria Borras Feliu nao podia deslocar
-Sill a capital britanica. 

Estamo5 portanto em posifao, e julga
mas nosso dever, transmitir ao leitor interes
sado nllste campo - emborllJ apenas em cur
tas e despretenciosas notas de reportagem, em 
virtude daso limitafoes de espafo - os ponto{i 
de maior interesses e acuidade, as provas car 
bais, do autBntico sucesso - grande, homage-
1Ieo e positivo - que corD all a 1Iottivel evento. 

1 - Organiza~ao 

Esteve a cargo da «British Air Mail So
ciety)) - a que preside 0 nosso prezado COD

s6cio e amigo James Wotherspoon- e contou 
com 0 apoio incondicional das agremia.¢es con
generes «Aero Philatelic Club» e ccPsywar 50-
ciery,). Organizac;ao modelar, matematica, a 
inglesa. A merecer felicitac;aes calorosas e 8em 
reservas. E sem esquecer uma palavra espe
cial de parabens e gratidao para a Secretana
-geral, a dinamica e incansavel 5enhora C. M. 
Gray, que preparou e levou a cabo, sem des
falecimentos nem falhas, as mais delicadas 
tarefas deste enonne empreendimento. 
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gio de adquirir, a pre~os modicos, pe~as de 
interesse para 0 desBnfJolfJimento das suas 
coIBc~{jes. Natural, portanto, que os nossos 
presad s consocios, Hao so os de Lisboa mas 
tamblim os da profJincia e ultramar, estejam 
a utilisar-se, em auUntieo crescendo, desta 
regalia. 

A maioria dos lotes deste numero Ii do 

Brasil, pais que defJe ser muito coleccioHado 
entre nos, no ambito da indissoluvel uniilo 
luso-brasileira, e quase todos inieressam a 
"ariados tomas. 

Como habitualmente, basta um simples 
postal a solicitar os lotes em que tenham em
penho. Ou passar pela sede aos sdbados a 
tarde. 

SELOS 
Grande variedade de selos na
cionais e estrangeiros. Pec;:a os 
n/ cadernos a escolha. Prec;:ario 
gr6tis de pacotes e moterial 

filolelico. 

RAMALHO GUERRA 
Rua da Assunc;:ao, 7-4.0 (elevador) 
Telef. 367841- LISBOA-PORTUGAL 

Indispensavel em qualquer 
biblioteca filatelica a obra 

«APONTAMENTOS SOBRE SELOS 
DA iNDIA PORTUGUESA» 
por Jolio Augusto Marinho 
Pre~o 80$00 mals portes 

A venda no escrit6rio filatelico de 
L. M. Barata das Neves 

Rua da Trindade, 5_1.° - LIS BOA 

Uma Grande Empresa ~ilalelica ao seu servic;o 

FILATELIA EUGENIO LLACH S. L. publica quinzenalmente umas ofertas
-cabilogos de selos, que constituem urn esfor~o editorial sem procedentes no campo 
da paixilo coleccionista. 

o seu envio e gratuito 

Pe~a·os por favor a: 

Em LISBOA, deve preferir 0 

FILATELIA EUOENIO LLACH S. L. 
Plaza de C!ltalufla 21-BARCELONA- 2 

, 
HOTEL CONDEST A VEL 
Moderno, confortavel e 0 mais central 

PRE~OS ACESsfvEIS 
Restaurante - Bar - Snack Bar 

AUTO PARQUE PRIVATIVO 

Telefones 33922 - 370331 {lslinhas J - Avenida da Liberdade 
- Travessa do Salitre - Pracra da Alegria 
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ESPOSI<';0ES FILA TEI~ICAS 

REALIZADAS EM 1964 
Para que fiquem devidamente registadas nas 

paginas deste Boletim e porque na devida altura 
nio foi possivel dar-Ihes 0 merecido relevo, 
temos 0 prazer de anotar que no ano de 1964, 
Coram realizadD.s, entre outras, as exposi~oes 
adiante mencionadas: 

d.8 Exposi~iio Filatelica da Tematica 
de Aves» 

Inaugurada no passado dia .31 de Janeiro, 
num dos pavilhoes da Feira Internacional de 
Lisboa. estava integrada na Exposi.,:io Mundial 
de Aves e nas Jornadas Avicolas de 1964, orga
nizac;io da Associa.,:ao dos Avicultores de Portu
gal. de apontar e de salientar que ela se ficou 
devendo a expontanea iniciativa e, ate. a leimo
sia dos dinamicos dlrigentes daquela prestigiosa 
Adsocia.,:iio, que persistuam em organiza-Ia, 
mesmo contra 0 conselho do Clube Filatelico de 
Portugal. que julgou insuficientes dOls eSCBSSOS 
meses para tal organiza~iio. 

Mas eles teimaram e venceram, 0 dr. Marlo 
Teixeira. comissario-geral. 0 dr. Fernando Ban
darra Branco. todos os dirigentes da Associa~iio 
dos A vicultores de Portugal - mas. de modo 
muito especial, 0 dr. Antonio Ferreira Marques. 

o Juri. constituido. pel os srs. dr. A. J. de 
V AlGoncelos Carvalho. L. J. Pielens. coronel 
Francisco Cardoso Salgado. eng.o Emilio Cesar 
Monteiro de Almeida e dr. Romano Caldeira 
Camara, aprovou. por unanimidade. a classifica
~io seguinte : 

1.0 - Medalha de vermeil da Associa~ii'o 
dos Avicultore& de Portugal, com felicita~oes do 
jiiri: Victor Hugo Vasques. 

2.0 -- Medalba de prata da Assocla.,:iio e 
medalha de prata do Clube Filatelico de Portu
gal: Jose de Gois Romao Coutinho. 

3.0 a 15.0 - Medalhas de cobre dourado 
da Associa.,:ao: respectivamente, dr. Anibal 
AI~ada de Paiva. dr. Antonio Mariano Ferreira 
Marques. Antonio Boavida Felix. R.aul Soares. 
Rolando Alvaro Mendon.,:a, Leandro Jorge Fortes 
Marques. Gon~alo Pedro Alvarenga. Rogerio 
Rodrigues Silveira. Eurico Carlos Esteves Lage 
Cardoso. Ernesto Patricio Franco. Jorge Gon.,:al
ves Ribeiro Borralho e menina Vera Emilia Me
Beses Ferreira Marques. 

~Exposi~iiorde Selos «Tipo Ceres» 
Continente» 

A Cua A. Molder na continua~iio de con
tribuir para a propaganda da nossa filatelia pro. 
moveu umll Exposi~ilo de selas .Tipo Ceres. Con
tinente da colec.,:io altamente especializada do sr . 
A. Guerra Vieira - medalha de prata e medalha 
de prata dourada do C. F. P. na Exfinar 1963. 

A Exposi~iio realizou-se nos saloes do. Casa 
A. Molder de 6 a 11 de Abril. 

A Exposi~iio constou de 26 quadros, com
portando um total de 378 folhas, sendo 303 
folbas com 5.504 &elos originais: 54 folba. com 
provas; 21 folhas com curiosidades, incluindo 
cartas. 

A Exposi.,:iio despertou. na verda de. um in 
teresse inesperado. sendo visitada por centenu 
de coleccionadores e por especialistas no mesmo. 
genero de colec.,:iio. 

Exposi~io Filatelica do 2.0 Orupo 
de Escuteiros de Portugal 

o 2.0 Grupo de Escutciros de Portugal rea
lizou na sua sede na Cal.,:ada do. Ajuda, 228, em 
em Lisboa. uma Exposi.,:ao Filatehca, enquadrada 
nas comemora.,:oes do seu 50.0 Aniverslirio. e 
que. por motivo. diversos, so agora foi possivel 
levar a efeito. 

o programa constou do seguinte : 
Dia 5 - As 10 horas. inaugura.,:iio do. expo-



BOLETIM DO CLUBE FILAttLICO DE PORTIIGAL 

~I~ao, com a venda de sobrescri t08 e vlDhetas da 
edi~iio do Grupo. Os CTT puzeum a funcionar 
o posto de correIa, com um carimbo comemorativo 
especial. 

Dias 6 e 7 - A Exposi~lio eSleve patente 
80 publ,co, das 21 its 23 horas, sendo encerrada 
no dia 7 ils :',3 horas. 

Esta Exposi~ao, que constava de selos e 
vlnhetas, em especIal, de escutismo dos coleccio
nadores Wolfang Karl, Ernesto Climaco do 
Nascimento, Victor Bravo e Jaime Soares, apesar 
de ser ba.tante modesta, nao deixou de desper
tar enorme interesse na ruuS:J anoDlma das ca
madas populares 10clIs, e de constitulr uma jor
Ilada de d i vulga~ao, tlio necessAria i. vida 
ftlatelica nacional. 

loa Exposilj;io filatelica e Numismlitica 
de MOlj;ambique 

csta Exposi~lio em homenagem a Sua Exce
lencla 0 Presidente da Repubhca, Contra-Almi
rante Americo de Deus Rodrigues Thomaz, na 
sua V iajlem a Mo~amblque, realizou-se de 23 de 
Julho a 7 de Agosto de 1964, na cidade de Lou
ren~o Marques. 

Foram atribuldos os seguintes pn!o'los : 

Meda'has dp Guro 

Jaime Fausto Campos Cansado (L. Mar-
<iues) Colec~lio especializhda de selos de Por-
tugal Continental. 

Jos e Il1aria E-olgosa (L. Marques) - Moe
.las portuguesas contlDentais e uirramannas e da 
Peninsula, tipo -Clown • . 

Julio de Almeida Sal/Cos (L. Marques) -
Colec~lio de Portugal Continental (completa) com 
inumeras variedades, llhas Adjacentes e Ultra
mar. 

Medalhas de Pratll 

Am6nio ,l1dlluel Bispa (L. Marques) -
Colec~oes tematicas «Religiosos> e eDespurtivo9'. 

Armando Boavida Ramos (L. Marques) -
Colec~lio de selos da Itali". 

Boris Glassman (Joanesburgo) - Culec~lio 
alta mente especializada de selos de Mo~ambique 
e Companhia de Mo~ambique. 

Carlos Jor/!e Rullberg (L. Marques) -
Colec~iio, completa, de selos de Portugal Conti
nental. 

Guilherme Cahac:o (L. Marques) - Colec
~ao de selos de Portugal Continental e Mo~am
bique. 

J. H. Harvey Pirie (Joanesburgo) - Tra-

balho alta mente especializado da Historia do 
Selo Portal da Suazillindia. 

Jorge Luis P . FUllalldes (Inhaminga) 
Colec~ao tematica eCaminhos de Ferro e Trans
partes' . 

Jose de Sousa Horta (L. Marques) - Co
lec~lio de selos da Belgica. 

Louis Abrams (Joanesburgo) - Selos do 
Sudoeste Africano Alemao e Sudoeste Africano. 

Manuel Burroso dos Santos (L. Marques) 
- Colec~i1o de selos de Portugal ContInental. 

Mario de Barros Loho (L. Marques) -
Colec~iio especilllizada de aelos de Mo~ambique. 

Dr. Montenegro Carneiro (L,sboa) - As 
tres primeir"s emissoes de uma colec~ao e.pecill
lizada de selos de Mo~ambi que e Cumpanhia do 
Niassa. 

1I1t'dal/'a.,· de Cobre 

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho (Lis
boa) - Ensaios e provas de selos de Mo~ambi
que, tncluindo exemplares com erros. 

4ntonio Exposto (L. Marques) - Seloa da 
RUSSIa. 

