Datos de entrada em circula~jjo dos selos de cabelos
lisos de D. Pedro V
(Ver artiga no interior)
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Par actua~io de veiculos au tempo fixe Progressivos - Comando a distttncia - Centrais de transito - Circuitos de TV - Computadores ele~tr6nicos - Sistemas de portagem, etc.

•

•
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C.ONleA De

Para cruzamentos simples ou complexos,
garagens, pafqueJ. de estacio1lamento, auto-estradas, centros urbanos de qualquer
volume, etc.

•

Bstudos, projectos, or9amentos,
fabrico, instala90es, conserva910, etc.

XLIX

AUTOMATICA BLBCTRICA POR-rUGUBSA
8. & • • • I ..

Os elementos governamentais nas comissoes
organizadoras das exposi~oes

SEDE, FABRICA E SERVI<;OS COMERCIAIS
Apartado 1060

Avenida Infante D. Henrique, 333 Teler. 387071 (8 IInhas) -

CABO RUIVO

Telegr, Stronger-Llsboa

ADMINISTRAyAO

Avenida Sid6nio Pais, IS-I,o-Oto.
Teler. 67146 - LISBOA-1
ASSOCIADA AO GRUPO DE COMPANHIAS PLESSEY
Inglaterra
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Con forme devem tel' verificado, pelos
comentarios que tenho divulgado em algumas revistas filatelicas, inclusive este
Boletim, numerosos foram as pontos negativos que observei na organiza!;ao e
realiza!;iio da Exposi!;ao Filatelica Internacional «PHILATEC», ultimamente reaUzada em Paris.
Felizmente para nos, filatelistas, quase
nenhuma culpa cabe aos filatelistas franceses, dos divers as senoes que Iii se verificaram .
A Comissao Central de Organiza!;ao
compunha-se de 12 individuos.
Deste
grupo, 10 eram elementos do governo, e
30mente dois filatelistas: Lucien Berthelot,
presidente da Federa!;ao Internacional de
Filatelia, e Pierre Yvert, presidente da
Federa!;ao Internacional das Ciimaras Sin-

Por _ _ _ _ _ _---,
DIJGO
Vic ~-Presidente

FR.~CJCJ~BOLI

do Clube Filalt!lico do Brasil

dicais de Negociantes de Selos. Infelizment!:', este ultimo faleceu meses antes da
realiza!;ao da exposii;8.0, sendo substituido
par outro comerciante de selos.
Assim, a referida comissao tinha a
maioria absoluta de elementos que nenhuma priltica au conhecimento tinham
subre filatelia, seus problemas, suas praxes, suas necessidades, e ainda menos no
que diz respeito ao que se costuma fazer
em exposi\:oes internacionais.
Assim, a filatelia propriamente dita,
quase nenhuma voz activa teve nos tra-
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de

execu~ao .

organiza~ao ;

planejamento

e

Nao e a primeira vez que focalizo
este aasunto . Sempre tenho opinado com
veemencin contra a ,inclusao de elementos
governamentais, nas comissoes organizadoras de exposi~oes filatelicas internacionais. 0 maximo que aceito seria a inclusao de um unico elemento, que se encarregaria da parte financeira, no que diz
respeito aos pagamentos e recebimentos.
Este poderia mesmo ser uma especie de fiscal do governo, no que se ref ere as finan~as, naturalmente no caso da exposi~ao ser
financiada pelo governo. So, e nada mais.
E justo que 0 governo tenha 0 seu elemento, a Hm de vigiar e fiscalizar 0 dinheiro que fornece para 0 pagamento das
despesas da exposi~ao . Mas numerosos
elementos, de maneira a ter a maioria,
Hcar com a presidencia, para ter 0 controle geral de tudo que deve fazer-se, isto
em absoluto que nao deve ser aceite e
tolerado.
Estes elementos governam entais, alem
de nao terem conhecimento do assunto,
geralmente tem suas ideias e opinioes,
e como tern 0 costume de mandar sem
serem contrariados, levam esta maneira
de agir, em todo e qualquer sector, onde

BOLETlM DO CLUBE FILA TELl CO DE PORTUGAL

entram com suas actividades. Alem deste
aspecto, eles procuram destacar-se diantc
de seus superiores. Querem aparecer e
Inzer jus a elogios e, as vezes, ate a
promo~oes de cargo, e, assim, desprezam
e nao aceitam as opinioes de outrem, 0
que faz com que, em numerosos sectores
da exposi~ao, se encontrem falhas, erros,
e, digamos mesmo, coisas irregulares.
Foi 0 que verificamos na PHlLATEC.
La vimos coisas nunca verificadas e encGntradas em outras exposi~oes. La vimos
maneira de agir, para com 0 publico,
visitantes, expositores, etc., que nao ~sta
vamos acostumados aver.
Foi a confirma~ao plena de que tenho
toda a razao, quando discordo com pI etamente dn inclusao de elementos que nao
sao da filatelia, nas comissoes organizadoras, nome ados e representando 0 governo.
Tenham absoluta certeza de que, quando
isto se da, os lucros e 0 sucesso sao deles, e as insucessos e fracassos reflectem-se
directamente na filatelia enos filatelistas
do pais organizador da exposi~ao .
ELI prefiro nao realizar uma exposi~ao;
a aceitar a inclusao de diversos elementos
do governo na comissao organizadora da
exposi~ao.
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NOVOS SELOS
Centenarlo da Unllo Internaclonal
das Telecomunlcaories
UL.TRAMAR pORTuaUES
Tendo passado no dla 17 de Malo lilllmo 0 prim.lro
centenarlo da Unllio Internaclonal das Telecomunlca~iles, 0 Mlnlsterio do Ultra mar, para comemorar tal
aconteclmenlo, mandou emlllr e pOr em clrcula~lio, nas
provinclas ullramarinas, 3 mllhlles de selos postals,
tendo como mollvos a Imagem de S . Gabriel e 0 em·
blema do referldo Organlsmo Internaclonal, com as
dlmensllas de .8 X 35 mllfmetros, &endo 100000 da tau
de .$50, para cada uma das provinclas de Cabo Varde,
Gulne a S. Tome e Principe, 900000 da taxa de .$50
para Angola, 800000 da laxa de 1$00 para Mo~amblque
400000 da taxa de 10 avos para Macau e 100000 da
taxa de 1$50 pua Timor.
Os referidos 8elos, que foram ~xeculados na Lllografla
Naclonal do Porto, a 10 cores, foram poslOS il venda,
em todo 0 terrlt6rio naclooal, no cllado dla '7 da MalO,
para 0 que 0 mesmo Mlnlsterio mandou confecclonar
carlmbos especlals de prlmelro dla de clrcuIa~io, que
foram ullllzados nos eTT das capitals des respecllv85
provinclas.
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E. U. AM'ERIC A
~ Como

coLeccional' selos tematicos p a rD
distl'oc!;iio e p1'aZe l'», por John H . Groet.

Se quisermos resumir em duas palavras as impressoes que nos deu a leitura
deste excelente manual - 0 38.0 editado
pela American Topical Assoc., 3300 North
50th Street, Milwaukee 16, Wisconsin, ao
pre!;o de 50 c. - diriamos apenas : - clareza
e bom-senso, ou entLisiasmo e utilidade.
o autor defende corajosamente as colec~oes tematicas, sem de modo algum
esquecer as classicas, ensina como se deve
principiar uma colec~ao deste tipo, como
escolher 0 tema, como organizar a lista
de faltas - e aqui, obviamente, chama a
aten~ao para 0 papel que a A. T. A. tem
desempenhado e continuara a desempenhar, em auxilio dos coleeeionadores tematieos, e as vantagens que estes usufruirao
como seus associados - aconselha como se
deve montar uma colec~ao , como legenda-Ia e ate como encarar uma exposi!;ao
em vista.
F. tudo is to faz com clareza e simplicidade, como e natural em todos os que
dis pens am a arrogancia, por estarem justament!' convictos do seu valor proprio.
Sao dele as seguintes palavras, que
merecem 0 nosso inteiro acordo, e se
sobrepoem, parcialmente, ao que ja escreverno;; algures:
«Uma boa colec~ao tematica aumenta
de valor tanto, senao mais, do que qual-

quer outra boa colec~ao, mas nao coleccion em selos tematicos, ou qualquer outra
especie de selos, com a ideia de rapidamente se tornarem ricos. Coleccionem por
PRAZER e DISTRACCAO; deixem que isto
seja 0 vosso lucr~» .
E, na realidade, urn pequeno manual
que se Ie com interesse.
Embora 0 pre!;o seja 0 acima indicado;
tam bern sera enviado urn numero do «Topical Time~ ; publiea~ao bi-mensal, orgao
da Associa!;ao, contra 0 envio da importfmcia ou de 6 cup5es-resposta. A diferen!;a de pre!;o e coberta pelo lucro obtido
com a venda de folhas, formato 6 X 7,
tendo impressa uma rosa, e con tendo 6 selos de rosas, com carimbo especial, recordat;ao da Exposi!;ao Mundial de Flores.
Estas folhas sao vendidas a 1 dolar cada,
4 por $3, ou 10 por $6, pela A. T. A.

CASA FILATELICA

J. ELL
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS

RUB dl Prill, 184·2. 0 ·Elq. - Tillf. 323580

LISBOA-2
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Ainda em stock algumas pe!;as dos Circuitos Aereos anteriores. De interesse tambern para os tematicos de Avia!;ao e de
Desportos. Circolo Esperantista di Palermo, Via Tripoli 15, Palermo, ITALIA.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS : Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Club~, ao n.O 22.
Je vous envoie des timbres neufs de
meme valeur que les livres sur les marionnettes a gaine ou Ie materiel qui y a
trait que je desirerais recevoir en echange.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F . P. - Av. Liber dade, 22
- Lisboa.

2 CR6NICAS do

Ich tau5che Literat ur iiber Handpuppentheater oder Material mit ihm verkniipft gegen neue Briefmarken mit demselben Wert.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F. P . - Av. Liberdade, 22
- Lisboa.

I look for books or other material
concerning handpuppets and I give new
stamps, with an equivalent value, in exchange.
Henrique do Carmo Trindade - Socio
n.O 307 do C. F . P . - Av. Liberdade, 22
_. Lisboa.
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8e nso realiza em 1966 a
II ExposiQso Filatelioa Internaoional Portuguesa.

Publicamos aqui, ha poucos meses,
dais ou tres artigos, que de momento
nao temos presentes, sabre a anunciada
e programada «II Exposic;ao Filatelica Internacional Portuguesa, Lisboa-1966» .
Ha cerca de tres semanas que sabemos,
de certeza, que ela se nao realizara, mas,
embora tendo aludido ao facto, em dois
ecos sucessivos, nao quisemos pronunciar-nos definitivamente, antes de a direc!;ao
da Federa!;ao Portuguesa de FiLatelia, d q
presidE!llcia do eminente Prof. Dr. Carlos
Trincao, ter conhecimento da res posta dos
C. T. T., e, em face dela, tomar a linica
resolu!;ao que era de esperar: nao realizar
a mencionada exposi!;ao.
E 0 motivo e bern simples : Tendo
uma comissao constituida por aquele eminente Prof. Dr. Carlos Trincao, na sua
qualidade de presidente da Federa!;ao, pelo
tambem eminente filatelista Jose Gonzalez Garcia, e pelo signatario, na sua
qualidade de pre"idente do "Clube Filatelico de Portugal», eloborado conscienciosamenie, para nao dizer optimisticamente,
em face da actual situa!;ao econ6mica
portuguesa, urn or!;amento de cerca de
dois mil e quinhentos contos de despesas;
com verbas ja aqui apontadas naqueles
artigos iniciais, - os C. T. T.; au, em
ultima instancia, a Sr. Ministro das Comunica!;oes, manteve a oferta de apenas
menos de urn ter!;o daquela verba, alem
da execu!;ao de urn nlimero nao indicado
de quadros, dos tres mil necessarios . ..
N6s nao faremos grandes comentari05.
E tanto por virtude dos cargos filatelico"
que ocupamos, como porque os factos,
gritantes, desnecessitam de outros, mas
ha dais que, par mais pertinentes e elucidativos, nao podemos deixar de exarar
aqul.
It urn, que fomos n6s quem sugeriu
aos C. T. T. que, concedido aquele subsi-

dio julgado mimmo, com todas as verbas
parcelarmente indicadas, - a contabilidade
respectiva fosse totalmente feita par um
tecnico dos pr6prios C. T. T. Na altern ativa de nos, fiLatelistas portugueses, organizarmos gratuitamente a exposi!;ao, e as
C. T. T. suportarem todas as despesas,
e arrecadarem todas as receitas ...
E e a outro, consequentemente, que
a «I Exposi!;ao Filatelica Internacional
Poriuguesa», apenas com a emissao de
uma serie de selos, e com a despesa
enorme de urn livro de luxo, nao previsto para agora, - deu lucro. Mas para
a defendida e pretendida «II Exposic;ao
Filatelica Internacional Portuguesa», alem
da nao publica!;ao de tal livro, aquela
comissao dos tres garantiu aos C. T. T. a
coloca!;ao certa de duas emissoes de selos.:
uma previa, anunciadora, e outra comemorativa da exposi!;ao, como tern feito,'
semelhantemente, os mais serios C. T. T.
de todo a mundo, e, designadamente,
a Fran!;a no ana passado, e neste ana a
Austria.
Os C. T. T., repetimos, nao aceitaram.
Mas n6s ouvimos aqueles eminentes Prof.
Dr. Carlos Trincao e Jose Gonzalez Garcia, garantirem a aceita!;ao e a colocaGao das duas series. E, para nao citarmas outros fa etas e outros names, acrescentamos, tao - somente, que temos na

SELOS
Grande variedade de selos nacionais e
estrangeiros. Pe~a os nossos cadernos e
escolha. PrewArio gratis de
pacotes e material filatelico

RAMALHO GUERRA
Rua da Assun ~ aot 7-4.° (elevador)
Teler. 367841 - LISBOA·Porlugal
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nossa frente as contas que mandamos
elaborar, e que dizem apenas isto: Serie
anunciadora, quatro selos das taxas entre
1$00 e 20$00, total de dez milhoes de
exemplares, receita de dezassete mil contos; serie comemorativa, s ete selos das
taxas entre $50 e 30$00, total de, apenas
dez milhoes de exemplares, receita de
dezassete mil, quinhentos e trinta contos.
Total da receita das duas emissoes, que
os filatelistas pagariam em poucos meses,
trinta e quatro mil, quinhentos e trinta
contos ...
Se os C. T. T. disserem qual 0 custo
dessas duas emissoes, e the somarmos 0
subsidio de do is mil e quinhentos contos,
que eles proprios contabilizariam, - teremos encontrado 0 saldo enormissimo que
os filatelistas estavam dispostos a pagar
para terem a «II Exposic;ao Filatelica Internacional Portuguesa», alem da sua transcendente projec~ao internacional, claro, e
saldo que os C. T. T., inexplicavelmente,
recusaram arrecadar ...

v.

C.

Os trabalhos preparat6rios em
Avelro do I Congresso Nacional de Filatelia.
No domingo passado, conforme prenoticiamos, realizou-se em Aveiro importante reuniao de filatelistas, nao, infelizmente, de to do 0 Pais, mas de Lisboa,
Porto e Aveiro, com ausencia, portanb,
de Barreiro, Coimbra, Caldas da Rainha,
Funchal, Torres Vedras, Viseu, Arg9.nil, etc., e, mesmo de Lisboa, com ausencia de elementos importantes, para 0 que
pretende ser urn Congresso Nacional.
Nos daqui seguimos, na companhia dos
eminentes Prof. Dr. Carlos Trincao e Jose
Gonzalez Garcia. E temos de confessar
que, unanimes os tres, nos muito aproveitamos com as li~oes catedraticas qu~,
durante tal viagem, os dois, alternadamente, foram proferindo.
A reuniao de Aveiro foi presidida por
aquele Prof. Dr. Carlos Trincao, presidente da Federa~ao Portuguesa de Filatelia. E, depois de Morais Calado ter
usado da palavra, para saudar todos os
presentes, e para formular votos pela
uniao de todos os filatelistas portugueses,
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urn director da seq:ao filatelica e numismatica do Clube dos Galitos, promotora
da reuniao, leu 0 expediente, entre 0
qual carta;; dos Srs. Dr. Vale Guimaraes,
Director dos Servi~os Administrativos d03
C. T. T., Eng. Manuel Gra~a, Director dos
Servi~os Industriais dos mesmos C. T. T.,
Luis Candido T a v e ira, Director dos
C. T. T. U., etc.
Entrou-se, seguidamente, na discussao
da planifica~ao do Congresso e suas sec~oes. E apos inurn eras e amplas interven~oes dos Srs. Dr. David Cristo, Dr. Jorge
Vieira, Pinto Junior, Dr. Mario Gaioso,
Dr. Romano Caldeira Camara, Dr. Antonio
Fragoso, Jose Gonzalez Garcia, Professor
Dr. Carlos Trincao, D. Maria Hernandez,
Correia d'Almeida, Dr. Antonio d'Almeida
Figueiredo e do signatario, foi 0 projecto
inicial profunda mente cortado e alterado.
Reduzido, digamos, a pouco mais de metade.
Isto, seja esclarecido, em duas longas
e arduas sessoes, antes e depois do jantar,
e com interven~oes que marcaram, sempre, por inexcediveis seriedade e proficuidade, das quais pedimos licen~a para
destacar as sempre objectivas, sempre certas, do grande Advogado aveirense que e
o Dr. David Cristo. Mas sem desprimor
para todas as restantes, entenda-se.
Aquele jan tar de sabado, no «Hot~l
Arcadia», em mesas pequenas, indistintamente, 0 passeio de barco pela ria, no
domingo, e 0 almo~o na «Pousada do
Moranzeh , foram momentos altos, nao
apenas de confraternizac;ao filatelica, mas,
principalmente, aa modelar hospitalidade
aveirense, que todos nos deviamos copiar,
e daquele «aveirismo» de que sao sacerdotes os Dr. David Cristo, Morais Cal ado,
Dr. Mario Gaioso, Eng. Paulo Seabra Ferreira, Carlos da Rocha Leitao, Correia
d'Almeida e outros, s em esquecer as esposas, e do qual e grao-mestre aquele
nosso colega Dr. Vale Guimaraes, ao qual
nao sabemos se chamar-lhe simpatico, se
elegante, se eloquente.

v. c.
N. da R.: - 0 Diario de Lisboa do domingo seguinte esclareceu que, para esta
reuniao, so foram convidados socios da
sec~ao filatelica do «Clube dos Galitos,",
de Aveiro.

pondencia em frances, ingles, espanhol;
alemao e italiano. Ing. T. Oradeanu, Casuta postala 3.705, Bucarest 22, Romenia.

•
•

Je cherche des timbres motifs de tout
Le monde: Flora, Fauna, Astrofilatelia,
Religiosos, Sport / Portugal e Ultramar,
Africa, Europe Ocid. Je donne en echange
louts lea timbres de la Russia, Polonia e
Europa Oriental: motifs cosmonautica,
3port, flora, fauna etc. Catalogues: Yvert,
Zumstein, Michel : 50-200 YFr. Correspondence: Allemand, Russian, Anglais, Fran~ais.
Ryszard Romanowicz, ul. Wojska
Polskiego 51/3.8 , Koszalin-1, Polonia.

DESEO canje sellos nuevos en series
completas. Doy igual condiciones Brasil.
Cat. Yvert. ENNIO SANTOS, Caixa Postal n." 2124 - Belo Horizonte - Minas BRASIL.
Canjiroes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do ' valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhores
prec;os. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.

Com pro todos selos Sui~a e Liechteinstein, novos e usados. P. Schmid - Rua
Actor Tasso, 1 - Lisboa.

Compro, troco e vendo 3elos novos e
llsado:::. Preciso correspondentes Ultramar
Portugues. Silva Pereira, Rua Antonio Nobre, 43-2-Dt. - LISBOA-4.

Vendo uma colec~ao de selos de Portugal e Ultra mar, ja urn pouco adiantada,
e algumas series e selos novos, avulso.
Fernando A. J. Fernandes - Rua Bartolomeu Dias, 5 - Faro.

Selos com erros, novos e usados, dt'
Portugal e Ultramar, compro, pagan do bern.
Cartas a Secretaria, ao n.O 22.

Willi Kern - Caixa Postal 9. - Porto
Alegre - Brasil. Troca selos brasileiros
por portugueses, com principiantes.

•

Enviem 25/100 bons selos de Portugal e
Ultramar.
Dou 25/100 selos de !talia,
Franc;a ou Alemanha. Bertazzoni V. Gemita 10 - Bologna - ITALIA.

Com pro variedades e erros de Portugal
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. Joao XXI, 68-5. 0 -Esq. - Lisboa - Telefone 778838.

Compro, troco e venda selos classicos.
todas as series novas e usadas de tematica3 universais. Procuro selos de pacotes.
Venda albuns e -material filatelico. A. Borges Brito - BARREIRO - Portugal Tel. 2272329.

•
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Vendem-se, melhor oferta, 4 albuns cotecc;oes de temas. Detalhes a A. Borges
Brito - Barreiro - Portugal - Telefone
2272329.
Philatelists! I want exchange with Portugal, new african countries, Suisse, Austria, Spain, England etc. I collect only
full sets mint: Flora, fauna, cosmos, sport.
I can send: Czechoslovakia, Russia, Poland,
Roumanie, etc. 1; answer everybody. Write
English, Czech, French, German to adress:
Jan Polivka, nam. c. 8, C. Krumlov, Czechoslovakia.

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
Vendo selos de Portugal e Ultramar;
com- desconto de 50 % 20 %, e estrangeiros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo~ambique, 56-3.0 -Esq. - Lisboa - Telefone 842083.

+

Je cherche correspondant pour echangt'
de nouvelles emissions, cosmos, flore,
faune, sports - base Yvert. Corresp. fran~ai3 et allemand. I lonescu. Str. Isvor 141
- Bucarest - Roumanie.
A ero,tilateListas - Compro pequenas e
grandes quantidades de aerogramas militareo, comprovadamente circulados (com
carimbo), expedidos de ou para todas as
nossas Provincias Ultramarinas. Resposta
a Secretaria do Clube, ao n.O 80.
AerojiLateListas - Encomendem desde ja
os sobrescritos que serao transportados no
proximo «XVII Giro Aereo di Sicilia».

BOLETIM DO CLUSE FILATltLICO DE PORTUGAL
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ANUNCIOS ECONOMICO'S

Selos de alguns paises

I wish compl. mint sets all countries,
sports, flora, fauna, and cosmos. Base cat.
~vert, Zumstein or for acc. I give Russia.
Bovt Boris, Kharkovz, Poste Restante USSR.

Jeaquim T. da Silva, Loutulim, Goa
-1ndia. Deseja trocar selos usados de
Portugal e Ultramar Portugues e Imperio
Britanico. Correspondencia em Portugues
e Ingles.

ANT6NIO GOMES PAULO - Rua Antonio Jose de Almeida, n.D 226-c/v. Esq.n,
Coimbra. Portugal. - Compra e troca. VENDE COM GRANDES DESCONTOS.
Selo. antigos e modern os, isolados e em
3erie3 completas, novos e us ados de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Tenho selos
de 4 angolares Fauna em quadras.

FILATELISTAS !
Deseo Portugal y Ultramar, comemoraIivos, Espaiia. Francia y Colonias, Belgica,
Suiza e Italia. Bovt Boris, Kharkov-3,
Poste Restante - USSR.

Nalguns paises fora do Mundo Helenico, existem selos com inscril;oes gregas,
tais como a Romenia Oriental (emissao
de 1881), e Portugal, provincia portugesa
de Macau (com sobrecarga na mesma
lingua).
No ultimo, foram transformados, em
1936, seis valores da serie base que entao
rirculava, em selos de correia aereo, por
meio de sobrecarga local, de tres filas,
das quais duas de caracteres e acentos
grcgos, postos a esmo, sem outro significado qu.e 0 de ornato, e impressos com
o intuito de dificultar a falsificac;ao.
Actualmente, tambem' a Ilha de Malta,
que obtev,c> a sua independencia em 21 de
Setembro de 1964, se encontra entre os
paises que emitiram selos nacionais com
inscric;oe3 greg as.
A Ilha de Malta pos em circulac;ao,
no dia 7 de Janeiro deste ano, uma sene
base de 18 valores, focando, entre outros,
varios a3pectos da sua hist6ria, dos quais
o de 1 d., referindo-se a epoca punica,
representa a imagem de uma estela funeraria com inscric;oes votivas gravadas em
duas linguas, na sua base.
Este monumento encontra-se actualmente no Museu Nacional de La Valeta,
capital da Ilha.
A inscric;ao e dividida em quatro linhas de caracteres fenicios, e tres em
caracteres gregos, estes ultimos traduzindo
o texto de letras semitas.
Trata-se de uma oraC;ao implorativa de
dois irma os, a divindade protectora.
Esta inscric;ao grega prestou servic;o
notilvel a ciencia, servin do de ponto de
partida para a reconstituic;ao do alfabeto
fenicio.
Do mesmo modo que outra inscri!;ao
similar originou, da mesma forma, a decifrac;ao da lapide Roseta, gravada em
hieroglifos do antigo Egipto.
Uma outra estela votiva, e com idenlica inscri!;ao, foi achada em Malta, ao
mesmo tempo que aquela que descrevemos
anteriormente. Esta fo1 oferecida pelo
Grao-Mestre da Ordem dos Cavaleiros de
Malta, 0 frances de Rohan, ao Rei de
Franc;a Luis XVI, que fez merce da mesma
ao Museu do Louvre, em Paris.