At/tonio Jose Martins (L. Marques) - Co
lec~lio de selos da Alemanha e Auslria. 

Antonio Ferreira Rodrigues (Li&boll) -
Selos da Alem8nha e Sarre, iDdulDdo exempla
res, bloeos, etete-beches', varied.des e das.icos. 

Armando Boavida Ramos (L. Marques) -
Colec~iio tematics de Desporto e Escutismo. 

Carlos Rihelro rta Cunha (L. Marques) -
Moedlls orientais. 

Elmano Alt'gria Ferreira da Silva (L. Mar
ques) - Colec~i1o de selos de Portugal Conti
nental (Monarquia). 

Franci.fco da Camara Cylmdo (Porto Ame
lia) - Seloa do Ultramar Porlugues, induindo 
exemplares de MO~Bmbique e antlgos distritos. 

Guillzerm~ (ahafo (L. Marques) - CoJec
~oes tematicas da : 'Campanha Mundial Contra 

SANCHO OSORIO 
REMESSAS A ESCOLHA 

Portugal e UltrAmllr (centos de selos di
ferentes, novos ou usados, para colec~lio) 

SERIES NOVAS 
PortugHI e Ultra mar (quando V. S . den
jar, mundarei tabela com prer;:os liquido~1 

SELOS USA DOS EM PAGAMENTO 
(acelto qualquer qU8ntidHde ou genero. 
SerAo valorizados conforme tllbel8 que 
mandarel.) 

RII da Madalena, SO-3.o 
- liS BOA 2 - PORTUSAl 
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~iio, previamente estabelecida entre a F. I. 
P. e F. I. P. C. 0., que reconhece como 
unico organismo dirigente da filatelia tema
tica a «CUMIS~AO TEMA TICA DA F. I. 
P .• , e como legislacriio unica 0 «REGULA
MF.NTU INTE:.RNACIONAL DAS CULEC
yOES DE MO rIVO E DE TEMA., esta 
importante e uti! convencriio acaba de ser 
ratificada pelo recente Congresso da F . I. 
P. C. O. tBudapeste, 4 de Setembro). Esta 
ultima Federacriio foi extinta e 05 seus diri
gentes mais representativos integrados na 
«Comissao Tematlca da F. 1. P." 

Urn acordo digno dos mais francos 
elogios e que vem resolver, numa unica e 
mesrna coordenada de pensarnento, dois 
magnos problemas cuja solucriio se arras
tava desde 1955. Que inicia urna era nova, 
em moldes que satisfazem integralmente as 
exigencias actuais, de perfeito entendimento 
no campo internacional, indispensavel para 
a modalidade progredir e galgar a escada 
do exito. 

Quanto a por vezes tao maltratada te
matica nacional, onde a harmonia nao tern 
passado de musica celestial, povoada de 
flintasmas ultrapassados pelos factos que 
nao reconheceram em devido tempo, jul
gamos salvo melhor opiniao - que che
gou 0 momento de se salvar aqUilo que 
ainda nao esta . completamente, perdido. 
Para tanto bastara, como sempre dissemos, 
cumprir disciplinadamente e sem reservas 
o Regulamento em vigor, de normas bern 
definidas, e seguir, com franqueza e nobres 
intuitos, os conselhos e directivas, indubi
tabelmente judiciosos e qualificados, das 
personalidacies cimeiras e responsaveis da 
«Comissao Tematica da F. 1. P .•. 

2." Exposl~50 Filatelica no Estorll 
A R. T. P. Imnsmiliu no Sell « Tele-J or

na/. da tarde de domingo I8 de Gllluhro -
au soja, precisammte dia e hora em que as 
sondagens fei/as uemonstraram haver cerca 
de um milhdo de telespectadores uma exce
lente rilporlagem da cerim6nia inaugural 
desta nossa exposi(:do, acompanhada dum 
comentdrio que muilo nos sensibi/isou. A ex
pressdo do 11OSS0 reconhccimento a TV, por 
mais osto alto servir:o prestado a divulgar:do 
da Filatelia. 

Duas novas tematicas portuguesas: 
da Vlnha e do Vinho, e da Medlcina 

Fislca e dos Desportos 

Pelos organizadores de dois pr6ximos 
e importantes Congressos Internacionais 

que em Lisboa se realizariio em 1965, foi 
encarregado 0 presidente do nosso Clube, 
sr. dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, de 
organizar duas exposicroes filatelicas das te
maticas seguintes: da Vinha e do Vinho, 
em Setembro, e da Medicina F(sica e dos 
Desportos, em Outubro. 

Sao -tematicas nao conhecidas em Por
tugal, mas plenas de interesse, e relativa
mente faceis de fazer, mormente nao sendo 
altamente estudadas, 0 que nao e de espe
rar em primeiras exposicroes, como sao as 
referidas. 

Todas elas terao medalhas para todos 
05 expositores, de vermeil, prata e cobre, 
e de esperar e que para elas comecem a 
preparar-se muitos coleccionadores, e tanto 
para corresponder a gentileza das respec
tivas entidades organizadoras, como para 
desenvolver a tematica portuguesa, que 0 

nosso Clube e esta revista tanto teem ser
vido e prestigiado. 

Dr. Joaqulm Be~a Pires 

Recolhetl jri a stla casa 0 sr. dr. Joaquim 
Ber:a Pires, distinto advogado e membro da 
Direc(:do do nosso Clube, que, tendo sofrido 
11m desastre de via(:Qo d, ceria gravidade, se 
mcontra jd qllasc reslabelec;do, motivo polo 
qual aqui Ihe exprimimos as nossas ma;s 
vivas saudar:oes. 

Cruz Vermelha Portuguesa 

A venda sob ofertas realizada pelo 
nos so Clube a favor dal'; vftimas do terro
rismo em Angola, rendeu a imporHlncia 
liquid a de 5395$90, que foi entregue a Cruz 
Vermelha Portuguesa. 

Ao darmos por encerrados 05 nossos 
trabalhos aproveitamos a ocasiao para 
apresentarmos os n05SOS sinceros agrade
Clment'lS tanto aos ofertantes como aos 
compradores. 

Venda especial 

Terll1inadas as fcrias, va; conti1tUar a 
venda dos dup/icados da colecr:do do Clube, 
iniciativa simpdtica que lem merecido da 
//Iassa associativa a maior curiosidad" It 

uma proCtlra que ultrapassou lodas as pre
visiJes. 

Na realidade, somos a uttica agremiar:ifo 
filatelica porttlguesa que 8sld 8m condir:iJes 
de oferecer aos seus associados esle previle-
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U ma obra de classe 

Em edi(ao muilo ct/idada e de exce/enle 
apresB"la(ao grafica enconlra-se pt/blicada 
ullla obra verdadeiramenle nOlavel _ cPhila
Wique I965- Th, Classics of the World~
qU8 Ii, nada mais nada me1lOS, do que uma 
presla1lltJ /J aCBrlada silllese dos lei/oes reali
• ados 6111 to do 0 Mfmdo dura"te 0 periodo 
I96J-!964-

E a prim8ira ves que um apanhodo desta 
i"dole Ii editado, 8, Iratat/do-s8 dum traba/ho 
r6alme"le alraenle sob mais de 11m aspec/o, 
c01lvidamos os tlOSSOS c01lsocios - dos sim
ples c1lriosos e apaix01lados aos verdadeiros 
esludiosos que prelendem aumentar a stla cul
lura - a cOf/sultar 0 e;un/p/ar dcsta obra
-prima deslumbra"le qllc esta Ii stla disposi
(ao tla Bib/iolcca do Clubc_ 

Nele etlC01ltrarao, coligidas por ordem 
alfablitica de paises, 4.000 preciosas pe(:as sc
lecci011adas de II; grQ1ldes haslas publicas 
Iwadas a efeito na ultima epoca. Albn dos 
mais fascina"les c1assicos - com largo "c
preset//a(ao dos provet/iet/tes da co/ec(ao Bur
rus - algtms se/os modernos que. dada a 
sua nall/resa, a/can(aram grandes s01llas. 

conseRUOS 

Para cada pe(a e dada tlnla descrir:ao 
8XQcta e comp/eta, no jdioma do pais onde 0 
/ei/ao S8 efectuou, 0 nome do. leil08iro, a dala 
6 0 pre(o do vet/do. 

Numa palavra. tudo magnifico II escla
recedor, 8 bem apresentado em .182 Pdginas, 
com 11Iais de I 000 i/ustra(:oes /J 24 fo/has com 
reprodu(oes nas cores originais. 

Uma obra pr;morosa e expressiva, de 
grande falego, que nao dsvB faltar em toda a 
biblio/6ca filatilica dig'na desse "om8. 0 sett 
pre(o Ii dc fO fratlcos JrQ1/Ceses e pode ser P'
dida ao editor; cpniiatelique., Quisisana, 
Napoles (Italia). 

... A hora da completa harmonia» 
Confirm an do a nossa previsao, e con

forme fomos os primeiros a anunciar, no 
artigo em epfgrafe IN.o 152- Mar'ro) e Das 
notas e comeDtarios apropriados (N.o8 154-
-Maio-e 157/158-AgostojSetembro), foi dado 
o ultimo passo para a fusao e unifica'rao 
das entidades outrora responsaveis pela 
teml'itica mundial. 

Uma vez aprovada DO Congresso da 
F. 1. P. (Paris, 18 e 19 de Junho) a conven-

nos, DR 
• 

F abricanles e Ex:porladores 
de Conservas de Peix:e 

MATOSINHOS 
Telef. 623 

SEDE EM LISBOA : 
~ua do Salitre, 82·C. rIc. 

Telefs. 7342 35/36 

- Flibricas em: 
SETUBAL 

Telefs. 22627 - 22064 
OLHAo 
Telef. 191 
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.. lome~; .Malaria. e .15.0 anivenarlo da 
U. P. u.~. 

Helena MarlO de i'igueiredo Nunes (L. 
Marques) - Algumas 6eries de 8e!OS de Porlu
gal e Provincias Ultramarinas. 

Jose Alves do Silva (L. Marq\>es) - Colec
~.5.0 tematica em estudo. de 'CamlOh06 de Ferro 
e T ransporte&~ . 

Jose Maria lo(gosa (L. Marques) - Selos 
nacionais e eSlrenj!eiros. 

Jdlio de Almeida Jantos (L. Marques) -
Eatudo sobre 0 aelo de 1 penny (Raioha Vitoria 
- Ioglaterra). 

Luis 111. de Noron/la (Nempula) - Colec
~ao de postais mhimos rla tndia Portuguese. 

Luis Rocha {Porto Amelia} Seloa de 
Portugal e da .Coroa~ao da Rainha Isabel II de 
InglaterrlU. coleqiies tematicas do c50.0 Aniver
sario do Club Rotary>. da -0. N. U .> •• Reli
giosos~. 'DeBporto~. «Flora~ e -Fauna>. 

Mario Barros Loho (L. MHques) - Co
lec~io de selus do Imperio Brilanico e series de 
exemplares classicos de Portugal e estrangeuo. 

Virgilio Moura Santos (L. Marques) - Se
lec~ao temalica das cArtes Grlif,cB&~ com sobres
critos do 1.0 d.a e carimbos mecaoicos. iocluindo 
postdis maximos e curi08idedes diversas. 

Mpn~6es lionrosas 

Ant6nio Manuel Bispo (L. Marqucs) -
Pela beleza des colec~iies tematic88 de se108. 

Anronio .ferreira Rodrigues (Lisboo) -
Pela belcze da colec~ao de selos e diversas curio
sidades . 

Arsenio Silva de Almeida (L. Marques) -
Pelo agradiivel cODjunto de selos naclonais e 
estrangelros. 