Exchange stamps. World-wide. Mint in
quantity. Basis stamps for stamps, face
value, Yvert and Zumstein. English, Russian. - Bovt Boris, Kharkov-3, Poste Restanto - USSR.
Vendo ou troco, 'Uma colecl;ao de Ghana;
Somalia e Burundi, uma tematica «Lions
Clubs», e selos de Borboletas. Ensaios de
cor e provas de Franl;a e Comunidade,
Portugal e Ultramar. Preciso sobretaxas
(ocais da india Port., e anteriores, selos
soltos e postais max. tema. «Cristo», serie:; e variedades da Irlanda. FELIX DA
COSTA ILHA - ALCOENTRE.

•

J ovenes checas, estudiantes, desean so-

tener. correspondencia con jovenes de todo
el mundo, especialmente de Hispano-AmerIca.
Deseamos intercambiar sellos en especial de los juegos olimpicos en series completa:; nuevas, inSignias de metal, discos
de gramofono, tarjetas postales y otros
divers os objetos.
Corresponderemos en ingles, france s;
aleman, espaiiol y esperanto. Respuesta
asegurada. Miss L. KUBASKOV A, Srazna 8
JIHLAVA. - Miss L. MATULOVA, P. O.
Box 119, JIHLA VA. - Miss L . KNIZOV A,
Vojancva 25, JIHLAVA. - Miss J . VINCENTOVA; Dobronin 112/A sidliste osr.;
JIHLAVA.
Je desire echanger des timbres avec
cleJ collectionneurs avances ' du Portugal

Send me all your new issues, only
mint complete of Portugal and Overseas
countries, Belgien and Colonies, English
Colonies, France, Holland, Switzerland,
Austria, Africa. I shall give any issues of
1956-1960 and 1960-1965 Russia. Exchange
basis Yvert, Zumstein or face value plus
postage. Answer everybody. Air mail regLltered postage. - Bovt Boris - Kharkov-3,
Peste Restante - USSR.

et Outremer portugai.;;. - Vojislav Dzepina
- Boskoviceva 17 - Zagreb 1- Jusgoslavia.

Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

Compro uma capa de mola oculta, ja
usada, para folhas mod. S. F . n.D 2.
Resposta a sede do Club ao n.D 35.

Russia
stamps. I
countries. Restante -

DESEJO trocar selos novos e usados
com amigos de to do 0 mundo e, principalmente, de paises de idioma portugues
e espanhoI. Respondo sempre. Corres-

Calling: Exchange large - size
wish mint Portuguese Overseas
Bovt Boris, Kharkov-3, Poste
USSR.

•

Vendo selos usados (1886 a 1959) da
Tenho para entrega
India Portuguesa.
imediata 10 (dez) mil selos. Prec;o de
ocaSlao. Theotonio Menezes - Caixa Postal 315 - Santos - SP. Brasil, America do
SuI.

•
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Embalxador GEORGEIlI .. RGliROPOllLOIll
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A hist6ria de Malta comec;a com a
epoca dos Fenicios, nao sendo entretanto
conhecida a data do seu desembarque
nesta ilha, nem foi averiguado quando os
Cartagineses os desalojaram, forc;ando - os
a abandonar 0 t err e n 0 conquistado.
o certo e que Cartago ja existia no
sec. VI A. C., como estado poderoso e
independente.

A FILATELICA
SELOS ' PARA COLECyOES
Ca/~ada do Carma, 25-S/L.E
LIS BOA - Te/efone 35207

I:SCR ITOR 10 I=llATEL ICO

C. SANTANA
U rna organizaliilo portuguesa tilo
eficiente como as melhores da
Europa, no servilio de abono a
novidades, mas •••
A PRE <; OS

MAIS

BAIXOS

Condioilas espaclals para asslnantas
(801lclt8 ImprlllO)

Ramaslal palo corralo
para qualquar ponto
Todos

01 paisas a tamas
(L1atll mlnl.11 Dr.tultll)

R. Gen. V. Freitas,

22,

r-c - Tel.

ALGES - PORTUGAL .

214232

USADO NOS ESCRITORIOS DE TODO 0 MUNDO
BOLE'nM DO C1UBE FILATELrCO DE PORTUGAL

~
Tipp-Ex
Paraa
correc<;;ao
instantanea
de erros
dactilograficos

Tipp-Ex

NAo E MILAGRE ... E

Tipp-Ex

4745 - Justino Estevao de Oliveira e Silva
- Rua de Bastos Nunes, Bloco A;
Lote 2, 1.0-Dt.o, Queluz - (P) N. 60.
Tematica de escutismo. FDC. 67.
4746 - Dr. Antonio Silva Gama - Av. Marconi, 16-r/c. Porta E - Lisboa - (P)
Po. Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60.
1. 2. Tematica automoveis. 90.
4747 - D. Maria Olivia Didelet Dinis Sampaio Madeira de Almeida - R. Maestro Antonio Taborda, 37-2. 0, Lisboa-3
- (P) T. U. 60. 1. 2. 3.
4749 - Antonio Louren<;o dos Santos - Rua
Marques da Silva, 33-1-B, Lisboa (P) Po. Fr. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2.
19. 90. 93. 94.
4750 - Lui~ Monteiro - Rua da Alegria,
311-3.0-Dt.o - Porto.
4751 - Manuel Gongalves de Araujo - Rua
de Altamira, 98 - Viana do Castelo.
1752 - Jose Mota Pereira (Filho) - Rua de
Acado de Paiva, 15-2.0-Esq.o, Lisboa
- (M) Po. In. T. C. N. U. 60. 1. 16.
Comunidade Britfmica. 94. Bwo Reigns. 92.
ANGOLA

1735 - Joao Carlos de Castilho Falcao Durao Paias - Cal<;ada de S. MiguelCaixa Postal 6500 - Luanda - (M) Po.
Fr. T. C. N . U. 60. 1. 9. 13. 16. 21. 24.
26. 28. 90. 94.
4742 - Bourdon Celestin Gilbert - Fazenda
de Katekeru - Colonato de CelaVila de Santa Comba - (M) Po. Fr.
T. C. V. 60. 1. U. Angola. N. 21.
N. 13. N. Congo ex-Belga. N. Ruanda
Urundi. N. Argelia. N. AEF. U. AOF.
U. Flora e Fauna. N. 90. 94.
GUINE
4712 - Joao Ferreira - Caixa Postal 20Compreende In. AI. T. V. C. N. 60.
tematicas. Religiosos, Fauna (especialmente AVES), Europa, 90.
MADEIRA

4731 - Dr. Arlindo Sidonio Rodrigues Mendes - Rua 5 de Outubro, 115 - Clinica de Santa Catarina - Funchal (P) N. 60.
PEDIDOS A

Crescrodum -

Soc. de Representac;oes. Lda.

RUA DA ESCOLA POLlTECNICA. 80 - 2.0 ESQ. - TELEF. 677871 - L1SBOA
ACEITAM-SE AGENTES EM rODO 0 PAis

TIPP-EX
para originais em
todas as cores
COP-EX
para c6pias
AERO-TYPE
para papel de aviao

ESPANHA

4709 - Filipe J. F. Perez y Perez - Apartado de Correos 888 - Santa Cruz de
Tenerife - Canarias - revistas, cintas
magnetofonicas, jornais e postais.
4736 - Jorge Abad CaseUas - Cale Mariano
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Aquilo, 106 - Barcelona - (P) Es. Fr.
T. 60. 5. 90.

BRASIL
4715 - Rodival Santos Moraes - Caixa Postal 1901 - Belo Horizonte - Po. Es.
In. T. 60. 3. 90.
4i22 - Jose Antonio Andrade - Rua Mario
Martins, 485 - Belo Horizonte, T. 60.
4732 - Theotonio Menezes - Cx. Postal 315
- Santos, SP. - (A) Po. In. U. 60.
2. 91.
ALE1I1ANHA OCIDENTAL

4727 - Dr. Luis Termens Gaeta - Marie
Alexandrastr. 13 - Karlsruhe - (A)
Po. Es. AI. In. 60. T. V. 1. 2. 15.
C. T. 10. 11. 19. 26. 27. 28.
473!) - Willi Banser ~ Windsteiner Weg 4 e
- 1 Berlin 37 - AI.
CHECOESLOVAQUIA

4748 - Ing. Frantisek Zelenka - Hlavni 18
- Praga 4 - Sporilon - In. AI. F. T.
N. U. 60. 3. 90. 96.
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

4706 - Edward Bettencourt - 843 Brennan
Way - Livermore 94550 - California,
In 60. 1. 2. 93.
4718 - Peter Drexlar - P. O. Box 103 East Orange N. J. In. Hu. 60. tematicas, desportos, flores e cosmos, 90.
ITALIA

4724 - Vittoriano Zambrini - Via V .. da Bistieci 10 - Firenze - Fr. In. Es. V. T.
60. 90.
JUGOSLAVIA

4753 - Vojislav Dzepina - Bosyovieeva 17Zagreb-1 (A) T. 60. 1. 2. mancolista.
NORUEGA

4717 -

Nil~

J. Hagerup - Ndr. Strandgate 3,
Drammen - In. AI. 5. Ocidental. 17.
30. 90.
POLONIA

4728 - Wieslaw Wojciechowski - ul. Limanowskiego 14 - Skarzysko - Kamiena - In. AI. N. 60. 3. Tematicas flora.
Malaria.
ROMENIA

4716 - Margineanu Nicolae - Str. Peceneaga
nr. 38 B - Bucaresti 25.

30
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LISTA DE SOCIOS

Gibbons Catalogue Centenary Exhibition

DO

(Londres, 17-20 Feverelro 1965)

CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
LlSTA DEL SOCI- MIGLlEOERLISTE - MEMBERS L1STE - L1STE DE MEMBRES

ALTERA~OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL
4705 - Dr. Augusto Cons tante PereiraPraGa do Municipio, 287-3. 0 - Porto
- (P) Po. Fr. T. C. N . U. 60 tematica FA. 90.
4707 - Mateus Filipe - Casa Janita - Estrada da Galiza - S. Jo~o do Estoril
Po. 60.
470B - Vitor Manuel Pereira de Almeida
Palermo de Faria - Rua Jose de
Oliveira Raposo, 4.0-12-r/c.-Dt. o, Pa<;o
de Arcos (P), Po. Fr. In. T . U. 60.1.2
tematica de avia<;ao 94.
4710 - Antonio Amado Vicente - Praceta de
Beirolas, 14-2.0-Dt.o, Oliva is, Lisboa
(M), Po. Fr. In. T. U. 60. 15. 19. 21.
24. 30. 90.
4711 - Mario do Rosario Castanheira Nunes
- C. do Desterro, 5-4.0. Lisboa (P)
60. 1. 2.
4713 - D. Maria Soares Pereira - Rua 16,
n .o 658, Espinho (M), Po. Es. Fr. In.
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 63., tematicas, 90.
4714 - Cap. Humberto Duarte Gracio - Av.
Estados Unidos da America, Iote 456,
n.o 68-4..0, Lisboa-5 - (M) Po. Fr. In.
N . U . 60. 1. 2. tematica de costumes.
4719 - Ir. Joaquim Oliveira Franco, O. P .
- Pa<;o Episcopal- Faro, T . 60.
1720 - Mario Ribeiro Martins Reiga- Rua G,
n.o 10 - Olivais-Norte - Lisboa-6 (P)
Po. 60.
4721- Antonio Mata - Adro da Igreja, 17
- Belas (M), Fr. T. C. U. 60. 1. 2. 3.
90. 94.
4723 - Henry Tosti Russel- Quinta da Saudade, Livramento - Sao Joao do Estoril (IV!) Po. Fr. In. It. Es. T . C. V.
U. 60. 3.
4725 - Dionisio dos Santos Cravo - Quinta
de Quarteira - Boliqueime, Algarve
(P) Es. T. C. N . U. 60. 1. 2. Tematica
flores e animais, 93 e Echo.

4726 - Grupo Cultural e Desportivo da TAP
- Aeroportoda Portela - Lisboa (P)
60. Tematica aeronautica.
1729- JOSE' Augusto das Neves NunesRua Luis Simoes, 49-1. 0-Esq., Queluz
(P) Po. Fr. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2.
3. 94.
4730 - Carlos Alberto Henrique RamosRua A a Rua Coronel Ferreira do
Amaral, Lote E, 5.0-F., Lisboa (P)
P o. Fr. In. T. N . U. 60. 1. 2.
4733 - J ose Alexandre Pires - Rua Marechal Carmona, 8-1. 0 - Vila Real de
S a nto Antonio (M) Po. Fr. In. E s.
T. C. N. U. 60. 1. 2. 21. Marrocos.
4734 - Vitor Manuel das Neves Canhoto R ua 3, n .o 7, Bairro de Santa Cruz,
Benfica, Lisboa (P) T. C. U. 90.
1737 - Al berto Lima Basto - Av. da Reputlica, 70 - Parede (M) Po. E s. Fr.
In . It. T . C. N. U. 60. 1. com FDC.
93. 94.
4738 - Luis Fernando Fialho dos Anjos Largo do Carmo, 5-2. 0, Setubal (P)
Po. Fr. In. AI. Es. Compreende AI.
T . C. N . U. 60. 1. 2. 3. em 64. 90. 94.
1740 - Manuel Viriato Reto Pereira Vaz Rua do Campolinho, 77-1. 0, Valadares (Gaia) - (M) Po. Fr. T. C. N. 60.
N . Tematicas de animais, flares e
avia<;ao. 90. 94.
4741 - Antonio Pedro da Luz - R. Dr. Sousa
Martins, 95 - Vila Real de Santo Ant6nio - (M) Po. Fr. Es. T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94.
4743 - Sec<;ao Filatelica da Associa<;ao Academica de Coimbra - Pa<;os da Academia - Coimbra - Po. Fr. In. AI.
It. Es. T. C. V. Todos os temas.
90. 93.
4744 - Francisco Claudio Joao - Rua Ataide
de Oliveira, 25 - Faro - Po. Fr. In.
Es. T. N . U. 60. 1. 2. 19. e provindas. Europa. Fauna. Flora. Caravelas. 90. Hevia. 94.

•

Conforme noticiAmos, com a devida antecipal;iio, e por duas vezes, teve lugar na capital brittmica,
com a denominaciio e na data em epigrafe, uma Exposil;iio Filatelica verdadeiramente excepcional _
dado que reuniu, por convites, exclusivamente, as melhores jepas das melliores colecfiJes de todo 0
Mundo - comemorativa do centenlirio da publica~iio do primeiro catAlogo mundial de selos: 0 Stanley Gibbons, editado em Novembro de 1S6S, de que jli s6 existe um exemplar, conservado no Museu
Britanico, e que ocupou urn lugar do mais merecido relevo na Exposilliio.
E-nos grato registar que, alem de Jos6 GonzAlez Garcia, tamb~m foi convidado a expor nesta
notabilissima mostra 0 Prof. Dr. Carlos Trinciio - 0 que nio era do nosso conhecimento, ao redigir
a nota sobre 0 assunto,
;
vinda a lume no n. O J 61, r- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---;-::-.;--,
Dezembro de 1964, deste
boletim - tendo estado
a Filatelia portuguesa,
portanto, dupla e condignamente representada
no categorizado acontecimento, do mais alto
nivel.
Nada menos de
37 500 visitantes desfiOF
laram pelo cRoyal Fe~ti
val Halh, que havia ser&
vi do de palco a Exposi~iio
Filatelica Internacional
cLONDON- 6o>,formando
bichas interminaveis, em
especial no slibado, 20,
l'i:!R liALf: JlY
ultimo dia - e a Imprensa mundial, especializada ou nlo, deu a
_.
,t
maior publicidade it impressionante manifestaFOREIGN POSTAGE STAMP DEALER,
lliio. Por exemplo, 0 magazine colo ri do .The
Observer> de 14 de Fe1 5 , TREVIL L E ST R E E T~
vereiro, a mais antiga
e autorizada revista doPLYMOUTH.
minical inglesa, dedicou-Ihe sete das Buas belas
pliginas.
10rnada de eloquente
e intensa propaganda da
Filatelia, que deve encher
de jUbilo a conceituada
firma que a organizoue que, como era fAcil de
conjecturar, e nco n t r 0 u
na opiniiio publica de
todo 0 Mundo aquele
acolhimento que Ihe servira de estimulo para
prosseguir a sua destao f ulcro refulgente da Exjos;piio
cada carreira.

BRITISH, OOlONiAl

FOREIGN

POSTAGE STAMPS,

E. STANLEY GIBBONS,

•
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VENDA ESPECIAL + VENTE SP~CIALE
SPECIAL SALE + SONDERANGEBOT

341-2 - Centendrio do selo (2 sobrescritos)
347-9 - Milendrio do Reino (3 sobrescritos)
351
- Centendrio do telegrafo
3S2
- Segundo centendrio da Academia de Belas Aries
(3S) - 353-7 - Milendrio do Reino (S sobrescritos)
(36) - 458-9 - Fundo da Liberla~ao
(37) - 360-1 - Milenario do Reino (2 sobrescritos)
- Fil6sofo e te610go S. Kierkegaard .
(38) - 366
(39) - 375-6 - Museu Nacional •
- Esc.Jla Veterindria e Agricola
(40) - 377
(41) - 382
- Festival de Musica e Ballet
(42) - 383-4 - Gruz Vermelha •
(43) - 386-8 - Agricultura •
(44) - 389 90 - Bodas de prata dos soberanos
(45) - 391
- 4·° Centen6.rio dos Far6is •
(46) - 392
- Medico N. R. Finsen
(47) - 393
- Comissao Europeia da O. M. S.
(48) - 394
- • Europa - 60.
(49) - 39j
- Escuteiros
(So) - 397
- Salvaguarda das belezas nacionais
(51) - 398-06 - Frederico IX (9 sobrescritos)
(S2) - 411
- Festival de music a e ballet.
(S3)-412
-Azenha.
(S4) - 413
- Barco "Selandiu
(S5) - 4'4
- Ajuda aos palses subdesenvolvidos
(S6) - 415
- Parque «Tivoli.
(57) - 416
- Salvaguarda das belezas naturais •
(58) - 417
- F. A. O. (Nalioes Unidas) •
(59) - 422
- cFerry-boat.
(60) - 423
- Confer~ncia Postal de Paris

7$00
5$00
4$00
4$00
9$00
15$00
6$00
3$00
2S$00
4$00
4$00
9$00
9$00
7$00
3$00
3$00
6$00
6$00
5$00
3$00
37$5 0
5$00
2$5 0
S$oo
3$00
3$00
2$5 u
3$00

2$5 0
5$00

Pravo flxo, mall porta - Prix farma, plus port - Nat prlca, plul postaga
Nattoprels, und porto
Pedid08 ao CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Avenida Almirante Reis, 70,3. 0 , Dto.- LIS BOA

MACAU
Ban-

DIA DO SELO - Ma cau - C. T. T. - 1 dE'\
Dezembro de 1964.

1 dE'

MOCAMBIQUE

DIA
T. T.

EXPOSICAO FILATELICA E NUMISMATICA DE MOCAMBIQUE - Louren!;o Marques - 23 de Julho de 1964.
01A DO SELO - Louren!;o MarquesC. T. T. - 1 de Dezembro de 1964.

III EXPOSICAO FILATELICA DA NOSSA

D1NAMARCA - DANEMARK - DENMARK - DANEMARK
(31) (32) (33) (34) -

ULTRAMAR
ANGOLA

(S6manta para s60108 - Saulamant pour mambral- Only for mambarl
- Nur fUr MltgJladar)

29

SENHORA DO MONTE - Sa aa
deira - 10 de Agosto de 1964.
O1A DO SELO - Luanda - C. T . T. Dezembro de 1964.
n EXPOSICAO FILATELICA DO X
DO SELO - Novo Redondo - C.
- 1 de Dezembro de 1964.
CABO VERDE

S. TOME
DIA DO SELO - Praia - C. T. T . - 1 de
Dezembro de 1964.

01A DO SELO - S. Tome - C. T. T.1 de Dezembro de 1964.

GUINE

TIMOR

01A DO SELO - Bissau - C. T. T. - 1 de
Dezembro de 1964.

DIA DO SELO - Dili - C. T. T. - 1 de
Dezembro de 1964.

Em LISBOA, deve preferir 0

HOTEL CONDESTA VEL
Moderno, conforhivel e

0

mais central

PRE<,:OS ACESStVEIS
RestaLlrante - Bar - Snak Bar
AUTO PARQUE PRIVATIVO

Telefones 33922-370331 (15 linhas) - Avenida da Liberdade - Travessa do Salitre - Pra~a da Alegria

Uma Grande Empresa Filafelica ao seu servi~o
FILATELIA EUGE~IO LLACH S. L. publica quinzenalmente umas
ofertas-catalogos de selos, que constituem um esforlfo editorial sem precedentes no campo da paixiio coleccionista.
o seu envio e gratuito
Pelfa-os por favor 11.:
FILATELIA EUGENIO LLACH S. L.
Plaza de Catalufia 21 _ BARCELOKA-2
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9

MARCOFILIA
PORTUGAL
Carimbos do primeiro dia de circula~io
EUROPA 1964. Lisboa -14 de Setembro de
1964 - S. I. R. Rua de S. Jose, 20. Carimbos identicos no Porto (Batalha) e
Funchal.
ANOS IN T ERN A C ION A I S DO SOL
CALMO. Lisboa - 12 de Outubro de1964 - S. I. R. Rua de S. Jose, 20. Carimbos identicos no Porto (Batalha) eFunchal.
JOGOS OLfMPICOS DE TOQUIO (X DIA
DO SELO). Lisboa - 1 de Dezembro
dc 1964 - S. I. R. Rua de S. Jose, 20.
Carimbos identicos no Porto (Batalha)
e Funchal.

CENTENARIO DO «DIARIO DE NOTtCIAS" . Lisboa - 28 de Dezembro de
1964 - S. I. R. Rua de S. Jose, 20. Carimbos identicos no Porto (Batalha) e
Funchal (Madeira).
CONGRESSO NACIONAL DE TRANSITO. Lisboa - 15 de Fevereiro de 1965
- S. I. R. Rua de S. Jose, 20. Carimbos identicos no Porto (Batalha) e
Funchal.
V CENTENARIO DA CIDADE DE BRAGANCA Lisboa -16 de Mar!;o de 1965
- S. 1. R. Rua de S. Jose, 20 - Lisboa.
Carimbos identicos em Porto (Batalha),
Funchal e Bragan!;a.

•

Carimbos comemorafivos
n EXPOSICAO FILATELICA NO ESTORIL - Es toril - Esta!;ao de Correia 30 de Outubro de 1964.
III EXPOSICAO FILATELICA BANCARIA
- Pos ta de Correia no Sindicato dos
Bancarios - Rua de S. Jose, 131- Lisboa-2 - 14 de Novembro de 1964.
F.XPOSICAO DE DIVULGACAO FILATELICA - Alhandra - Posta de Correia
na Sede da Junta de Freguesia -1 de
Dezembro de 1964.
EXPOSICAO DE DIVULGACAO FILATELICA - Seia - Posta de Correia - Salao da Assembleia Senense - 1 de Dezembro de 1964.
III EXPOSICAO FILATELICA INTERSOCIOS OS GALITOS - Aveiro - Posta
de Correia - Teatro Avenida - 1 de
Dezembro de 1964.
EXPOSICAO FILATELICA DA SIDERURGIA NACIONAL - Seixal- Posta
de Correia na F. S. N. - 1 de Dezembra de 1964.
II EXPOSICAO FILATELICA DO FUNCHAL - Funchal - Posta de Correio-

Cap. Jorge A. Freire Garcia
Este nosso estimado cons6cio e amigo,
alem de filatelista experiente e entusiasta,
e, tambem, urn distinto amador fotogrliflc')
de rara sensibilidade, e ja diversas vezes
galardoado em exposi!;oes, mesmo de nivel
in ternacional.
Na exposi!;ao da especialidade que, integrada na VII Quinzena de Arte dos Bancarios (Casa do Bancario, 16 a 23 de Fevereiro), teve a participa!;ao de 540 obras,
de 181 autores, nacionais e estrangeiros

A. GAMA REIS

Edificio da Junta Geral do Distrito
Aut6nomo do Funchal- 30 de Dezembra de 1964.

(MR. CORK)
WELCOMES you at

EXPOSICAO FILATELICA NACIONAL
DA TEMATICA DA PROPRIEDADE
URBANA - Lisboa - 1 de Fevereiro
de 1965. Posta de Correia na Associa!:ao' Lisbonense de Proprietarios, Rua
D. P edro V, 82.
PRIlVIEIRO VOO A JACTO TAP - Lisboa-Bruxelas-Lisboa - Aeroporto de Lisboa - 1 de Abril de 1965.
II EXPOSICAO FILATELICA DE INTER-COLECTIVIDADES DE CULTURA E
RECREIO - Lisboa - Posta de Correia
na Sede da Academia de Santo Amaro
- Lisboa - 3 de Abril de 1965.
EXPOSICAO FILATELICA DE TEMATICA DESPORTIVA - Posta de Correio na Sede da .Biblioteca do Museu
de Voleibol-Porto-5 de Abril de 1965.
VOO A JACTO TAP - Lisboa-Joanesburgo-Lisboa - Aeroporto tle Lisboa6 de Abril de 1965.

CASA DAS
CORTI<;AS

4- 6 -

- - - - - !

- das quais for am seleccionadas 228 fotografias, pertencentes a 109 concorrentes
- a Cap. Jorge Garcia ganhou a «Ta!;a
Lisboa», premia destinado ao melhor trabalho que tivesse par tema a nossa
capital.
Em face de tal exito, apresentamos-lhe as calorosos cumprimentos e felicita!;oes do Clube Filatelico de Portugal,'
amplamente justificados; par tao bern
sucedido desfecho.

Moedas cunhadas em nome dos
reis, regentes e governadores
de Portugal

(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS
RET A I L E R S

Nem tudo foi mau .. .

MI:TROPOLIS

Mlmber of Portuauli,
Chlmbu of Commlrce

L

Esta publicado a fasciculo n.O 18 da
obra de A. C. Teixeira de Aragao, «Descri!;ao geral e hist6rica das moedas cunhadas
em nome dos reis, regentes e governadores de Portugal», que a Livraria Fernando Machado, do Porto, edita, com a
patrocinio da Sociedade Portuguesa de
Numismatica.