Boris Glassman (Josoesburgo) - Pela 00-
tave! eSl'ecia"z.~ao da colec~ao de selos de Mo
~amblque e Comp"nh,a de Mo~ambique. 

<-arlos Rlheiro do Cunha (L. Marques) -
Pela curioshslma e variada colec~iio de moedas 
orientaia I 

Elmatlo Alegria Ferreira da Silva (L. Mer
ques) - Pelos or'glDai! documeDtos Bobre 0 selo 
postal portuguEs e erros e curlosidsdes filatelicas. 

Emesto Patricz'o Franco (Llsboa) - Pelo 
Interessante conJunto de postais ma.:imos com 
Imagens de ·Noua Seohora·. 

Helena Maria de Figueiredo Nunes (L. 
Marques) - Pel" curiosa origlDalidade e arte 
dos quadros com selos estrangel108 e sobre8crit08 
da Bolaoda e Jugoslavia. 

Jorge Luis P. Fernandes (Inhamingai
Pela pnmorosa colec~iio tematlce sobre 0 agrupa
iDento de 'Ceminhos de Ferro e Transportee.. 

LuEs de Je.rus Pereira (L. Marques) - Pela 
atraente selec~ao tcmatica sobre cDe.porto~. 

LuEs M. de Noronha (Nampuls) - Pels 
linda e vasta colec~iio d(' postais maximoR dll 
India Portuguesa. 

LuEs M_ de Noronha CNampula} - Pela 
distinta colec~iio de 80brescrit08 do .1.0 dia>. 
censurados da II Guerra Mundial e marcae 
postais da India Portugucsa. 

Manuel A1arques Pires CL. Marques) -
Pelo gracioso conjuDto de selos nacionais e eR
trangeiros. 

Dr. Montenpgro Carneiro (Lisboa) - ' Pela 
beleza e raridade dos selos caracteristicos. 

virgllio Moura SantoJ (L. Marques) -
Pel os estudos e literature sobre 0 tema dos seloa 
de cArtes Graficas> . 

Medalhas do 10.0 aniversario do «Casa Fila, 
tetica~ de Alfredo Dias. com um c/assificador 

'em cartolina e ouro 

Ana Maria Alvares (Beira). 
Fernando Teixeira Martins (1.. Marques). 
Florinda A{,'ares Dias (Beira). 
Joiio Jorge do Cruz (Beire). 
J oiio Manuel P;res de Boura 1.0ho (L. 

Marques). 
Jose Antonio Moura Costa c Almeida 

(L. Marques). 
Luis de Jesus Pereira (L. Marques). 
Natalia II10naliJa Alvares (Beira). 
Nuno Pereira Alvares (Be ira). 
Rui Alexandre G. Angerinha (Lobi to). 

d.a E.xposi~ao filatelica Inter-colectivi
dades de Cultura e Recreio> 

A I." Exposi~ao Filatelica Ioter-col ectivl
dades de Cultura e Recreio. notAvel realiza~io 
da preslimosa sec~io filalelica pa Academia de 
SanlO Amaro. de Lisboa. neste primeiro passo 
de colabora~iio com a sec~ilo ftletehca do famoso 
Clube d08 Galito8. de Aveiro. 

Desde 0 anterior presidente da direc~iio da 
Acad('mia de Santo Amaro. Vi tor Sa Alvea 
Coelho. 0 grande iniciador da filatelie naquela 
colectividade. em 1960. ate ao actual presidcote. 
Rogerio Telmo. ests e a 6.D exposit;ao fdatelica 
eIt realizada. 

Na exposi~io que esteve patente .00 publico 
de -: a 15 de Outubro. participaram com selos de 
Porlugel e Ultramar. EstraDgelfo, Tematicas. 
Correio Aereo. Marcofllra. Inteiros. Maximo., 
respectivemeDte 9. 2. 1. 7. 1. 9. 3 e 3 exposito-
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res. Expuzeram tambem a A. S. A. e 0 Clube 
Alhambra. 

Na Cia sse Juvenil expuseram alguns jovens 
coleccionadores, sendo as suas participa~oes bas
tante apreciadas. 

Durante a exposi~iio houve sessoes criticas 
as colec~oes expostas por distintos coleccio
nadores. 

No dia 18 de Outubro elertuou-se a sessiio 
solene da distribui~iio dos premios. 

Presidiu 0 sr. Rogerio Telmo, presidente da 
direcC;:iio da Academia de Santo Amaro e na 
mesa de honra sentaram-se os srs. dr. A. J. de 
Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Fi
latebco de Portugal; eng.o Paulo Seabra, presi
dente da Seceiio Filatebca do Clube dos Gal,toe; 
D. Maria Hernandez; dr. Jorge Vieira, Carlos 
Rocha Leitiio, Edmundo Nunes, etc. 

Depois de d,stribuidos os premios, a cerca 
de cinquenta expositores forom entregues diplo
mas de socios honorarios do Clube FIIatebco de 
Portugal aquelas duas seceoes filatehcas, e de 
socio de merito do Clube dos G.litos 11 Academia 
de Santo Amaro. 

Seguidamente, 0 sr. dr. Vasconcelos Carva
lho proferiu a sua conferencia sobre cOs Moti-

vos, Finalidade e Vantap;ens da Filatelia>. No 
final, houve um beberete de sauda~oes entre 0 

sr. dr. Vasconcelos Carvalho e os dirigentes d.s 
referid.s colectividades. 

SELOS 
DE PORTUGAL, UL TRAMAR 
E ESTRANGEIRO, CLASSICOS, 

SlUUES, ETC. 

para COMPRA OU VENDA 
consulte a casa 

H. SANTOS VIEGAS 
R. 1.· Dszembro 45-3.· -LISBOA 

Telet. 35852 

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

* 
CADA 12$50 

Pedidos a. Secretaria. 

Qualquer selo que necessite ... 

Qualquer sobrescrito que ' lhe falte ... 

Qualquer material filatelico que Ihe interesse ... 

Qualquer informac;ao que deseje .•. 

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

Filatelia 

Sergio W. de Sousa Simoes 
lelelone 22657 CALDAS DA IAntHA 
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Sempre em foco 

Como noticiamos na rubrica «Telegra
mas de todo 0 Mundo> do nosson.olS7/1S8 
(Agosto-Setembrol, "ai realizar-se em Lon
dres, de 17 a 20 de Fevereiro do pr6ximo 
ano, uma Exposi'raL Filatelica, verdadeira
mente excepcional, comemorativa do cen
tenaTio da publica'rao do primeiro catalogo 
ingles (Stanley Gibbons, editado em No
vembro de 186S). 0 certame, denominado 
.Gibbons Catalogue Lentenary Exhibition» 
tera lugar no conhecido «Royal Festival, 
Hall» - que serviu de cenario a Exposi'rao 
Filatelica Internacional .LONDON - 60.
e devera ser qualquer coisa de portentoso 
visto que, rigorosamente por convites, vai 
reunir todo 0 encanto e prestlgio das me-

Jose Gonzalez Garcia 

Ihores pe~as das melhores colec~{jes de to do 
El Mundo. Acontecimento daqueles que di· 
ficilmente se esquecem e profundamente 
impression am. Que a imprensa britlnica 

UNS & OUTROS 

consagra, des de ja, como .The Year's Ou-
tstanding Philatelic Event» I . 

Mas, nao e tudo. Niio devemos, nem 
podemos, deixar de mencionar 0 facto bri
lhantissimo) e que fala por si pr6prio, do 
nosso prezado cons6cio e querido amigo 
Jose Gonzalez Garcia - a quem a Filatelia 
portuguesa deve os momentos mais altos, 
e os maiores galardoes, de toda a sua his
t6ria - ter side convidado a expor, nesta 
notabilissima mostra, 18 folhas selecciona
das do seu conceituado Portugal e Ultra
mar, que nao tem paralelo. 

o que nos enche de sincera alegria e 
jy.stificado orgulho, e devera ser igualmente 
motive de jubilo para todos os filatelistas 
portugueses, de todas as forma'roes e ten
dencias. Por dois motivos. A. alta dis tin
'rao com que Gonzalez Garcia foi distingui
do, eom absoluta justi'ra, e que demonstra 
com eloquencia a categoria deste eminente 
filatelista - que niio esmorece e, antes, se 
multiplica na constante e infatigavel busca 
de valores para as suas admiraveis colec
'roes . junta-se a honra da Filatelia nacio
nal estar presente, e condignamente repre
sentada, neste certame do mais alto nivel. 

Certos do seu enorme exito, desejamos 
a Gonzalez Garcia uma boa viagem ate a 
capital britlnica, onde estara de novo em 
convivio com todos 08 . grandes, e, como 
nosso colaborador habitual, desde ja lhe 
solicitamos para este cBoletim. uma crO
nica com as suas judiciosas impressoes 80-
bre a «Gibbons Catalogue Centenary Exhi
bition». 



8 BOLETThI DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

tenho-me na disposiC;ilo de me isolar cada 
vez mais. 0 meu telllperamento nunca me 
permitiu pender pllra a deslellidade ou para 
a hipocrisia. E hoje e esta mllivada que 
vence e convence, pelu menos os videlri
nhos. E~timo os meus Amigos com fraternal 
amor, e com franca sinceridade. E ainda 
bern que 0 meu querido amigo me compre
ende, e nao tomll como ficticias as minhas 
atitudes, que nunca se e~conder6m por de
tras das minhas palavras ». 

Mais adillnte: cSei que 0 meu prezado 
amigo, no decorrer do beberete ofert'cido 
pelos dirlgentes da cAcademia·-fllatelistas 
chrio!; de boa vontade, compreensivob e re
si!;tente8 a intriga -. fez urn discnr~o pr6-
digo em palllvras de tolerancia. amizade e 
compreensiio. que Ihe mt" eceu fortes aplau
sos . Pois, bondoso amigo . s6 lamento que, 
no decorrer de tilo brilhllOte como enlerne
cedora festa, nilo houvt'sse surgldo alguem 
de recClnhecida bondade e de inconteftavel 
prestigio. Que, com as suas pr6prias pala
vras, fizesse reatc;ar 0 significlldo do seu 
pensamento, e 0 seu desejo de paz e de 
harmonia, que tanto 0 dit'tinguem». 

Saltamos por sobre muitas pBssagens, 
com tanto ou rna is interesse do que estas. 
E transcrevemos apenas mais esta, ja quase 
no flOal: 

·0 que me conform a silo os an os que jli. 
tenho, e a elfperiencia que os mesmos me 
deram. Ela me ensinou a ser tolerante e a 
perdoar. para que as oulras pes80as que 
possam julgar·se atingidas pela minha rna· 
neira de ser. pela franqueza que me caracte
riza, me compreendam e desculpem tllmbem. 
S6 assim poderemos dignificar a Filatelia, e 
colocbfmo·nos em nivel superior ao da 
intriga». 

Guardando para n68, repetimos, as de
mllis palavras de Morais Calado, sinceras, 
certas e justissimas, referentes a alguns 
homens e a certos acontecimentos, que. fe
lizmente, em pouco trmpo serilo ultrapassa
dos e esquecidos, - fazemos nOSSbS as 
transcritas, e por umas e por outras aqui 
deixamos apertHdo abraco ao grande filate
Iista e grande Homt'm que Aveiro p08sui, e 
se chama Morais r.alado. 

V. C. 

c. SANTANA 
ESCRITORIO . FILATELICO 

NOVIDADES MUNDIAIS 
OS MELHORES PRECOS DO MERCADO 
DESCONTOS ESPECIAIS PARA ASSINATURAS 
SOLICITE IMPRESSO COM CONDICOES 

LlSTAS MENSAIS 
DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE 

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

ALGES - PORTUGAL 

TEl. 214232 
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o selo anti-tuberculoso 
(Continuac;:iio) 

Pelo - -
Dr. flntonio d' fllmeida Figueiredo 

Emissoes locals 

Assistincia aos Tuberculosos do Horte de Portugal 

1 - Homem levantando os brac;:os para 
a sol; escudo cl cruz latina e A. N T. P. 
Form. 27x33. dent. 10; vermelho e azul. 

a) niio denteado. 

2 - Mesmo selo cl sobresc. vermelha 
10$00. 

3 - Silhueta da Torre dos Clerigos e 
inscricoes a branco; fundo azul. Form. 
18~29; dent. 11 1/2 c20·. 

a) niio denteado. 

4 - Idem, verde, .50 •. 

S' - Idem. castanho, . 100 •. 

6 - Escudo cl cruz latina. Form. 16x22; 
dent. 10 1/2; vermelho. 

7 - 1940. Dois rapazes colocando urn 
escudo. Form. 20)(33; dent. 102,2; carmim. 

6 - Enfermeira segurando urns crianc;:a. 
Ao cimo e Ii direila escudo c/ cruz latina 
donde sa em raios de luz. Form. 27x37 1/2; 
dent. 10 1/2; vermelho e preto. 

a) niio denteado. 

9 - St'lo idenlico mas letras menores e 
sem raios sa indo do escudo. Mesmo form. 
e dent. Vermelho e preto. 

a) azul e preto. 

o 1956. Estatua da Virgem com 0 Me-
nino. Form. 28)(37 1/2; dent. 101/2. 

Tiragem: 100.000. Lit. Nacional-Porto. 
Rosa escuro e rosa claro. 

a" preto e coral. 

b) preto e castanho claro. 
c) preto e azul. 

11 - 1958. Ampliaciio do busto da esta
tua do selo anterior. Form. 25x35; dent. 13. 

ImpressiiG e des . ; Lit. Naclonal. Tira
gem: 100.000. 

a) azul escuro e claro. 
b) verde escuro e claro. 
c) rosa escuro e claro. 

CASA FILATELICA 

J. ELL 
Novidades abs rnelhores pre!;os 

Hua da Prata, 184-2.° Esq. 
lISBOA 2 -1ele1. 323580 

INTENSIFIQUE AS SUAS 
TROCAS FILATELICAS 

ANUNCIOS ECONOMICOS, 

SERVINDO-SE DOS NOSSOS, 

A PRE<;OS MUlTO BARATOS 
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ANUNCIOS 
Canjir6es antigos, e candeeiros e candeias 

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

Compro e vendo selos aos melhores pre'OOs. 
M. do Nascimento - Apartado n." 112 -
FAHO. 

Vendo selos de Portugal e Ultramar, com 
deaconto de 50 % + 20 %, e estrangeiros a 
2$00 cada N. F . • Jose Pinto Duarte - Rua de 
M~bique, 56-3. G-Esq. - Lisboa - Tele
fone 842083. 

Compro, vendo e troco c1assicos de Portu
gal, Ultramar, Brasil e Europa, series novas 
universais de Aereos, Flores, Desportos, Aves, 
Navios, Religiosos, Blocos, respectivos F. D. 
C, Vendo sobrescritos da VI Exposic;ao Bar
reiro 63. Compro selos pacotes. Filatelista 
desde 1930. IntercAmbios prolongados e com 
regularidade. Possuo grandes «stocks». A. 
BORGES BRITO - Barreiro - Portugal 
Telef. 2272329. 

L. M. DE NORONHA 
C. P. 499, N ampula. MOf;AII1BIQUE 

Series novas e usadas do Ultramar, eSl1e
cialmente India Portuguesa; Pacotes, Sobres
critos do 1.. Dia e Comemorativos. e Postais 
Maximos da India. Descontos para a revenda. 
Troca moedas e m{lximo~. 

Desejo trocar selos, moedas, postais e FDC, 
com amigo8 de todo 0 mundo. Corresponden
cia em portugu8s, franci!s, ingles e espanhol. 
Resposta. garantida. Paulo Roberto Alves. 
Caixa Postal, 218 - CARATINGA (Minas 
Gerais) BRASIL. 

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

Compro. troco e venda selos novos e usa
dos. Preciso correspondentes Ultramar Portu
gues. Silva Pereira, Rua Ant6nio Nobre. ~3-
-2.-Dt. - LISBOA-~. 

" ECONOMICOS 
CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM SE

LOS: Troco ou compro, pagando bern. Ro.
posta a Secretaria do Clube, ao n.· 22. 

PHOVAS. ENSAIOS E EI<HOS: Troco. ou 
compro. pagando bern. Hesposta a Secretaria 
do Clube. ao n. " 22 . 

De momenta interessado na compra de 
selos ao cento, lotes e colecc;5es - Aceito 
ofertas. M. do Nascimento - Apartado 112 
- FARO. 

PROVAS, ENSAIOS E ERl<.OS NOVOS 
OU USADOS DE MACAU, troco ou compro. 
pagando bern. I<esposta a Alvaro Marti ns, 
C. P. 39 - Sa da Bandeira - ANGOLA. 

Desejo trocar selos de> todo 0 mundo, espe
cialrnente Portugal e Ultra mar. Dou selos do. 
Estados Unidos e Na,,5es Unidas. novos. 
Julio S. Almeida ....:.. 182 Nevins Street
Brooklyn, N . Y. 11217 U . S . A. 

Compro selos usados da Suic;a (Pax. etc. ) 
Franqa (aviac;ao, etc. ) Vaticano e Ultramar 
Portugues, borboletas de 2$00 e 2$50. passa
ros de 4$50 a 50$00, peixes de 15$00. Res
posta ao Apartado 2393 - Lisboa 2. 

Dese..L. obtener cambios con todo eI mundo ' 
Suscribase al club mas importante de Espana 
revista bimensal , con direcciones de todos los 
paises. - Cuota anual 30 escudos . 

Inforrnes: Apartado. 1728 - Barct-Iona (E s
pana) . 

Atll alilatellstas - Int t;res!'olad05 em docll
mentos, dos pioneiros as novidades, podem 
receber gratuitamente as minhas listas de ofer
tas peri6dicas. 

Frank Muller. 188 rue de Paris, LES LILAS 
(Seine). Franc;a. 

Sobrescritos do CFP. alguns muito ra ros c 
ja dificeis de encontrar. Tenho muita coilla e 
aceito listas de faltas. "Sergio W. de Sousa 
Sim6es - Selos e Material Filatelico - Caldas 
da Rainha». 
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2 CRONICAS 

i)iario 
Teremos uma «2.a Exposlqio 
'liatelica Internaclonal Portu

guesa)t em 1966? - 3 

Hli jli algumas semRnas, dediclimos aqui 
duas c:r6nices ao assunto do titulo beima. 
Mas ele e transcendt'nte e importante, pelo 
que, mormente depois da segunda reuniilo 
dos fiIatelistas portugueses. promovida ptla 
Federa~ilo Portuguesa de Filatelia, e presi
dida pelo seu eminente presidente, 0 prof. 
doutor Carlos Trincilo, a qual resumida
mente nos referimos no domingo passado, 
- justifiea plenamente as duas cranices que 
vamos dedicar-Ihe. 

Nesta segunda reuniilo, aquele prof. 
doutor Carlos Trincilo, com 8 sua incompa
ravel experiencia de Exposi~i'ies Inttrnacio
nais, e com 8 calma e sensatez que todos 
Ihe reconhecem, apresentou um or~amento 
bastante detalhado, do qual con~tam despe
sas no montante de Esc. 1 800 ('00$00, e 
receitas de Esc. 250000$00, don de 0 «de
ficH' ou a necessidade de, pelo menos, 
Esc. 1 550000$00. 

Como 0 Ministerio das Comunical;oes, 
pelos C. T. T., prometeu 0 subsfdio de 
Esc. 750000$00, flieil e de concluir que esta 
importdncia nilo chega para metede do «de
ficit. previsto. 

Acresce que varios oradores, como 0 
8ignatario, salientaram a pequenez de algu
mas das despesas apontadas, e um deles, 
o eminente Jose Gonzalez Gareia, salien
tando essa pequenez, acrescentou, muito 
inteligentemente, que 0 pre .. o previsto para 
2000 quadros, Esc. 460000$00, nilo deve ser, 
em 1966, 0 mesmo de agora; que, se em 
simples hip6tese, teis quadros forem feitos 
agora, par tal pre~o, haverli que acrescer
-Ihe 0 pre~o da respectiva e dificil armaze
nagem ate a data da exposi~ilo; e que, 
quanta as outras despesas, mao-de-obra, 
ordenados da secretaria, medalhas, banque
tes, etc., ser~o, em 1966, muito maiores do 

DO 

que as previstas neste momenta, atentos 
todos os aspectos do problema econ6mico 
portugues. 

Ptmmte tais niimeros, e tilo sensatos 
argumentos, come~ou e terminou em franco 
pellsimismo aquela itltima reuniilo de filate
listas portugueses. Tudo indica que Portu
gal nilo teni em 1966, a sua 2.8 Exposicrilo 
Fil'atelica Internacional, jli programada nl) 
difidlimo calendlirio da Fc:dera-;ilo Interna
eional de Filatelia. Salvo se 0 Ministerio da& 
Comunica~(}es, pelos C. T. T., e peJo fundo 
criado pelo Estatuto do Selo, vir 0 problema 
com a mesma inteligeneia com que, recente
mente, 0 viram as identicas autoridades fran
cesas, e a tal empreendimento conceder 0 su
bsidio seriamente julgado indispenslivel, e 
do qual aquele Ministerio e aqueles C. T. T. 
(aqui para n6s, que ninguem nos ouve .. . ) 
serilo os primeiros a receber larga compen
sa~ilo... Como mostraremos no pr6ximo 
domingo. 

A carta 
chamado 

de um Homem 
Morals ealado 

Do i1ustre filatelista 8veirense Morais 
Calado, nosso velho e queridissimo amigo, 
notavel medalha de prata na recente inter
nacional, «PhiJatec, Paris - 64», recebemos: 
uma penhorante carta, que e 0 espelho fide
Iissimo de urn Homem, das suas qualidades 
de inteligencia e de sensatez, de bondade e 
de generosidade, e, mesmo aeima disto, da 
s!Ja alta dignidade filatelica e humana. 

A carta e grande, quatro paginas dacti
lografadas, e encerra passegt-ns puramente 
pessoeis, que melhor do que publicedas equi, 
ficAm no nosso cora-;ilo. Mas pedimos venia 
para transcrever duas ou tr~8 passegens 
mais objectivas, e tanto para retratar melhar 
o seu autor, como rara demonstrar quanta 
as suas doutrinas coincidem totaJmente CODI 
as nossas: 

~Eu, eBcorra~ado pela cahinia de uns, e 
desiludido pelo comodismo de outros, man-



6 BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 

pintor Joaquim de Angulo para 0 Santuario 
«Madona di Campiglio), situado nos Montes 
Dolomites na Italia, perto do lugar on de 
Carlos-Magno atravessou os Alpes, foi colo
cada, ap6s ter sido abenc;oada, no dia 30 de 
Maio de 1961, pelo Papa Joao XXllI, no 
altar-M6r do dito Santuario com uma ins
cric;ao mencionando esta doaC;ao da Espanha_ 

Outro Santuario de Nossa Senhora da 
Europa existe tambem numa altitude de 
3_000 metros na Montanha do Serenissimo 
onde nascem os principais rios da Europa. 

o General Charles de Gaulle e a Chan
celer Konrad Adenauer receberam tambem 
das maos de uma comissao, constituida para 
esse fim, durante a entrevista hist6rica de 

Reims, que confirmou a reconciliac;ao poli
tica franco-alema, uma imagem de Nossa 
Senhora da Europa. Foi sob a pro posta da 
mesma comissao. que os Correios de Espa
nha emitiram os selos «Europa 1963» com a 
efIgie da Virgem com 0 Menino Jesus, aci
ma mencionada. 