(Cork House)

•

.. or _ _ _ _ _ _ _-,
IlNS ... OIlTBOS

RUI dl Elcoll PolitAcnlCI -

8 -10

Telefon, 32 58 58
Telegram .. : ISOLANTES
LISBON - PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES

o maior cartaz filatelicb do ana transaeto, a Exposi!;ao Filatelica Internacional
«PHILATEC - 64» (Paris ; 5 a 21 de Junho),
mereceu de muitos publicis tas as mais
altos elogios, e deu lugar, igualmente, a
numerosas e duras aprecia!;oes des favor aveis, par parte 'tie figuras de destaque,
e, par consequencia, certamente na justa
medida, e com mati vas jus tificados.
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Uma coisa e certa; e os criticos nao
a referiram: os organizadores do discutido certame podem orgulhar-se, pelo
menos, de transmitir uma heran!;a valiosa.
Dos 3.000 quadros utilizados, os P. T. T.
eonservaram apenas 1.000, distribuindo os
outros 2.000 - por intermedio da Federa<;ao
Francesa - a numerosas agremia<;oes filatelicas da provincia, que, agora, merce
desta dadiva excepcional, estao em condi!;oes de fazer propaganda intensa e proficua aa Filatelia nas respectivas regiOe.:i.
Oois mil quadros, meus senhores!

.. Cercle d'Btudes PhilateUques»
e 0 Cap. P. Lemos
da Silveira
Esta prestigiosa agremia<;ao, fundada
em 1948, agrupa exclusivamente coleecionadores que se consagram a estudos profundos e a pesquisas intensas, com 0
nobre proposito de aumentar constantcmente 0 somatorio dos seus conhecimentos, e transmiti-Ios ao comodismo m9.is
ou menDs acentuado dos outros. It uma

ph!iade de eruditos que, dada a pureza das
suas convic<;oes, e 0 seu amor aos principios que defende, nao aferrolha 0 resultado do seu arduo e persistente trabalho, mas, antes, e por todos os meios
ao seu alcanee, generosamente 0 divulga,
para esclarecimento dos menDs dotados
ou dos mais superficiais.
Julgamos que ninguem ousara por em
duvida que 0 .. Cercle d'Ittudes Phil ateliques», de Bruxelas, e isto mesmo, ao
acrescentar que 0 seu presidente e 0
filatelista eminente General Jean Ou Four,
F. R. P. S. L., bern eonhecido dos po!"tugueses pelos seus ineditos e preciosos
estudos sobre 0 Kionga.
A associa<;ao, que, ate fins de 1964,
reunia apenas os mais cultos filatelistas
belgas, resolveu, este ano, criar uma categoria de socios cOlTespondentes, para a
qual chamou alguns estrangeiros, de reeonhecido merito.
o nosso Pais nao foi esquecido, tendo
reeebido tao honroso convite 0 nosso eolega Cap. Lemos da Silveira, euja palavra
e euja pena tern cumprido, com uma eficiencia e uma dignidade relevantes, que

~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~
~

~

Regulamento da £xposi~60 Filatelica
do XI Dia do Selo -1965

~
~

~
~

~
~

1.° - 0 Clube F'llatelico de Portugal reallza, em 1 de Dezembro, uma
Exposlgao F'lIatellca a, que so podem concorrer os sOclos.
2.°_ Os concorrentes podem partlclpar nas segulntes classes :
1- Ensalos, provaa e aeloa de Agores e Madeira.
11- Cartaa prefllatellcas de Agores e Madeira.
S.D-A dlatrlbulgao doa qua1lroa pelos concorrentes aera felta pelo
C. f'. P., em funoao do seu numero e da quantldade de material
selecclonado.
4.°_ 8erao atribuidas medalhas de prata, Iguals para todoe os exposltorea.
6. 0 - A Inscrloao, gratulta, deverS. ser felta ate 16 de Novembro, dlrectaments ou por carta reglstada, e 0 material entregue na Sede do
Clube, ate 6 dlas antea da Inauguraoao, e levantado palos concorrentes ate tres dlas depols do encerramento.
6. 0 - Embora faga quanto em sl caiba pela conservaoao e guarda, 0
C. f'. P. nao se responsablllza pelo material exposto, que podera
aer seguro pelos seus proprletarlos.
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vislumbrando-se des de logo urn grande
centro de vida numismatica, e de grande
provcito para a coleccionador de moedas,
medc;lhas e tesseras.
Esta nova colectividade que aparece no
horizonte, assim 0 eremos e queremos,
passara a t er vida desafogada, dada a
circunstancia de poder receber, entre a
massa assoeiativa, coleccionadores das mais
variadas pe<;as. Desde as anilhas de charutos, caixas de f6sforos e eapicuas, ate
a03 crista is, bengalas, ex-libl'is e porcelanas, os seus eoleecionadores terao ali 0
seu lugar.
A plimeira arraneada e a sede, mas
parece que tal coisa ja nao constitui problema de maior, pOis esta em vias de
solu<;ao.
Quanto a actividade dos seus corpol>
~erentes, nao sera razoavel po-Ia em duvida, e por esta razao parece ser justo.
mas nao ambicioso, que urn orgao de imprensa venha mostrar a vitalidade de tal
gremio, e por ela medir a capacidade
cientifica, artistica e literaria dos seus
compol1l'ntes. E quantos assuntos Ill. podem sel' tratados ?!! Arqueologia, Etnografia; Numismatica, Medalhistica, Heraldica,
Escultura, Filatelia, Ceramica, Pintura, Diplomatica, Sigilografia, Artes Populares,
etc., etc. De tudo urn pouco, e bern se-
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leccionado, e assim se formara urn notavel
conjunto grafico.
S6 Born e Belo.
Se tal acontecer, louvado seja 0 coleccionismo que, em boa hora, congregou
hom ens de vontade forte e bern temperada, para uma realiza<;ao de elevada expressao artistica e cultural.
Deste canto onde estas linhas tern acolhimento, saudam-se todos aqueles que tao
corajosamente van arrotear campo para
que a 3 futuras gera<;oes sigam 0 seu caminho com maior seguran<;a do que as
gera!;oes anteriores.
Sempre assim foi, e sempre assim sera.

~. Castel-Branco &~ilho
LIMITADA

Apartado 0. 0 44
Telefone 22020
VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series temltticas de todo
o Mundo. Selos clltssicos de Portugal
e Ultramar

A SEVERA
RUA

DAS

GAVEAS.

BAIRRO ALTO

$5-57
•

T. I • f.

•
L1S10A

•

34006

PORTUGAL

~

~

RESTAURANTE TlplCO

.;
~

~

RESTAURANT TYPIQUE

~

~

=
~

TYPICAL RESTAURANT

~

.;
~

~
~
~

~
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Fadas e Guitarradas
ABERTO TOO.... A NOlTE

•

HOUVERT TOl T LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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Natulas numismaticas

sao consideradas aquem e alem fronteiras, 0 dever de formar e informar.
Rendemos-Ihe as nossas hom",nagens
por mais esta justa e rara distin!;ao, e,
em nome dos filatelistas portugueses, aqui
lhe expressamos apertado abra<;o. Por ja
nao _ser apenas 0 maior aerofilatelista e
o mais esclarecido tematico portugues, e
unico com cartel internacional nestas especialidades, mas urn dos grandes da Filatelia mundial, tout court.

Uma tertulia de numismatas
em perspectiva
E evidente; e ja por vanas vezes se
tern afirmado, sem ter havido contesta!;ao,
que Lisboa vive no mais completo marasmo numismatico e medalhistico, sem
orientac;ao nem disciplina.
Pelo que tenho lido, creio mesmo que
isio que se aponta ja t ern acontecido em
",arias epocas.
o falecido Dr. Pompeu de Carvalho
Mirabeau, num dos seus trabalhos, afirma
que, par volta da 3." decada do corrente
seclllo, vivia-se numa situac;ao muito amiloga a qll'" se esta passando no momento
que decorre, e se destaca com muita
magoa.
o estudo da ciencia monetaria estava
entao ao cuidado de meia duzia de trabaIhadores da Historia e da Arqueologia, e
tendo, como unica fonte tuminosa, a Cas a
Liquidadora, que deixou rastro notavel,
atraves dos seus catalogos de leiloes que
ali se realizaram, e onde se bebe, ainda
hoje, aquela agua cristalina que satisfaz
todoJ os que precisam de matar a sede
do seu espirito coleccionista. E certo tambern que, na 2.8 metade deste seculo que
esta decorrendo, e em ritmo acelerado,
urn centro de larga projecc;ao se ergueu,
- a Casa Molder - , que movimentou, sabiamenfe, alguns daqueles que hoje sao
mestres incontestados, e de grande renome
internacional.
o Dr. Pedro Batalha Reis, na sua monumental CARTILHA, tambem nos fala
de urn Centro Numismatico, primeiro na
Rua do Comercio, e mais tarde na Rua
da Madalena, ao qual ja se fez referencia
numa destas notulas, em Abril de 1959, e
ja anteriormente 0 Dr. Leite de Vasconcel03 0 havia feito no seu ARQUEOLOGO
PORTUGU~S.

Como se ve, 0 movimento numismatico,
compra, venda e troca, tern - sofrido altas
e baixas.
Neste momento, a hora em que se
tra!;am estas linhas, nada existe. Os debei3 pontos de reuniao (Clube Filatelico de

Pelo

Cito-Cfto

Dr. &R~&LDO DR&Z.i o

Portugal e a F. N. A. T.), e bern fracDs
eles ercm, tambem desapareceram por
completo, ingloriamenie esquecidos, e nem
sequel' se reza por sua alma. Deles nada
resta. Este e 0 estado da vida associativa
do,; numismatas lisboetas, mestres, principiantes, avan!;ados e debutantes.
Cada
urn, em sua casa, aguarda que a sorte se
lhe depare, e abl'a seus brac;os, e que a
louca teimosia dos carolas possa encontrar
e trazer a luz do dia urn ponto de reuniao
para conversa, estudo, discus sao, venda,
compra e troca. Mas cada urn aguarda,
muito comodamente sentado a lareira, de
pantufas, que outros apare!;am, e deem
boa conta daquilo que foram capazes de
[azer.
Quem tra!;a estas linhas muitas vezes
tern procurado por-se em comunicac;ao com
outros confrades, e entre muitas coisas
ventiladas toca-se sempre na me sma tecla, - a necessidade de uma tertulia numismatica - com a justa aspil'a!;ao de ir
mai., alem, mas fica-se sempre aguardando
melhores dias e melhor sorte.
No final do ana que terminou ha pouco
os seus dias, na quadra festiva do Natal
de 1964, chegou ao meu conhecimento,
quando duma dessas diligencias em prol
.:1a Numismatica, que estaria para breve
a possibilidade de dar efectiva!;ao a tao
justas aspira!;oes de todos aqueles que, na
verdade, julgam de absoluta necessidade
a forma!;ao de urn centro de cultura numismatica.
Referiam essas informa!;oes a uma colectividade - 0 CLube dos Coteccio-nadores
Portugupses - que tern em vista uma sede
para se instalar e dar abrigo a todas as
manifesta!;5es coleccionistas, quer de Lisboa, quer das restantes terras do Pais.
Desnecessario e afirmar que esta noticia foi recebida com verdadeiro jubilo,

•

Urn dos nossos consocios, marcofiliJ ta
incipiente, mas que temos em grande
aprec;o, dado que as suas qualidades de
estudioso of ere cern todas as garantias de
poder vir a fazer algo de substancial nesta
atraente modalidade, pergunta-nos 0 que
significa a menc;ao Cito-Cito, que figtlra
nurn dos seus prl!filatelicos. Como a l'esposta interessa, nao apenas a este colega,
rna3 a, muita gente boa que desconhece
a rninudencia, transmitimos-Ihe, nesta nota
pllblica, com largo auditorio, que se trata
da primeira men!;ao de transporte «expresso», e que essa inscric;ao, iniciada no
reinado de Luis XIV, subsistiu ate ao seculo XIX sobre as cartas prl!filatelicas.
Trata-se, como e obvio, dum estudo e
duma colecc;ao absolutamente apaixonantes.

o

•
f

« Dhirio

de Lisboa»
e a Pilatelia

Todos conhecem exactamente a linha de
conduta deste grande e prestigioso jornal,
no que diz respeito a Filatelia. E 0 jornal
que, desde ha muitos anos, aos domingos,
sem falhas nem limitac;5es de espa!;o, acolhe a excelente sec!;ao filatelica que, sob
a sigla V. C., redige 0 nosso querido presidente. Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho. A' melhor rubrica filatelica publicada
em diarios portugueses, com orgulho 0
proclamamos, que alia, a uma informa!;aO rapid a e actualizada, a limpidez das
verdades que publica, e a condena!;ao de
desmandos e erros que nunca se abstem
de criticar.
Pois, a juntar a este alto servi!;o
prestado a Filatelia, e contribuindo para
urn esclarecimento mais largo da opiniao
publica, 0 Diario de Lisboa de sabado,
10 de Abril, inseriu, nas paginas centra is do

it

seu npreciado suplemento «Magazine»; urn
primoroso artigo de Danielle Hemmert, da
Acad",mia Ronsard, e membro do juri
do Grande Premio de Arte Filatelica, intitulado "A FilateLia ent1'a nos dominios
da Arte e da Hist61'ia, ~o'1tstituindo um diI ertim£::n.to que clLUiva e e'duca»\ e magnificamente ilustrado com reproduc;oes amplindas de alguns dos mais belos selos
modernos da Fran!;a.
o nosso Clube, sempre atento aos factos
que contribuem para prestigio e divulgac;ao da Filatelia, felicita 0 Diario de Lisboa, como Ihe compete, com uma palavra
de aplauso e de simpatia, pela sua perfeita iniciativa, e pelos frutos que dela
vao, certamente, resultar.