Eis, em resumo, 0 aspecto hist6rico-fila
telico da imagem de Nossa Senhora da Eu
ropa que serviu de modelo para a emissao 
da serie dos seLos . Europa 1963» da Espa
nha, que obteve, grac;as a sua feliz inspira
c;ao e a harmonia do desenho e das cores, 
um grande exilo a provocar a admirac;ao 
tanto dos filatelistas como do grande pllblico 
em geral. 

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

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

* 

L1SBOA - 2 

SELOS DE TODO 0 MUNDO PARA TODOS OS TEMAS 

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

EXECUC;:AO RAplDA DE PEDIDOS POR CORRESPONDE:NCIA 

COMPRA - VENDA 

ra.ppoi'te 
will pay 

lohnt sich 

Une annonce dans notre BOLETIM 
An advertisement in our BOLETIM 
Eine nzeige in dem BOlETIM 
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Procuro no Ultramar. Anii-mal<iria (de to
das as Provincias). Borboletas (Moc;ambique). 
Insectos (Guine), aS8im todos os selos de 
Fauna e Flora, nomeadamente de E8panha e 
col6nias. e da America do Sui. Dou em troca, 
par mancolista , tudo da Checoslovaquia. Base 
Yvert. 

F. Hladecek, DALOV\ICE 76, O. K. Vary, 
Czechoslovakia. 

Aerofilatelistas - Os que procuram bons 
documentos, devem inscrever-se para receber 
gratuitamente as nossas !istas peri6dicas. em 
que Ihes damos a conhecer 0 q Uf' temos de raro 
para ceder, no momento. C. K. Beecham, 30 
Pinewood Drive, ORPINGTON, Kent, Grii.
-Bretanha. 

Aerofilatelistas - Procuro «acidentados» 
de correio aereo. Je cherche des pHs «acci
dentes", 1 buy accidented «crash» mail. leh 
such «Unfallpast». 

Robert DE MEDTS, Hue de lit ComPte 16 , 
BRUXELLES 3, Belgica . 

Aerofilatelistas - Compro pequenas e gran
des quantidades de aerogramas militares, com
provadamente circulados (com carimbo), ex
pedidos de ou. pam todas as nossas Provincias 
Ultramarinas. Hesposta a Secretaria do Clube, 
ao n.." 80. 

PanL receber com regularidade aSl series dos 
paises ou temas de seu agrado, inscreva-se no 
Serviyo Especial de Nova Emissiies de «Sergio 
W. de Sousa Simoes - Selos e Material Fila
telico - Caldas cIa I<ainha». Fornecl'mos tudo 
nas melhores condi<;ops de prel;o e rapidez. 

Bonitas colec..aes temaiicascompletas.iu
do em selos novos, Ano Mariano, Aniversa.rio 
dos Rota.rios, Coroar;ao de Isabel II, ja mon
tadas em albuns especiais. «Sergio W. de Sousa 
Simoes - Selos e Material Filaie!ico - Caldas 
da Rainha». 

Estou interessado na aqulsl~ de selos 
de Portugal, numeros 1 a 25, em pares, ban
das, blocos, oblitera..aes raras e flelos sobre 
cartas. Agrade~ ofertas detalhadas e pre,.os. 

Aristides Soares da Silveira - Rua Dom 
Jose Alves Correia da Silva, 21. l"eiria. 

Cambio sellos nupvos con todo pi Mundo , 
cantidad por cantidad , nada de catItlogo, ell 
vien - Jose Gutierrez - ~a.vezt1e las (Caceres ) 
Espanha. 

Cambio usados comemord t; ,-os , me inter/"
san Portugal I' Ultramar, Francid, Ita lid, B!'I
gica, Suiza, Alamania, Filipinas, Doy Espana, 
Colonias Espanolas, Francia, Alemania, Suiza, 
Belgica, Japan, H!'publicas Am!'ricanas. Con
diciones I x 1 catalogo YverL Juan Sanchez 
Navarro. Padre Garcia, 2-1. I (lHCA (i\'1urcia). 
Espana. 

Todo 0 material filatelico encontra 0 colee
cionador pm «Sergio W. de Sousa SimOes
Selos e Matprial Filatelico - C,ddas da Ihi
nha». Esereva-nos, pedindo 0 que necessit l' . 

Belgic-a. TfOeo LOntr,l 100-5UO selos do 
YOSSO pais 0 mesmo numero I' valor da Belgica. 
]{. Delaha.ye 5, Place Van \Ieemputte
MontrSL Amand. Belgic'l 

SELOS - de Portugal, Ultramar e es
trangeiro, compro, vendo ou traco, antigos e 
modernos, isolados e em series completas, 
novas e llsados. F. D. C. - De' momf'nto, 
estou interessado I'm adquirir selos comcmora
t.ivos da Fran"a, aos centos, usados. Pedro 
Jose Waddington P eters - A,'. Joan Cris6s
torno, 81-4." - Tel. 41107 - Lisuoa-1. 

STAMPS - Of Portug.t1 and Overseas Pro
vinces, I buy and sell, old new issues, mint 
and used sets, also singles high ,-,dues of 
foreign countries.- Please make your offers to 
Pedro Jose Waddington Peters, Av . Joao Cri
s6stomo, 81-4.° Lisboa-l (Portugal). 

Pour 300 timbres, votre ehoix, 5 a 10 du 
meme votre pays ei colonies je donne 300 
timbres Belgique-Delneuville - b2, Hue Cesar 
Franck - T_ieg~ - Belgique. 

Salvados do Aviao PA 1.11 - 21 / 22-6-19.11. 
Sobrescristo em muito bom estado. V('nde 

pela melhor oferta Pedro Champlon-Pracet,l 
Fialho de Almeida, 3-2."-Es'1. Amadom. 
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Selos novos e usados de Portugal e Ultra
JUar. compro troco e vendo. Selos da Suir;a, 
Fran,.a e Alemanha. compro ou troco por 
selos de Portugal e Ultramar. Desejo corres
pondentes para troca, compra e venda de 
selos em Angola, Cabo Verde. Guine, Macau, 
S. Tome e Timor. - Artur Real Bordalo da 
Silva - Rua da Penha de Fran,.a, 256-2.· 
Esq. - Lisboa - Portugal - Telefone 833878. 

Je cherche des timbres motifs de tout Ie 
monde: Flora. Fauna. Astrofilatelia, Religioso, 
Sport I Portugal, Ultramar, Africa e Europa 
Ocidental I . Je donne en echange touts les 
t imbres de Russia, Pol6nia e Europa Oriental: 
motifs-cosmon{mtica. sport. flora, fauna, etc .. 

150-200 Frs. Yvert I Catalogues Yvert 
1965, Zumstein, Michel. Correspondence: Alle
mand, Russian, Anglais. Fran,.ais. Ryszard 
Romanowicz, ul. Wojska Polskiego 51/3a, 
Koszalin-1 , Po16nia. 

Se me remeterem 100 selos de Portugal, 
comemorativos, usados, receberiio a mesma 
quantidade de U. S. A. 

B. Zerden - 25 W64 ST. New York 23, 
N. Y .. - U. S. A. 

,.-r,~lPAGA.MOS 

Domingos do Sacramento 

(Mercado Filalelico 
de Lisboa) 

Rua do Cruci!ixo, 26 

Telefone 324891 

LISBOA 2 Portugal 

• 
SELOS NACIONAIS 

E 
ESTRANGEIROS 

• 
ALBUNS 

E 
MATERIAL FILATELICO 

• 
Lista de ofertas em distribui~io 

BONS PRECOS 
POR 

SJUUES - ISOLADOS - MISTURAS - PACOTES - AO QUILO 
* PARA 0 NOSSO NEG6CIO DE RETALHO, tambem desejamos comprar 

quantidades mais pequenas de selos em series. de pre~o mOdio e milia 
elevado. 

Como somos • maior casa filateUca da America, estamos constantemente 
a comprar grandes quantidades de selos de todas as partes do mundo. 
Actualmente, cstamos particularmente interessados em comprar: 
* SELOS EM SJUUES : De valor baixo e mcdio. Completas ou incompletas, 

novas ou usadas. 
* SELOS ISOLADOS: Variedadea baratas e atractivas. * PACOTES: Feitos cuidados.mente, com seloa perfeitos. 
* GRANDES QUANTIDADES B RBSTOS DE cSTOCKS:. de todos 

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

Queira mandar-nos a sua lista de ofertaSt, que merecerd a nossa 
pronta e cuidadosa atenfao. 

GRATIS, A PEDIDO I A nossa nova IIsta de compras I 
cUs meJhorea pre~os por selos dos Estados Unidos e Canadb 

VENDA AO MAJOR E MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO 

AH. E. HARRIS & C.0'l 
BOSTON 17. Mass. U. S. A. Telegramas: HARRISCO BOSTON 
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N ossa Senhora da Europa 

Dentro da uniformidade artistieamente 
poueo original dos selos do eonjunto das 
emissoes chamadas «Europa., emitidos 
anualmente pelas Administra'roes dos Cor
reios dos paises mem bros da C. E. P . T', 
destaea-se, com insisU:ncia, uma feliz ex
eep~iio. 

Trata-se da serie «Europa» emitida pela 
Espanha, de dois selos, do valor de I e 5 
pesetas, euja emissiio foi feita em 1963, que 
apresenta uma eneantadora imagem da Vir
gem Maria, com 0 Menino Jesus. 

E interessante notar que, desde ISO~. 
existe em Espanha uma cMadona da Eu
ropa~. 

Durante 0 reinado de Isabel a «Cat6lieu 
e dez anos ap6s a eonquista de Granada, os 
espanhois oeuparam Gibraltar. Assim, aea
baram 800 anos de dominio arabe em Es
panha. 

Pelo 

Embaixlldor 
I 

Georges Argyropoulos 
_J 

Para eomemorar este aeontecimento, foi 
erigida na ponta sui do Roehedo de Gibral
tar, na Baia de Laudero, uma Capela em 
homenagem a Nossa Senhora da Europa, 
visto que ali se situa 0 local on de a Europa 
aeaba e, em frente, a Africa eome'ra. 

Este lugar de peregrina'riio, na extremi
dade do Continente Europeu, gozava de 
grande popularidade na Idade Media e ne
nhuma fragata, navio de vela, ou galeao 
passava 0 Estreito sem disparar uma salva 
em honra de Nossa Senhora da Europa . Os 
almirantes da armada espanhola, ofereee
ram eandeeiros votivos ao citado Santuario_ 
Grande era a aflueneia dos peregrinos, que 
aumentou eonsideravelmente ap6s a vito
riosa batalha naval de Lepanto. 

A imagem da formosa e juvenil Senhora 
da Europa, com aspeeto de IS an os, trazen
do um vestido verde igual a cor da bandeira 
do Islao, com 0 seu manto flutuando entre 
a Europa e a Africa, foi transportada, ao 
tempo da eonquista de Gibraltar pelos In
gleses em 1704, para Algeeiras, on de foi 
eonfeeeionada uma e6pia no estilo de Mu
rillo, existente ainda em nossos dias na 
Igreja das «Irmb dos Pobres •. 

Ha IOO anos, a imagem primitiva de 
Nossa Senhora da Europa voltou a entre
tanto restaurada Catedral de Gibraltar, on de 
foi solenemente instalada num altar de 
ebano, doa'riio do Papa Pio IX. 

Uma e6pia da mesma imagem, feita pelo 
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ESPECIAL.VENTE SPa:CIALE 
SALE·SON DERANGEBOT 

VENDA 
SPECIAL 

(Somente para s6clos-Seulement pour membres-Only for members 
Nur fur Mitglleder) 

Sobrescrilos primeiro dill -Enveloppes premier jour -First day covers - ErsIIlIgbriefe 

N .• ' IIvert Pre~o 

AUSTRALIA 

(73) ·181 182 'se tenant. - Cent.o deseo-
berta do ouro e governo de 
Victoria \2 pares) ...... .. . . 15$00 

BRASIL 

(74) .630 - Vlslta Pesldente Cravelro 
Lopes.(t selo ..... .. ...... . 

(75) .630 - Idem \2 selos) .. . ... .. .. .. 
(76) - A. 75 - l:Ioden ·Powetl ... ........ ... . 
(17) • A. 88 - 10· Congres80 Allanca Ba-

tista Mundlal .. .. , " .... . , 
178' .750 - 10" Anlv. l:Ieneo do Nor-

(79) - 751 
180) ·754 
(81) - 755 

(82) ·756 
(83) ·757 

(~) ·659 

deste .. ... ... . ..... ... .. . 
- Escritor Coelho Neto ..... . 
- Turlsmo, Vila Velha .. . . .. 
- Cent. evang. LodillcaCIIo 

Esplrita . " .. ... . . .. , 
- Visita Presidente Luebke .. . 
- Papa J060 XXIII .. . " . .. .. .. 

E. U. A. 

- A. Lincoln ... ... ...... ... ' . ' 

6$00 
12$00 
6$00 

5$00 

5$00 
5$00 
7$50 

7$50 
5$00 

3$00) 

FRAN~A 

(85) .1266/67 - .Europa • .... .. 12$00 

• • GRA-BRETANHA 

(86) ·357J~8 - . Europa. ' " ..... '" ... 50$00 

ISRAEL 

(87) ·251 153 - Ene~la at6miea ... ' " ... 20$00 

ITALIA 

(88) ·822/ 23 - .Europa. .. . ... ... .. . ... 12.$00 

JAPAO 

[89) -653 - 50.· Anlv. da Avl'Clio.. ... 10$00 
1901 -716 - Jamboree A.hlll eo ... ...... 15$00 

POL6NIA 

1911 -871 e 1174 - JOS08 Olimplcos 19!16 25$00 
19l) ·872 e 873 - Ide m .. . ... .. , .. .. .... 20$00 

CHECOSLOV AQUIA 

(93) - 1274/75- 10." Anlv. da Televlsiio ...... 7$50 

Corimbos especillis - Obliterlltions specill!es - Specilll cancellations

- Besondere Abslempelungen 

I C~da pe~a, apenas 5$00 

ALEMANHA ORIENTAL 

(94) - Sonneberg, Cldade ·dos Brinquedos 

BRASIL 

(951 - 36.0 CongresBo Eucarlstleo 

(96) - Dla de Portugal [10·6-571 
(97) - 2 . 05 Jogos Desportlvos Luso-Brasi

lelros 
(98) - 30.0 Anlv. da V. A. S. P. :Vlac;iio 

Aeree Silo Paulo) 

Pre~onlxo, mals porte - Prix ferme, plus !port - Net price, plus :postage 
Nettoprels, unci Porto 

Pedldo. 80 CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
Avenida Almirante Reis, 70, 3.0 , Dto. - liS BOA 
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LISTA DE S6CIOS DO 

CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL 
L1STA DEL SOCI MIGLIEDERLISlE -- MEMBERS LISlE -- LISlE DE MEMBRES 

• 
ALTERACOES - REINGRESSOS - NOVOS s6cIOS 

PORTUGAL 

755 - Joao dos Santos Mendont;a - Rua Rei
tor Teixeira Guedes, 63 A-I." - Faro 
- (P) Po. T. N. U. 1. 2. 93. 94. 

1149 - Margarida Maria Leitao de Pin a -
Rua Tenente Valadim, 26-2." - Guar
da - (A) Po, Fr, Es, T. C. N. U. 
1. 2. 

1453 - Eng. Adriano dos Santos Macedo 
Rua Rodrigo da Fonseca, 180 - Lis
boa - (M) Po, Fr. Es, T. C. N. U . 
28. Vaticano. Espanha . Flores e Frutos 
de 3. 90 . 93. 

1679 - Francisco Xavier da Mota e Campos 
- Rua do Arco a Sao Marnede, 4 -
3 ." Esq. - Lisboa- (P) Po, T . C. 
U. 60. s6 de 2. 5. 6. 94. 

1744 - Francisco Jose Tavares da Silva 
- Chefe de Repartit;ao de Finant;as de 

LouIe - Po, T. C. V. N . U. 60. 3. 
1863 - Virgilio Campos Portela - Rua dos 

Fanqueiros, 68-70 - Lisboa - (M) Po, 
Fr. Es, T. N. U . 60. 1. 2. 10. 15. 19. 
21. 26. Japao. 90. 94. 

1948 - Manuel Joaquim dos Santos - Aveni
da Combatentes da Grande Guerra, 
89-1."-Esq. - Alges - T . C. N. U. 
60. 1. 2. 94. 

2836 - Ramalho Guerra - Rua da Assunt;iio, 
7-4.' - Lisboa. 

2921- Americo Soutelinho - Rua Augusto 
Gil. 3-3. "-Esq. - Lisboa ~ Po, T. C. 
V. N. U. 1. 2. 19. 21. 90. 93. 

3356 - Octavia Augusto Monteiro Baptista 
Rua Q. n .· 14 - 3." Dto. Odivelas 
- Lisboa. (M) Po. In. T. C. V\ N . 
IT. 60. 1. 2. 21. 28. 31 . 90. 93. 94. 

3589 - Dr. Edmundo Gont;alves Pargana
Rua Freitas Gazul, 9-4.0 Dto. - Lis
boa - Po, Fr. In, T. U. 60. 1. 2. 
3. 94. 

3751 - Jose Duarte Machado Morais - Rua 
D. Filipa de Vilhena, 32, 2.0 - Lis-

boa 1 -(P) Fr, T. C. N . 60 . Tema.
tiea de Agricultura. 90 . 

3813 - John Deakin Hampton - Rua D. Jooo 
V, 15 - 2.· Dto. - Lisboa - Po, Fr. 
In, T. C. N . U. 60. 1. 2. 5. 92. 

3945- Alberto Baptista Potier - Largo de 
S. Juliao , 13·1." Dto. Santarem - (P) 
Es. Fr. T. N. U. 60. 1. Angola 94. 

3%6 - Dr. Eduardo Perdigao - Alameda das 
Linhas de Torres , 25-2.· Dto. - Lis 
boa. 

4091 - Ant6nio Augusto de Araujo Ramalho 
- Rua Jorge Alvares, 4-5 .° (Restelo) 
Lisboa 3 - (M) Po, Fr, In, C. N. 
60. 1. 2. Tematica. de Flores 93. 
Torrens. 

4352 - Artur Augusto Alves de Miranda
Casa da Pena - L ufrei - Amarante 
- (M) Po. Es, Fr, T. C. V. N . U . 
60. 1. 2. 21 . 94. 

4363 - Jose Paulino Pereira Serra - Casal 
Pinto Mendes, 3 - Galiza - S. Joao 
do Estori!. (P) Po, T. N. U. 60. 

4421 - Fernando Jose Fernandes Lucio Este
ves - Rua Joaquim da Costa, 1O-2 .~ 
Esq. Lisboa 1 - Po. Fr, In , T. C. 
N. U. 60. 3. Astrofilatelia . 90. Lol
lini. 94 

4484 - Amavel dos Santos Andre - Rua 
Combatentes da Grande Guerra, 25-2 .~ 
Esq. Queluz - (P) Po, C. N. U. 60. 
1. 94. 

4489 - Ant6nio Carlos Pinto d' Almeida Mi
randa - Avenida dos Combatentes da 
Grande Guerra, 170-1.0-Esq. - Algas 
- Lisboa. 3 - (M) Po, Fr, In, T. C. 
N. U . 1. 2. 90. 94. 5. Tematieos de 
animais, flares e desportos. 

4540 - Dr. Luis Filipe de Araujo Fernan4e~ 
- Rua de Portugal, 14-2." - Faro. 
(M) Po. Fr. In. Es. T . C. V. N. U. 
60 1. 2. Vaticano, S. Marino 24. Te
mas 90. 94. 

4564 - Franquelim Fortunato Ferreira - Rua 
da Constituit;ao, 21, ric, Esq.-
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Porto - (P ) Po , Es, Fr, n, T . N. U . 
uO. 1. 2 . 3 . 93 . 

-1 601 - America Coimbra - l<U,L Damasceno 
Monteiro • .'1 -1." - Lisboa . 

-1602 - Jose Ft'rnando Simoes Castanhl'ir,L Nu
nes - Rua D . Hodrigo da. Cunha, 14-
-ric. A. Esq. - Lisboa - (P) Po. 
Fr. In . T. C. \~. N . U. 60. 1. 2. 
Temaiica fauna. 90. 93 . Torrl'ns . 

4603 - An1'6nio Infldo Alves Correi1L de Oli
veira.- H. Hodrigo dd Fonseca, lOl 
l. " DC" - Lisho,L - (P) T. N . U. 
60. 1. 2. 90. 

41504 - Gentil Afonso Hodriguf's do Hego 
- Cal<,;ad;L do Duqul' df' LafOl's, 32-1. " 
P. 7 . - Usboa. - (P) . 

-1603 - Club!! do Pf'ssoal da Siderurgia Na
dona l, Siderurgia Nacional, Seixal 
T. 60. N . U . 90. 9.'1. 94 

·IGOG - Albino Duraes Pinto Moreira - H. S. 
J<oqul'. d,L Lameira, 559-2." Dto . Porto 
- (M) T . C. V . N. U. 60. 1. 2. Olim
picos _ Ef>paciais 93 . 

4607 - Jose Manu!'1 Ca rdoso Miranda - Hua 
de QUf>bra -Coslas, U -3." Coimhra 
(P ) ' Po. T. 60. 

~G08 _ Carlos Gabriel Gom;alvcs - Arga nil -
(P) Po. T. N. U. 60. Temfttkas dl's 
porlos , flora, f'Luna. 94. 

·1609 - Hui Adelino Serra. Jorge - B airro 
B issaya Bam'to, 55- Coimbra (P) 
Po. Fr. T. 72 . 

4610 - Albertina Pere ira Costa Pinto - HU,L 
das Escolas, 31 - Ba irro da Encar
na~'io - Lisboa - (P) Es. Fr. In. T. 
C. N. U. 60. 1. 2 . Flor,I , Fauna, 
dl'sportos. 94 . Torrens (D('sportos (' 
FIorI's ) . 

4611 - Joao Carlos Gomes F t'rna ndes Alv!'s -
Av . da Igreja. 22-2. " Dto . ..:.... L isboa 
- (P) Fr. In . Po. T . N. I ' . GO. 

4612 - Ma nuel Jose do J(osflrio Caslanheira 
- Arg-unil ~ (P ) Po . In . T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 15. 94 . 