Marcofilia portuguesa
em Bruxetas

o nosso dedicado consocio e amigo
Jean Foucart, distinto filatelista e dirigente matclico - vice-presidente da "So<:ietc Aerophilatelique Beige» e secretario-geral da «Societe Royale Amicale Philateliquel> - apresentou, ria recente mostra do
.. Dia do Selo» (25 a 29 de Abril), em
Bruxelas, 0 seu inspirado estudo sobre
marcas postais das auto-ambulfmcias portuguesas.
Ao expor, em tao importante manifesta!;ao, uma das facetas pouco conhecidas
da filatelia portuguesa, ou, mais especificamente, da nossa marcofilia, Jean Foucart prestou-nos urn grande servi!;o e uma
extensa contribui!;ao, no que se refere a
propaganda da Filatelia nacional alem-fronteiras, e num meio evoluido como e
o belga, pelo que aqui Ihe manifestamos
o nosso reconhecimento pela sua brilhantissima e bern sucedida actividade.
Um Uvro de muito interesse
Acaba de ser posta a venda em Portugal a traduc;ao espanhola da conhecida
obm «Filatetiu», de Emilio Obregon, da
"American Topical Association ».
Consta
de 2 volumes, encadernados em tela, formato 17,5 X 12 cm., com urn total de 372
paginas, 200 gravuras e 11 laminas a
cores, e, alem de ser de interesse para
todos os filatelistas, e de particular importancia para os coleccionadores principiantes e medios. 0 prec;o e de 186$00,
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podendo ser adquirida em 4 presta!;oes
mensais de 46$50. Pedidos a firma Monte.ner & Simon, Rua Braamcamp, 12-ric-Esq., Lisboa.

Museu Postal Nacional
Nao se trata de noUcia portuguesa,
mas vinda da Gra-Bretanha . .. 0 famoso filatelista Reginald M. Phillips, de
Brighton, ofereceu a sua colec!;ao de ClflSsicos do seu pais - con tendo, em 2.500 foLhas, as maiores raridades reunidas durante 40 anos, incluindo as melhores pe!;as
das colec!;oes dispersas de Dendy-Marshall,
Bertram M c G 0 wan, J. B. Seymour,
H. C. V. Adams, W. Sugden e Maurice
Burrus, e avaliada em 275.000 libraspara organiza!;ao dum Museu Postal Nacional. Como curiosidade, anotamos que
esta prodigiosa colecti'mea foi exposta apena.> uma vez, na Exposi!;ao Filatelica
Internacional «LONDON - 60", onde ganhou 0 «Grande Premio» . A generosa
dadiva foi imediatamente aceite pelo Estado, devendo 0 Museu, instalado na Esta!;ao C e n t I' a I de Londres, em King
Edward Street, em plena City, ser inaugurado em 1968.
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associativa a maior curiosidade, traduzida por uma procura intensa dos diversos
Lotes, dado que lhes proporciona a possibilidade de refor!;ar as suas colec!;oes
com pe!;as filatelicas atractivas, e of erecidas a pre!;os estudados, verdadeiramente
ao alcance de todas as bolsas.
Neste numero sao oferecidos, exclusivamente, sobrescritos de primeiro dia da
Dinamarca - pais que se caracteriza pelos
seus belos carimbos, admiravel e cuidadosamente aplicados - e que interessam aos
mai:,; divers os tern as.
Como habitualmente, basta urn simples
postal a solicitar os lotes em que tenham
empenho, ou passar pela nossa sede, aos
sabados a tarde.

Pilatelia portuguesa no estrangeiro

Continuamos a registar, e com 0 mais
vivo prazer, a actividade de filatelistas que
no estrangeiro desenvolvem grande actividade a favor da Filatelia portuguesa.
Assim, depois de nos referirmos, em numeros anteriores, a I. P. P. S., dos Estados Unidos, e P . P. S., na Inglaterra,
lrazemos hoje ao conhecimento dos nossos
Leitores a existencia de urn novo Clube,
- este no Canada, e que tern 0 titulo de
Venda especial
First Philatelic Portuguese Clube of CaEm ritmo seguro, e enquanto houver
nada, com sede em 31, Major St. Toronto,
material disponivel, continua a venda dos
4 - Ontario. Ao novo Clube, apetecemos
duplicados da vasta colec!;ao do Clube
as maiores prosperidades, com desejos
de longa vida.
- iniciativa que tern merecido da massa

primoroso conjunto, que agradou francamente, tanto pela novidade, como pelo
interesse que despertou entre os numerOS011 visitantes que acorreram ao Cinema
Ginasio.
Da3 outras participa!;oes, apreciamo-las em dois grupos. No primeiro, contam-se tres colec!;oes classicas em que,
pelo desenvolvimento e especializa!;ao apresentados, figura em primeiro plano a se\ecc;ao de Cabo Verde, seguida pela bern
organizada e bern apresentada colec!;ao
do Vaticano, logo emparceirada pela colecc;ao de Israel, esta bastante prejudicada pela montagem, que the da uma
apresenta!;ao pouco agradavel.
No outro grupo, temos apenas a co\ecc;ao tematica de Caminhos de Ferro,
que agora aprech'lmos aumentada e valorizada, com urn born plano e urn desenvc.lvimento consciente, que demonstra
boa organiza!;ao, tao indispensavel numa
colec!;ao tematica.
Estas foram as participa!;oes que estiveram presentes na IV Exposi!;ao In-

SANCHO' OSORIO
REMESSA A ESCOLHA

Portugal e Ultramar (centos de 5elos diferentes, novos ou usados, para colec\;iio)
SERIES NOVAS

Portugal e Ultramar (quando V. S. desejar, mandarei tabela com pre!;os Uquidos)
SELOS USADOS EM PAGAMENTO

(aceito qua\quer quantidade ou genero.
Serio valorizados con forme tabela que
mandarei).

Rua da Madalena, 80.3.D -LISBOA 2
PORTUGAL

terna de Filatelia do Grupo Desportivo
da CUF, de 30 de Janeiro a 7 de Fevereiro, constituindo mais urn certame filatelico que 0 publico do Barreiro pade
apreciar, dando, com a sua presen!;a, 0
apoio e 0 encorajamento indispensaveis
para que a Sec!;ao Filatelica do Clube
continue na sua missilo de dar a conhecer
a Filatelia cada v ez mais e methoT.
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V·I Exposi~io Local de Filatelia

JlIO~TEIBO P~LMA

Assim, e pela ordem do catalogo da
exposi!;ao, expuseram:
e Sousa:

Colec!;ao especializada de Cabo Verde
(5 quadros).
- FLorentino ALv es Rodl'igues:

Colec!;ao completa do Vaticano
(5 quadros).
- Capitdo Francisco Lemos da Silveira:

Dominlo, do Sacramento
(Mercado filatelico
de lisboa)
Rua do Crucijixo, 26
Telefone 324891

LISBOA 2 -

S elec!;ao de primeiros voos e voos
especiais de Madagascar e da Reuniao (3 quadros).
- Francisco Horta Raposo:

Colec!;ao completa de Israel (5 quadros)
- Jose de Matos Senas:

Portugal

•

Colec!;ao tematica de Caminhos de
Ferro (10 quadros).

E

Destas participa<;oes, todas merecem
uma palavra especial, porque cada uma
se evidenciou pelos seus pr6prios meritos.
Sera, no en tanto, justo que salientemos
a participa!;ao do Sr. Capitao Francisco
Lemos da Silveira, nao s6 porque se
apresentou pela primeira vez numa exposi<;ao do Grupo Desportivo da CUF,
como porque, com a sua selec!;ao de primeiro3 voos e voos especiais, dos pioneiros as aberturas de linhas regulares;
de Madagascar (1927-1938) e da Reuniao
(1933-1938), exibiu, em tres quadro5, 1.lm

SELOS NACIONAIS
ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E
MATERIAL FILATELICO

•

List. de ofertaa em

diltribui~ilo

selos de cabelos lisos de D. Pedro V

Por

- - AbHio Joaquim Silva

bE PORTUGAL

Datos de entrada em circulm;:ao dos

IV Exposi~io Inferna
do Grupo Desporfivo da CuI
A Sec(;ao Filatelica do Grupo Desportivo da CUF associou-se ao 28.0 aniversario
do Clube com uma Exposi!;do de Divulga!;do que, pelo nivel alcan!;ado, cumpriu
perfeitamente 0 fim que se desejava.
Pela primeira vez, de ha quatro anos
para ca, a exposi!;ao anual da Sec!;ao
Filatelica foi de Div uLga!;do; no entanto,
foi possivel reunir urn conjunto de participa<;oes que agradou ao publico em
geral, e mereceu 0 aplauso dos filatelistas da regiao.
Furam convidados para expor cinco
filatelistas que, numa demonstra!;ao eficaz
de alguns dos varios aspectos da filatelia,
apresentaram colec!;oes variadas, valiosas
e de estilo.

DO CLUBE FILATELICO

,

Conforme j \ alguem escreveu, e tao
dificil conhecer 0 futuro como 0 passado ...
Em filatelia, esta afirma!;ao e quase
axiomatica.
A data da emissao dos primeiros se105 que 0 catalogo Simoes Ferreira regista, foi tirada da revista Le Timbre
Poste, coeva do acontecimento, e cujo
testemunho, portanto, poderia ser considerado fidedigno. Pelo menos, em rela!;ao aos selos portuguesas, a verdade e
que s6 podemos aceita-Io cum gl'ano salis.
Afirma ela que os selos de 5 e 25 reis
de D. Pedro V (cabelos lis os) foram emitidos em Fevereiro de 1855.
Quanto ao 5 rei.;;, Marsden possuia
uma pe!;a filatelica com ele, franquiada e

Estou sempre comprador de
boas series de colec'roes
da
Alemanha, S. Marino, Monaco,
Vaticano, Austria, Holaoda,
Luxemburgo, Fran~a, Sui~a,
Belgica.
Interessam·me tambem
series tematicas de Portugal e
Ultramar, novas e usadas, e
valores isolados esgotados na
Agencia; stocks, restos de colec~oes, etc. Tambem selos de
Portugal e Ultramar, a peso e
centos, com ou sem papel.

A. SIMOES
Quiuta da Alago8, lote 5-2.0 Bsq.o
CARCAVELOS -

Portugal

Pelo
Prof. Doutor V ... RLOS TBI~()l.O

datada de 15 ou 18 de Janeiro (data
pouco legivel).
Agora, 0 meu velho amigo doutor Manuel Valadares manda-me, de Paris, foloc6pia duma carta com 0 selo de 25 reis;
cabelos lisos, cunho 1, enviada de Lisboa
para lVIarselha, e na qual se veem os
carimbos:
circular de Lisboa: 24-1-55;
b) idem de Badajoz: 26-1-55;
r) idem, Espagne par St. Jean
Luz: 31-1-55;
d) idem, Marseille: 2 F ....

(I)

de

Embora a data do carimbo de Marselha seja ilegivel, 0 conjunto dos demais estabelece, fora de qualquer duvida,
que 0 selo de 25 reis de D. Pedro V,
cabelos lisos, ja circulava antes de 1 de
Fevereiro, como e afirmado no peri6dico
belga.
o doutor Oliveira Marques, no seu
belo estudo «Hist6ria do SeLo PostaL PortUfllLPS», vol. I, pag. 74, trans creve uma
circular da Direc!;ao Geral dos Correios
e Postas, de 13 de Janeiro de 1855, enviada a todas as esta!;oes de correio,
anunciando a pr6xima entrada em circula!;'ao dos selos «em que esta gravada
a efigie de Sua Majestade 0 Senhor Dom
Pedro:> V», para que nao haja duvidas
«quando os receber ou vir fixados nos
sobrescritos».
Talvez que 15 de Janeiro seja afinal
a data de entrada em curso das taxas de
5 e 25 reis de D. Pedro V.
Quanto ao selo de 100 reis, tambem as
inclica!;oes do Catalogo Simoes Ferreira
estiio erradas, segundo ainda observou 0
doutor Manuel Valadares. Este catalogo
designa Abril de 1856. E 0 doutor Oliveira Marques comenta: «0 100 reis foi
impresso em Agosto de 1854 (ainda 0 de
D. Maria) e depois, em Maio de 1855, Ou-
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13 h
15 h

CASA A. MOLDER

19 h

Rua 1.° de Dezembro, 101-3." - Telef. 321514 - LIS BOA - 2

- Almo!;o de convivio
- Reuniao da Pre sid en cia (exclusivamente para os seus
membros) e program a da Comissao de Senhoras
- «Wiener Heurigen» (festa tipica, ao ar livre) para aerofilatelistas.

10 h
- Assembleia Geral Anual
12,30 h - Almoc;o de convivio

MUNDO PARA 10DOS OS 1l:MAS

17 h

Bxposi9i.o permanente de aelos em 15 vitrinas,
no atrio do rcs-do-chi.o e no 3.° andar (elevador)

20 h

DB PBDIDOS POR CORRBSPOND:fiNCIA

COMPRA -

Competi!;ao internacional em balao livre, com transporte de correio (sobrescritos e carimbos especiais):

BALlo

CONSERVAS UNITAS,

L.DA

FABRICANTBS B BXPORTADORBS
DB CONSBRVAS DB PBIXB
SEDE EM LIS BOA:

RUA DO SALlTRB, 82-C-r/c. - TBLBPS.: 734235/36

Austria

Fred Dolter (Suiya)

Gazelle

Austria

Hans Georg Bergmann

D - Ergee III

Alemanha

Fritz Braun

PH -

Holanda

Dr. Jan Boesmann

SP -

NIB
BOO 7
BZE Polonez

HENRIQUE MANTERO

CANTINHO FILA TELlCO

Telef. 623

Prafa da Alegria, J8 .2. o-A
TeIB/on, .J28I76

EM

SBTUBAL
Telefs. 22627 - 2 20 64

LISBOA

OLHAo
Selos Clbslcos

Telef.191

•

PILOTO

Pro Juventude

F -

,

PAis

encontra-se sempre as ordens de todos as
filatelistas no seu

MATOSINHOS

- «Cocktail aerofilatelico», oferecido pela comissao organizadora da «WIPA - 65"
- Banquete de encerramento do
Congresso.

- 1,1 de Junho:

VENDA

FABRICAS

LISBOA

- 10 de Junlw:

~,

BXBcm;Ao RApIDA

para COMPRA OU VENDA
Consulte 0 coso

R_ 1.° de Dezembro 45-3,°
Telefone 35852

SELOS DE PORTUGAL E ULTRA MAR
A NOSSA GRANDB BSPBCIALIDADB

01: 1000 0

DE PORTUGAL, ULTRAMAR E EST RANGJ!:lRO, CL A sSICOS,
SERIES, ETC.

H. SANTOS VIEGAS

Tuno PARA FILATELIA

SELOS

SELOS

Modernos •

COMPRA e VENDE

TemAllcos

Franlia

Charles DolIfus

Polania

Stefan Makne

~ Alem do indicado «Dia da AerofiLatelia», na Austria (Viena, 9 de Junho),
ja estao marcados mais os seguintes «Dias
da Aerofil.atelia ~ : Franc;a (Pornichet, 24 de
Julho), Holanda (Schiphol, 19 de Outubro)
e Belgica (Anver3, 7 de Nov embro).
~ Com amavel oficio n.O 522, de 8 de
Janeiro, do Chefe da Divisao de Vendas
da T. A. P., recebeu 0 nosso Clube, para
a sua colec!;ao, urn jogo completo dos
50brescritos preparados pela Companhia
nacional quando da realiza!;ao de diversos
voos inaugurais. Muito gratos por mais
E'sta aten!;ao da T. A. P.
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de sensivel melhoria. E evidente, pOl' si
mesmo.
E 0 que falta vir a, estamos
certos, em ·breve.
Gmpo de Estudo III (Alemiio):
«Estudo e proposi<;iio de nssuntos pnl'{l
os Gl'UPOS de Estudo do 5. 0 Congl'esso»

Presidente: Kurt Dahamann (Alemanha)
Secretario: H. Aisslinger (Alemanha)
Foram seleccionados para 0 5.0 Congresso (Viena) os seguintes Grupos de
estudo - de incontestavel interesse e perfeHa actualidade:
I - «Luta con t I' a as falsifica!;oes»
(Frances);
II - «Forma!;ao da juventude» (Ingles);
III - «Informa!;ao e propaganda» (Alemao);
IV - «Proposi!;ao de assuntos para os
Grupos de Estudo do 6. 0 Congresso (New York)>> (Ingles).
POR

AVIAO

Noticias do ar

PA R " AVION

~

Record da T. A. P. na ligac;ao
Francfort - Lisboa: 0 Caravela «Damao»,
da frota comercial da nossa Companhia,
rom 0 Comandante Jose Horta ao comando, voou a media horaria de 890 km,
tr1Jzendo a bordo 29 passageiros, 516 kg
de carga e 67 kg de correio. Gastou no
perrurso citado apenas 2 h e 17 m.
o tempo previsto para esta liga!;ao e
de 3 h e 15 m.

Selos de Portugal e Ultra mar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 dis. Todo 0
material fllatelico

BASTOS

&

CAMPOS, L. DA
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~ No voo com planador Tandil-Mar
del Plata (19/1/965), pilotado pelo vencedol' do 14.0 Campeonato Nacional de Voo
a Vela - a que nos referimos no ultimo numero - foram transportadas apenas 1.840 pe!;as.

tubro de 1855 e Abril de 1856. Para esta
taxa seria entao possivel apontar Maio
de 1855, como data do seu aparecimento.
Mas, POl' outro lado, nos livros de registo da Casa da Moeda, apos 0 lan!;amento das tiragens de Abril de 1856, encontra-se a lapis a seguinte nota: «(a) primeiros selos de D. Pedro V».
Sendo
assim, a primeira saida teria side em
28 de Abril de 1856, apos a qual a mesma
pessoa escrevera, tambem a lapis: «D. Pedro V (cabelos lisos - 1 sahida)>> (*). Mas
nao foi, porque 0 doutor Manuel Valadares possui uma carta com este selo
anulado pelo carimbo 74, dirigida de Santo
Tirso para Coimbra, e com os carimbos
circulares datados do Porto, de 26 de
Janeiro de 1856, e de Coimbra, de 27-1-1856.
Julgamos que ele tenha de facto entrada em curso entre Maio e Outubro
de 1855, pois nao seria logico fazer segunda tiragem dum selo ainda nao posta
em circula!;ao.

~ Sugestivas «reunioes de aerofilatelistas» tiveram lugar durante as exposi!;oes
«AQUISGRANA - 65» (Aachen IAix-la-Chapelle), no dia 20 de Mar!;o, no restaurante
«Aachener Biirgertriiw., e «WEBRA - 65"
(Westerburg / Westerwald), no dia 22 de
lViaio, no hotel «Zum Lowen». Ambas as
organiza!;oes a cargo da nossa congenere
«Deutscher Aero-philatelisten-Club».
~

Em 23 e 24 de Abril, realizou-se
em Strasbourg uma reuniao da Presiden cia da F. 1. S. A.; que coincidiu com
o 5. 0 aniversario da constitui!;ao da nossa
Federa!;ao Internacional. Na primeira jornada, houve uma sessao aberta, no hotel
Monopole-Metropole, e no segundo dia
- tendo POl' cemirio a Camara de Comercio - a reuniao privativa dos membros
da Presidencia, uma expressiva mostra de
propaganda e urn posto temporario de correio, dotado com urn carimbo comemorativo com que os P. T. T. franceses se
associaram ao acontecimento, tendo a
F. 1. S. A. editado sobrescritos especiais
de tiragem limitada.

,
-

A data de entrada em curso do 50 reis
tambem deve provavelmente ser anterior
it actualmente suposta, embora nao possamos de momenta tel' est a afirma!;ao
como segura.
Ao doutor Manuel Valadares, fica a
filatelia portuguesa a dever a possibilidade de se rectificarem erros que, sem 0
S€'ll espirito de observa!;ao, ficariam pOl'
emendar durante Deus sabe quanta tempo.
C. TRINCAO.
(*) Esta anota!;ao a lapis foi certamente feita POl' algum filatelista, visto ja
expr€'ssamente se referir a «cabelos li50S». E portanto posterior a emissao,
pelo que 0 seu valor e muito relativo.
Talvez que a escrevesse 0 dr. Anacoreta,
quando andou fazendo 0 estudo das varias
tiragens dos selos de D. Maria.

.
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Durante 0 mes de Abril, os Ser\ii<;o~; Comerciais da B. O. A. C. em Portugal publica ram e distribuiram profusamentCo' urn atraente noticiario sobre 0
«Jubileu de Prata» da sua Companhia, de
dilatadas tradi<;oes aerofilatelicas. Lembramos que, sobre 0 assunto, escreveu
N. C. Baldwin urn primoroso artigo de
vinte paginas ilustradas, no n.O 285 (Mar!;o)
do mensario ingles Th e Aero Field.
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Eis 0 pro g I' a m a definitivo do
5. 0 Congresso da F. 1. S. A que, como
anunciado, e no quadro da Exposi!;ao Filatelica Internacional "WIPA - 65», vai
realizar-s e, rodeado da expectativa habiLual, em Viena (Sala Beethoven do Palacio Palffy):

, / {I"I''/'.{'/ //''''

(
~

- 9 de Jun/w (<< Din dn Aerojilatelia _):

R. MARl A ANDRADE, 55 - Te/ef. 834108

L1SBOA

(PORTUGAL)

9 h
10 h
llh

12 h

-

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

Estudo
E studo
Estudo
Estudo

I
II

III
IV
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Dalas de entrada em circlliafiio dos utos de cabetos tisos de D. Pedro V

.,

16
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PARAVION

Os liltimos voos
Inaugurals da TAP

Desta vez nao houve guerra de n ervos . . . Nem nos temos de insurgir e
bradar contra informa!;oes tardias e obscuras sobre voos inaugurais. Tudo serenidade, e merecedor duma palavra de
elogio.
Na realidade, a abertura das novas
linhas a jacto para Bruxelas e para J oanesburgo - anunciada com 0 devido relevo no nosso numero anterior - foi dada
publicidade em grande forma, e a tempo
e horas, pela Imprensa, Radio e Televisao.
E tambem, em circular de 15 de Mar!;o,
a Gabinete do Consultor Al'tistico da Admi-

Pelo
CapUiio F. I.EB08 D£ 811."EI8£

soes organi-zadoras das exposi!;oes filatelicas internacionais gerais - habitualmente
mais interessadas com 0 apoio da F . I. P .
- para conseguir que a sec!;ao "Correio
Aereox. dessas exposi!;oes seja colocada
sob 0 patrocinio da nossa Federa!;ao.
4) Publica<;ao mais regular do Boletim que, em nossa opiniao, para atingir
o seu objectiv~, devia aparecer quatro
vezes por ano.
5) Lan!;ar urn apelo veemente a todos
os seus membros, no prop6sito de conseguir uma permuta regular dos respectivos
orgaos oficiais, impossivel de concretizar
ate agora - salvo algumas excep!;oes - sem
a interven!;ao federativa.
6) Publica!;ao dum comunicado, ou
mesmo dum regulamento formal, com as
regras de utiliza!;ao dos servi!;os da . Comissao de Peritagem» existente.
7) Publica!;ao, em fasciculos, do in dice
classificado das obras existentes na «Biblioteca da F . I. S. A.».
8) Visto que a redac!;ao duma bibliograna aerofilatelica, englobando todas as
publica!;oes e todos os artigos especializados, em todos os tempos - muito desejavel- e uma tarefa grandiosa que levara

nistragao-Geral dos C. T. T., por seu
lado, comunicou, com louvavel antecedencia, a existencia de carimbos comemorativos dos referidos primeiros voos.

SERIES - ISOLADOS -;- MISTURAS PAGOnS AO QUILO
'" PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RErALHO, tambem des.jamos comprar
quantldades mals pequenas da nlos am series, da pra~o media a mals
alevado.
Como somas I malar cas a lllalilUca da America, aslamol eonslanlomonla
a comprar grandas quanlldados do solos do lodas as parlos do mundo.
Aclualmonle, eslamos parllcularmonla Interessados am comprar:
.. SELOS EM SERIES, De valor baixo a medlo. Complolas ou Incomplelu,
novas au usadl8.
.. SELOS ISOLADOS: Varlodades baralas a alractlvas.
.. PACOTES: Folios culdadosamenle, com se10s porleltos.
* GRA~DES QUANTIDADES E RESTOS DE .STOCKS., de lodos
as gentros.
* MISTURA (AO QUILO) sobre papel.

Referimo-nos recentemente, e com agrado,
nas colunas desta revista, ao «espfrito de
compreensao que come!;a a manifestar-se
por parte das entidades responsaveis» . Estas palavras assumem nesta hora todo 0
valor de urn justo conceito e urn judicioso augurio. Esperamos, apenas, que 0
cuidado e a vivacidade agora observados
continuem a prevalecer.

........
Queira mandar-nos a sua Usta de ofertas, flue merecerd a nossa
........ pr01lta e cuidadosa at'1Ifao.