46U -- Joaquim Montl'iro da Mola Cardoso 
- 1<. Fran<,;a Junior, 397 - Matosi
nhos - (M) Po . Fr. Es . In . T . C. V. 
N. U. 60. 1. 2. Olimpicos. Espa
ciais 90. 

-'1614 - Antonio MarhL Owen Pinht'iro Torre~ 

':1" 

- H. Diu. 136 - Foz do Douro -
Porto -(M). Po. Fr. In. Es. T. V. N. 
H . 60. 1. 2. 19. 20. 21. 22. 24. 25. 
90. 93. 

-4615 - Jaime Hasse de Oliveira Boavida 
Leiria - (M) Po. Fr. In. Compreende 

Es. n. T. C. N . U . 60. 1. 2. 5 . FDC 

cl serie e sobrescritos com cd.rimbos 
com£>morativos 93. 94 . 

4618 - Leandro Jorge Fortes Marques - I{ua 
Jose Hicardo, 9-3." Esq. - Lisboa 1 

- (M) T . N . U. 60 . 1. 2. Tematic'L 
dt> N a \'egao;ao 94. 

4619 - Jose Henri!lue da Cosia Gomes 
Apartado 37 - Meir inho - Torres Ve
dras - (P ) Po. T. C. VI. N. U. 60. 
3. 93. 

4621 - Casimiro Manuel Marques Balsa. 
Av. D . Carlos I, 108-3. 0 Lisboa. (P ) 
Po. Fr. In. Es. T. C. V. N. U. T£>ma
Hcos dt> ast.rofilatl'lia e desporto 90. 
93. 94 . 

4638 - I{einaldo Afonso d,L Silva Jordiio 
Hua. da Vist6ria, 15 - Leiria - (P ) 
Po. Fr. In . E s . T. C. U. hO. 1. 
2. 94 . 

4639 - Mario Hamiro GOIu;ah-es Farinha 
I{ua Luciano Cordeiro. 123-2 ." Dto. -
- Lisboa- (M ) Po . . T. C. V. N. U. 
60. 1. 2. 

4640 - Antonio candido Antao Hobal Hua 
Bela Vista a Gra<,;a. 6-2."-Dto. - Lis
hoa - (M) Po. In. Fr. T. C . V. N. U. 
60. 1. 2. 94 . 

4646- Jose Carlos de Morais Herrm1illn Sil
vano - I{ua Alexandrl' Herculano. 48-
-3. o -Esq."_ Lisboa - (M) T . C. V. N 
U.60. 

4647 - Jose Baptista Barala - H. Jacinio Nu
nes, 12-5."-Esq." - Lisboa (P/M) Po. 
Fr. In. T. 60. 1. 2. Japao. Fran.;a. 90. 
Fran<,;a . 94. 

4648 - Agostinho Jose de C1LIDarneiro Perl'ira 
Marques - Rua. Dr. Francisco dos 
Prazeres. ]5 - Guarda - (M) Po. Fr. 
Es. In. T. C. V. N . U. 60. 1. 2. 
Tematicos desportivos . 

4b49 - Fernando Mousinho Filipe Barbosa 
Pra.c;a dos Restauradores, 68 ~ Lisboa 
- (P) T. C. N. U. 60. 1. 2. 90. 93. 

4650 - Alvaro Lopo de Almeida - Av. de 
I{oma, 31 -1.° Porta 1 - Lisboa 5-
(M) T. C. V. N. U . 60. 1. 2. 93. 94 

4651 - Carlos Alberto de Almeida Azevedo -
I<ua Manuel Francisco Soromenho. 3 1 
- Loures - (P) T. C. V. N. U .• 
60. 1. 2. 

4652 - Ant6nio de Almeida. Marques - I{ua 
Dr. Ant6nio Granjo , 2 - Parede. 

4653 - Maria. Ivone de Lima Antonino - Rna 
Almeida Garett. 53 - Faro - (P) Po. 
C. U. 60. 1. 2. 94. 

4654 - Nechko Radeff (Eng.") - Av. Joao 
XXI. 68 -5. 0 Esq,· - Lisboa - (P) 
Po . Fr. AI. T. C. V. N. U. 60. 1. 93. 
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deduzir qual1tos selos foram cor tat/os 
duma vez, se hot4Ver material dispo
nivel para 0 detnonstrar. 

ROBSON LOWE 

Respondi ao sr. Robson Lowe 
que ia promover a publica~1io do 
seu estudo, e que, quanta a mim, a 
maquina usada no corte dos selos 
em questao se deveria assemelbar 
muito a uma recartilha, instrumen
to que nos tempos da minha meni
nice existia em todas as cozinhas, a 
qual, apoiada a uma regua, ou 
guiada por mao habil, cortaria os 

I 

\"'~'JJ j [J . Gl . 

D [JIJD ---.. - _ ..... - -- - -- ......... - ..... .. ............. .. 

DDIJD . ..... . .. .. ....... .. ... .. .. .:- .. ....... .. .... .... .. .... .. 

[J [JIG] [J 

selos, dando-Ihes 0 aspecto dos fo
tografados. 

o sr. Robson Lowe responde-me: 

cE possivel que os selos fossem 
cortados com a rocla que V. sugere, 
mas se a minha teoria relativa ao 

dobrar das folhas e correcta, en tao 
nao 0 poderiam ser com urn aroda. 

Se examinar 0 selD destacado 
em rela~ao com 0 seu selo sobre 
carta, vera que eles t~m a mesma 
forma estranha. Urn e 0 contrario 
do outro. 0 seu e provavelmente 0 

primeiro selo duma fila, enquanto 
que 0 da colec~ao Yardley e da di
reita da fila. 

Suponho que a maquina podia 
cortar urn hloco de 4 selos de cada 
vez, entao 16 selos podiam ser do
brad os num bloco de 4, e deste 
modo 0 primeiro selo do bloco de 
16 (que pode ter sido 0 seu) e 0 

ultimo selo do bloco de 16 (que po
deria ser 0 de Yardley) teriam a 
mesma forma, embora inversa entre 
si. Desenhei um pequeno esquema 
e dobrei-o em 4, para demonstrar 
exactamente 0 que quero dizer. 
Marquei com letras 0 bloco de 16, 
de modo que todos os selos deve
riam ter a mesma forma, assim 
como os B, etc. ja se v~ que 0 
mesmo comentario se aplicaria se 
eles fossem cortados em blocos de 
8, e dobrados s6 uma vez, mas nll0 
posso crer que, se 0 corte fosse feito 
com uma simples roda, se pudessem 
obter selos com 0 mesmo formato. 
em 2 emissoes diferentes. Isto su
gere que houvesse um instrumento 
cortante (possivel~ente ainda pro
veniente da cozinha) que fizesse a 
separa~110. » 

o problema aqui fica, e . se 
acrescentei, ao artigo do sr. Robson' 
Lowe, 0 primeiro comentario que, 
ele me sugeriu, e a resposta que ele, 
deu a esse comentado, foi para 
tornar mais claro 0 pensamento do 
ilustre filatelista ingles. 
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A) - O~ 25 r . tipr} V de 1858 
usada sobrtJ carta de Lisboa para 0 

Porto, e drltado df' 22 de Maio de 1862 
(da co/w;ao do d". Trinciio). Da es
querda da foilla. Fig. 1. 

-
Fig. 2 

B) - 0:, 25 r. tipo IV de 1862, 
usado sobre ca1'ia de Lisboa para 
Hamburgo J do/ada de } de Junho de 
I862 (da colec~ao do falecido dr. R. 
H. Urwick ) Fig. 2. 

C) - 0 selo de 25 r. usado em 
Lisboa rm I de Junho de 1862 (da 
colec~a() do falecido R. B. Ym'dley). 
Da dire ita da follta. Fig. 3. 

Fig. 3, 

As- dimensoes dos dentes variam, 
mas a medida e 10 1/ 2 a cerca de I I, 

e bem :,c pode conjecturar sobre 0 

tipo de maquilla usado para fazer 
esta variedade desusada. A curva 
curiosa do den tea do nos selos A e C 
parece sugerir que se trate duma ma
quina de linha, mas as sflos sao exac
tamel1te das mesmas dimcnsoes, .e se 
C fosse coloca'do inv(rtido sabre A, as 
formatos coincidiriam. Ha duas expli
ca~ijes pos:,lveis. Os selos podiam ter 
sido cortados em frlas hori;;ontais, ou 
as foLhas poderiam ter sido dobradas 
verticalmente, e cortados em pm'es, au 
em folhas, do que ,esultaria os selos 
de cada extremidade da folha terem 
exactamente as mesmas dimens6es, 

Se algum leitor tiver outro ex,m-· 
plar desta vtlriedade em qualquer 
valor, 0 autor aKradecera 0 ense;o de 
o examinar, visto assim ser possivel 

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. 834-108 
LISBOA (PORTUGAL) 

f. [aUei-Branm & filbo. l~l. 
Apartado n.O 44 -'- T1IIefone 22020 ' -

VIANA DO CASTELO 

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

de Portugal e Uluamllr, 
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4655 - Joao Baptista Gomes MaItez - !{ua 
do Zaire, 26-c/v Dt." - Lisboa -

(M) T. C. V. N. U. 60. 3. 94. 
1657 - Virgilio da Silva Bernardo - CaIC<Clda 

da Picheleira, 91-r/ch. Dto. - Lisboa 
_ (P) Po. C. N. U. 60. desporto5. 90. 

-1658 - Fernando Macedo Ferreira Cardoso
Rua Maurila, 66 - Porto - (A) Po. 
Fr. T. N. U. 60. 1. 2. Tematicos de 
fauna, flora, austronautica e desportos. 

4(,59 - Capitao Jose da Horta Veiga - Quin
ta da Atalaia - Palhava - LisbOn -

, (M) T. C. V. N. 60. I. 2. 93. 
46bO - Dr. Francisco Maria B. Arrobas da 

Silva - Rua Luis lJf'rouet, 21-r/ ch. 
- Lisboa. 

4669 - Joao Jose Caetano Trindade - Av. 
Almirante Reis, 242-5." Dto. - Lisbo.'l. 
- (M) Po. N. U. 6. 3. F. D. C. 

·1670 ~ Alfredo Araujo Pereira - Rua de 
Campoli de , 107-3." Esq." - Lisboa.
(M) Po. Fr. It. Es. In. T. C. V. N. 
U. 60. 1. 2. 90. 93. 94. 

ANGOLA 
3797 - Dr. Alberto Fernandes Geirinhas 

Adminisl:rador do Concelho de Ca.ma
cupa - Vila General Machado (M) 
Po, Fr. In, It, Es, T. C. N. U. 60. 
I. 2. Novas Republicas. 

4623 - Jose Augusto Viana Salgado - Ca.ixa 
Postal, 24 - Novo Redondo - (M) 
Po. Fr. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2. 

Tematicos de cosrnonautica, desportos 
e £lora. 90. 94. Lollini. 

1668 - Joao Aparicio Nunes - Caixa Postal, 
10-345-B. G. - Luanda - (M) Po. 
Compreende Fr. Es. It. T. N. 60. 
I. 2. V. 60. 3. 90. 1964/ 5. 94. 

MADEIRA 
3200 - H. T. Gomes de Freitas - Caixa Pos

tal, 469 - Funchal (M) Po, Fr, In, 
Es, Ep, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 4. 
de 3. 10. 15. 17. 19. Israel. C. Belga. 
Uniiio SuI Africa.na. 21. 24. 29. 30. 
90. 93. 

'1622 - Carlos Moreira de Oliveira - Rua de 
Joao Tavira, 55 - Funchal - T. 60. 
1. 2. Y.aticano. 10. Ocidental. 16. 21. 
2&. 

46c5.6 "'-- Jose Manuel Pereira Nunes - Levada 
da Corujeira-Monte - Funchal- (P) 
Po. Fr. In. T. C. v.. N. U. 60. 

_MOC;AMBIQUE 

100'5 _ Luis Rocha - Porto Amelia - (A) 
Po, T. N. U. 60. 3. 90. 94. 

2520 - Antonio Manuel Bispo - Prpdin Men
des, 4.'-4."_ Lourenc;o Marques - (M 
Po, Compreende In, e Es, T. ~. U. 60. 
J. 2. 93. 94. 

2819 - Jose Joaquim Ganhoteiro - 2." Sec
r;iio de Vias e Obras - Vila Caldas 
Xavier - (P) Po, Fr, T. C. N. U. 60. 
1. 2. Religiosos, animais, flores, des
portivos, 90, 93. 

3523 - Zacarias GonC<Cllves Regufe - Caixa 
Postal, 875 - Lourenc;o Marqu('s
(M) Po, Fr, Es, T. C. V. N. U. 1. 
2. 93. 94. 

4312 - Anabela Maria Brandao - Caixa Pos
tal, 359 - Beira - (P) Po. 60. 

4634 - Antonio Machado Corral - Manhic;a 
- (A) C. N. 60. 1. 2. 94. 

4637 - Manuf'1 Barbedo Garcia _ Posta H('s
tante - Nampula - Po. Tn. T. l. V. 
N. U. 60. I. 2. 93. 94. 

BRASIL 

4127 - Gilberto df' Oliveira. - Hu ~ :\Iarques 
do Parana, 75 - Apt. 301 (Flamf'n
go) Zc - 0 1. Rio de Janeiro G. A. 

l - Po. Fr .. Es, In, T. C. V. N. U. 
60. 3. Tematicos desportivos, f10res e 
fauna. 90. 

4617 - Heinz Rudolf Bukow - Rua Maria 
Angelica., 752 - Apart." 103 - Rio de 
Janeiro - Po. Fr. In. AI. T. N. U. 
60. I. 10. oriental (' ocidental. 15. 

90. 97. 
4624 - Dr. Clovis Vieira - l<ua Lins V'nscon 

celos, 124 Casa 6 - Rio df' Janeiro 
- ZC 16 - (M) Po. Fr. Es. T. I. 6. 
10. 19. 90. 

4627 - Luis Reginaldo Fleury Curado - Es
tado de Goias - Goiania - Caixa Pos
tal, 176 - In. Fr. AI. T. 60. 1. Russia 
Tematica de musica e pintura. 90. 
96. 97. 

4628 - Jose Guanieri Leite - Caixa. Postal, 
141 - Santo Andre - Estado de 
S. Paulo - T. 60. 72. Postais de 3. 

4629 - Jose Ferreira da Silva. - a le Banco do 
Br8.!lil S . A. - Recife - Po. In. T. 
60. 3. 

4636 - Jorge Sielawa. - Caixa. Postal, 120 -
Sao Jose dos Campos, S. P. (A) Po. 
In. PI. Es. T. 60. 1. 2. 6. Latina. 
Pol6nia. Tf'matica desporth'a. 30. 
90. 94. 

4641 - Erlandsen F. Taguaribe - Camilo d(' 
Holanda - Vila Zaccara 48 Joao Pes
soa. (P. B.)-Po. In. T. C. N. U. 
60. 3. 72. Paper money. 
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4661 - Claudio Hoberlo Guessi - n. Coronel 
Militiio, 463 - Caixa Postal, 27-
Militao - (M) Fr. In. 60. N. U. 6 
do SuI 90. 

4662 - Nelson Felicio - Rua Coronel Militao, 
682 - Militao - (M) Fr. In. 60. N. 
U. 6 do SuI. 90. 

4663 - Jose Fereira da Silva - ale do Banco 
do Brasil . - Sec~o dt' Descontos
- Recife - Pernambuco - Po. T. 
60. 

4665 - D. Cecilia Leao Hazar - Rua Agn'Lrio 
de Sousa, 145 - S. Paulo, 9 - (M) 
Po; Fr. In. Es. T. N. U. 50. 1. 15. 
Russia. Tematicas. 90. 

ESPANHA 

4494 - Ismael Garcia Quirani - Apartado, 28 
- Alena - Bata. (Rio Muni) Africa. 

4533- Horacio Grande Perdomo - Plaza San 
Bernardo, 12 - Las Palmas - I1has 
Caniirias . In. Es. Fr. T. 60. 3. 90. 

4620 - Jose M." Borras Feliu - Calle San Ger
vasio 13 - Apartado 60bO Barrt'lona 
- (A) Es. Fr. AI. In. Port. It. 5. 
(casi toda) 30. 

ALEMANHA OCIDENTAL 

4635 - Egon Seefeldt - Falkenseer Chausset' 
217 - 1000 Berlin 20. 

4664 - Joachim Schmidt - Orlleisweg 12-
8601 Baunaeh- T. N. U. 60 . 3. 97. 

ARGENTINA 

4643 - Asociacion Aerofilatclica Argentina 
Casilla Correo 79 - Sucursal 25-
- Buenos Aires. 

BELGICA 

4525 - Jose Henin - Rue Jules Henin, 45-
Farciennes. 

4626 - Andre Le Campe - 27, Quai au Foin 
- Bruxelles 1 - (A) T. C. Fr. Po. 
AI. Flo 1. 2. 13. 25. 90. 93. 97. 

CHECOSLOVAQUIA 

4666 - Polak Ohlrich - Zalesna 13039-
Gottwaldov 1 - (A) In. AI. T . N . 
U. 60. 3. FDC. view cards. 90. 96. 

COLOMBIA 

<4644- - Otilia Rosa Mendoza Guerreiro - Cal
le 17-A - 12 a 43 - Santa Marta
Magdalena. 

4645 - Ricardo Alfonso F uent.es Noguer.l.
Av. Libertador 14-52 - Sa nta Marta 
- Magdalt'na. 

ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 

1779 - Bureau Issues Association Inc. - 824 
Westwood Place - Falls Chullch. Vir
ginia 22043. 

3368 - Julio S. Almeida - Apt. 10 F -
2081 Second Avenue. New York. N. 

Y. 10029. 
-1667 - Mario H. Rechany - 1l8-16, 84th. 

Avenue - New York 11415 - T . C. 
N. 60. 1. 19. 19racl. ql. 

FRAN<;A 

3923 - Jean Antoine Roudeix - 24, Rue du 
General Lherillier - Ermont (Seine & 
Oise) - (P) Po, Fr, T . C. V . N . U. 
60. 1. 1. 2. 16. 20 . 21. U. P . U. 
90. 93. 

4382 - Abilio Jose Alves - 24. Rue Beunel 
- ~aris 17° - (M ) Po. Fr. E s, T. C. 
N. U. 60. Angola. Tematicos de an i
mais e flora de 92 . 90. 94 . 

4633 - Frank Muller - 188. rue de P aris 
Les Lilas - (Seine) Aerofilatelid . 

HOLANDA 

1867 - Jose Eduardo Serra de Vasconcelos 
Carvalho - J. Leegenhock - Eendra
chsstraat. 174 A. - Rotterdam. 

POLONIA 

4616 - Jan Platek - ul. Olesinska. 17 m . 4. 
- Warszawa 12 - AI. Fr. In . PI. T . 
60. N. 64. Vaticano. S. Marino. ONU. 
Temiiticos de flora. fauna. cosmos e 
pintura. 

4630 - Witold Domagalski - ul. J. OlbeaLi}
ta 13a m. 27 - Warszawa - In. AI. 
Fr. Tematicos de flora, fauna, despor
tos, pintura e cosmos. 90. 96. 

4631 - Andrzej Czerwonko - P. O. Box. 341 
- Warszawa 1 - In. Fr. T. N. 60. 
5. 90. 96 . 

4632 - Koszewski Stanislaw - ul. \Vasilko
wska 44 - BIalystok - Fr. 64. N. 
Terniiticos. fauna, flora. desporto§, 
cosmos e outras da Po16nia, Russia. 
Romenia, Checoslovaquia. Bulgarill . 
DDR. 31. 

VENEZUELA 

4642 - Felibiano R. dos Anjos - Calle Brasil 
48 Catia-Caracas-Po. T. N .. U ) 
60. 94 . 
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As perfura<;oes 110S selos de D. Pedro V 
e da 1.8 emissao de D. Lllts 

Recebi, ha algum tempo, uma 
carta do conhecido filatelista lon
drino sr. Robson Lowe, em que ele 
me pedia parecer sobre a autentici
dade do picotado em dentes de 
serra dum selo de 25 reis da r,a 
emisslio de D. Luis. Respondi-lhe 
que n1l.0 me podia pronunciar sobre 
ela, por se tratar de perfura~llo nlio 
oficial, e que, por este motivo, em 
Portugal ninguem coleccionava 
aquelas variedades, mas que poso 
suia uma carta com urn selo de 
25 reis de D. Pedro V, semelhante
mente perfurado, e Iha mandava, 
para a hip6tese de 0 seu exame lhe 
poder ser uti!. Passadas umas serna
nas, 0 sr. Robson Lowe teve a gen
tileza de me enviar urn estudo que
tinha escrito sobre esta perfura~lio, 
e que destinou a revista editada 
pela sua casa, mas que me pedia 
para traduzir e publicar tambem 
numa revista filatelica portuguesa 
importante. 

E do teor seguinte : 

Roulette portuguese 
em d-.ntes de serra 

. As separa~{jes experimentais e 
leitas por particulares oplicadas aos 
selos gravados da Gra Bretanha inte
ressam aos especialistas ne!te pais, 

Pe10 

Prof. Ooulor Carlos Trinc:ao __ 1 

mas sou be nada menos do que pelf) 
dr. Carlos Trincao, de Lisboa, que os 
selos denteados pela roulette particu
lar aplicada aos se/os de 25 reis, em 
Maio e JUllho de 1862, niio sao colec
cionados em Portugal. 

FIQ.1. 

Os Ires exemplares ilustrativos 
deste artigo, de que dispus para 
exame, e a prova que eles lornecem, 
sugerem que eles constituem um bonito 
problema lilatelico. 
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CABO VERDE - Jow de Deus Lopes da 
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42 - Ci
dade da Praia. 

MACAU - Rolando dos Reis Angelo - C. P. 
143 - Macau. 

MADEIRA - Funchal - M. M. Lourenc;o de 
Gouveia - Caixa Postal, 456. 

S. TOME - Joao Paulo Rego Teixeira
S. Tome. 

COLOMBIA - Luis Alberto Evrad H. - Cal
le 18, N.o 7-37 - Apartado Aereo n.O 859 
Santa Marta. 

U. S. A. - Manuel L. Gouveia - 4911, 15 
th Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, 
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-DE-

JOSE G. GONZALEZ, SUC.RA 

RUA DAS ANTAS - VALEN<;A 

(PORTUGAL) 

Especializada em calc;ado vulcanizado, 

e todos os artigos de borracha em geral 

cchip6lilo» 
arligos de alia qualidade 

FOGOES - LANTERN AS - PUL VERI

ZADORES - CALDEIRAS DE DESTl

LA<;Ao - PRENSAS c MARMONIER • 

PRENSAS HlDRAuLlCAS, ETC., ETC. 

Casa Hipolito, L.da 

TORRES VEDRAS TELEF. 3 e 53 PORTUGAL 
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