I offer complete sets of cosmos, sports,
flora-fauna, from America, Africa, Asia.
I. would like to get same sets from Poland,
Czechoslovakia, Portugal and Provinces.
All letters will be ansvered.
QUANTITY AND QUALITY EXCHANGE

P. O. BOX 103 -tASTE ORANDE N. J. - USA

anos a com pilar, e exige a maior colabora!;ao de todas as associa!;oes filiadas;
parece judicioso, para evitar urn atraso
cada vez mais pronunciado, iniciar a public8!;aO regular da lista dos artigos dados
a estampa actualmente - a maneira de
<.suplementos». A seu tempo, a obra-base,
ou sejam os artigos de an os anteriores;
poderia en tao ser publicada, por fasclculm; tambem.
9) A publica!;ao do novo e indispensavel .. Catalogo Mundial de Aerogramas»
nao deve demorar, devendo ser removidos
urgentemente os eventuais 6bices que existam.
10) Encorajar e conceder ajuda efectiva a publica!;ao de estudos ineditos sobre
diversos assuntos aerofilatelicos.
N ada mais e precise dizer para se
conc1uir que a Aerofilatelia portuguesa,
desde a altura em que 0 nosso Clube
aceitou 0 en cargo de representar Portugal na F . I. S. A., deu urn grande passe
em frente, e se en contra agora entre as
mais operosas e evoluidas - uma vez que
cumpre garbosamente ou colabora efectivamente em 90 % das directivas aprovadas para eXeCU!;80 em paises necessitados

",..~'PAGAMOS Bps>NS PRECOS

SERIOUS EXCHANGE WANTED

P. DREXLER
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GII.TIS, A PEDIDO I A no". nova 1111. tI. camp,.. 1
.Os molhores

VENDA

o voo inaugural TP 434 Lisboa-Bruxelas, via Genebra, teve lugar quinta-feira;
1 de Abril, pelas 16h30. Aviae . Caravela VI - R». Servi!;o tri-semanal (partidas

AO MAIOR E

AH.
BOSTON 17, Mass, U. S. A.

pre~os

MAIS CONHECIDO

por sel09 dos Eslades Unldos

0

Canada.

IMPORTADOR A.1 fERICANO

E. HARRIS & c.~,
Telegramas : HARRISCO BOSTON
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deste interessante vocabulario, que nos
permitira falar com precisil.o a mesma
Unguagem, e composta par John C. W.
Field (G. B.), presidente, C. J . van der
Zijden (Rolanda), W. Riietsehi (Sufsa) e
H . Aisslinger (Alemanha).
Grupo de Estudo II (Frances):
«M eias destinados a promover e ampLial' a interesse crescente peLa A erojHateUa, nos pLanos nacionaL e internncional»

Presidente: F . Lemos aa Silveira
(Portugal)
Seeretario: Henri Trachtenberg
(Fran!;a)

o facto de dirigirmos e3te Grupo de
Estudo, a que representou uma inegavel
conquista para a Aerofilatelia nacional,
levou-nos a elaborar urn trabalho bastante extenso e cuidado - sobre materia
em que nos sentfamos completamente a
vontade, claro esta - que, com orgulho e
sem que bra de humildade 0 proclamamos,
mereeeu inequivocos testemunhos de simpatia. Que constituiram, realmente, a melhor compensa!;il.o para a energia dis pendida - e urn estimulo e urn incentivo para
que continuemos.
Na impossibHldade de transcrever 0
pr610go e 0 final, par falta de espa!;o,
fornecemos aqui apenas a mil.o-cheia de
meios e de medidas preeonizadas para
promover e ampliar 0 interesse crescente,
sensivelmente crescente, pela AerofiJatelia.
As notas expostas chegam, segundo cremos, para quem nos Ie fiear com uma
ideia valida acerea do sentido em que dev~m orientar-se os vigorosos esfor!;os da
ac~ao conjunta que nos compete.
Como
complemento, 0 leitor cujo interesse pela
Aerofilatelia nao seja apenas epidermieo,
poden! consultar a versao integral da

n03sa comuniea!;ao, nas tres linguas ofidais, na biblioteca do Clube.

A)

1) Nos paises ainda nao represent ados
na F. 1. S. A., deve ser constituida uma
«sociedade aerofilatelica», ou pelo menos
uma «sec!;ao aerofilatelica» no seio duma
sociedade generica ja existente.
2) Todo3 estes novos agrupamentosassim como os membros a ctuais da
F. I. S. A. que nao publicam regularmente
urn 6rgao ofieial - devem editar, se pos~ivel mensalmente, uma revista (caso das
sociedades), ou uma croniea regular (caso
da.> sec!;oes).
3) Estas revistas tecnieas devem ser
distribuidas as outras organiza!;oes fllateliel\3 genericas do Pais, assim como aos
peri6dicos filatelicos gerais.
4) Para a Imprensa diaria, Rildio e
Televisil.o - tendo ou nao uma rubrica Oll
programa filatelico regular - devem ser
enviados frequentemente, mesmo antes de
qualquer sOlicita<;ao, circulares de propaganda aerofilatelica.
5) Organiza!;ao anual duma exposi!;ao
(competi!;ao) ou duma mostra (propaganda)
- ao nivel nacional - e participa!;iio aerofilaielica, de preferencia fora de concurso,
nas exposi!;oes regionais, etc., do Pais.
6) Organiza!;ao anual do «Dia da Aerofilatelia», ligado a exposi!;il.o ou it mostra
aeima indicada. Nos paises onde existem
diversas sociedades aerofilatelicas, a data
do .. Dia da Aerofilatelia» deve ser fixado
de comum acordo.
7) Realiza!;ao de frequentes reunioes
de propaganda, com palestras sobre diferentes assuntos da especialidade, e nas
quais podem ser usados artigos, material , etc., de outras sociedades filiadas na
F. I. S. A., sem necessidade de pedidos
previo3 de autoriza!;ao.

B)

Da~ of Aerophiiatel!J
FOURTH

J
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No plano naoional

No plano Internaolonal

1) Corree!;ao urgente do artigo 1.0 do
«Regulamento das Exposi!;oes AerofilateLicas Internacionais», de acordo com as
neV03 «conceitos aerofilatelicos» aprovados
no 3.0 Congresso.
2) Organiza!;ao anual duma exposi<;ao
internacional exclusivamente aerofilatelica,
de preferencia em paises sempre diferentes.
3) A F . I S. A. deve contactar, com
antecedencia e vigorosamente, as com is-

BOLETIM DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
3S quartas, quintas e sabados), com 0
seguinte horario (horas locais).
Lisboa
- partida .
16.30
18.50
Genebra - chegada .
19.25
Genebra - partida
20.35
Bruxelas - chegada .
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o voo inaugural TP 257 Lisboa-Joanesburgo, via Luanda, teve lugar ter!;a-feira, 6 de Abril, pelas 00h25.
Aviao
«Boeing 707». Servi!;o semanal (partidas
ao5 ter!;as), com 0 seguinte horario (horas
Locais):
00.25
Lisboa
- partida
07.45
Luanda
- chegada .
08.45
Luanda
- partida .
13.10
Joane.>burgo - chegada .
Os carimbos comemorativos acima referendados foram apostos nas correspondimcias apresentadas na Esta!;ao dos Correi03 do Aeroporto de Lisboa.
Aguardamos agora, confiadamente, que
a inaugura!;ao da nova carreira Lisboa-Faro-Lisboa, 0 segundo servi!;o interno
que a T. A. P. of ere cera ao Pais (0 Lisboa-Porto-Lisboa foi inaugurado em 3 de
Dezembro de 1945), cuja abertura esta prevista para breve, seja tam bern comemorada filatelicamente. E - e uma ideia talvez fosse 0 momenta de, par se tratar dum servi!;o interno, substituir a afliLlva monotonia do carimbo tip a cbola de
raguebh , par marcas rectangulares, em
Lisboa e Faro, ao jeito das utilizadas em
1945, em Lisboa e Porto. Mas mais atractivas e de maiores propor!;oes - porque
o genero de carimbo pobre dos anos quarenta esta tambem irremediitvelmente ultrapassado.
Podemos desde ja informar que a servic;o para 0 Algarve sera tri-semanal (ter!;as, quintas e sabados), com avioes Super Constellation, e com as seguintes
horarios :
TP 125
Lisboa - 15.40
Faro -16.30

TP 124
Faro -17.00
Lisboa -17.50

ALJ=AIATARIA
SAPATARIA
LANIJ=fcIOS
ALGODCES
J=IOS DE LA PARA TRICOTAR

Conflcolo Industrial com a marca

~a/
Botll da borrlchl com II mirCIl IIclullvll

S. JO~N
A R P A 0
BACAL~AU

J=ABOR
Descontos aos socios do Clube I=ilatelico de Portugal: 15 0/0 em ~azen
das, confec~oes e obra feita, e 10 0 / 0
em todo 9 clIl~ado

58, Rua Nova do Carvalho, 76
Rua Nova de S. Paulo, 55
Telefs. 3611 70/8,9

LISBOA

-------------------~
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Grup08 de Estudo
do 4.° Congresso
da

A vida corre celere. Tao rapida que
s6 agora - que 0 5.0 Congresso, em Viena,
esta para breve - nos e possivel publicar,
como prometido na nossa cr6nica inserta
no n.O 161 deste Boletim, urn resumo tao
expressivo quanto possivel, da materia
essencialmente tecnica que foi apresentada,
debatida e aprovada nos tres Grupos de
Es1.udo que funcionaram no 4'.0 Congresso
da F. I. S. A. (Londres).

19

Assumem 0 maior interesse e oportunidade todos os assuntos que se ligam
com a problematica, bern clara, da Aerofila1.elia . Enos Grupos de Estudo dos
nossos Congressos anuais, sao exadamente
abordada3 as questoes primordiais e rna is
palpitantes, que exigem defini~oes, que
impul:'m respostas, ou que necessitam de
sol1.u;oes. Dai a necessidade e a vantagem
de apresentar aos aerofilatelistas portugueses - uma elite que esta a atrave3sar
uma fase de exuberante progresso, com
repercussao e mesmo interferencia no
campo mundial, enquanto outras modalidade.5 VaG arrastando e exibindo, ao longo
do.> anos, 0 es1.ado de atraso em que se
encontram, - uma sintese dos assuntos
principals tratados, decisoes apontadas, e
conciusoes tomadas. Para que tenham uma
visao superior da panoramica florescente
da nos sa especialidade, para que possam

D;"igindo 0 Grupo d. Esludo lJ: Cap. L.mos da Silv.i,·a (pr.sidml.) • H",,'; Tr-a,hI."b.rg (50'1'.,41';0).
Ao ,,,,11'0, 0 Eng. 1. Bra,msl';II, ,r,.id"". da S. A. B ., • 110550 .s/imado socio ho"or4rio

fcrmular melhor 0 seu juizo, e para que
0
que e essencial - tenham a faculclade de valorizar-se tecnicamente, seguindo a opiniao abalizada de agrupamentos responsaveis.
-

,
j

Alguns dos parti,ipanl.s no an.po d. Es/ .. 40 I. No prim.i.-o plano: Sm"ora C. M. Gray (G. B.), ja",#S
~Voth.r.pooll (G. B.), Walt.r Ehmann (AI.",an"a), K. Vi.hoff (Hola.,da ), jan Bo.sman (Holanda) •
jam.s J . Mat.jkrl Jr. (E. U. A.). No s'I""do plallo: F. L.mos da Silv.;ra (Porluga/), Kurt Dahmallll
(AI.manha), H AissUllg.r (AI.man"a), 1',a Braunst.;n (RIl}!;,a), C. J. van d ... Z ijdm (Holanda), Mari·
","s Kapl.;" (BIllfi,a), JOIl" C. IT' . Fiold (G. B.), Earl H. TV.lIman (E. U. A), Hmr; Tra,lrI ... b.rg (Frau fa)
• En,.t Raab (AI.",an"a).

Como e do conhecimento geral, os
debates sobre as comunica<;oes presentes,
seguidos da redac~ao das ila<;oes, tiveram
lugar em 17-9-964, na Sala Tudor do uShaftesbury Rotel» - e essas conclusoes foram
apresen1.adas 11 Assembleia Geral de 19-9-64,
no «Guildhall», sendo aprovadas por unanimidade, para realizar;iio no prazo mais
curt.o posslveL e praticdvel.
Como escrevemos a seis meses de
vista, vale a pena referir que, na verdade, e embora uma grande parte das
medida3 entao preconizadas nao fossem
de facil execu~ao, a maioria das referidas
conclusoes sao hoje ja uma excelente e
fagueira certeza - e os restantes pontos
es tiio a an dar, estao em jogo, e, em
breve, prosseguindo no mesmo caminho

cons1.rutivo e valido, serao outras tantas
r€alidades.
Gl'UPO de Estudo I (I71gLes):
«ExClm<! dos conceitos aerojHateLicos com
vista it redac!;iio dum v ocabttLdrio internacional. pam a Ael'ofilateLia»

Presidente: John C. W Field (Gra-Bretanha)
Secretario: C. J. van der Zijden (Rolanda)
Trata-se agora de preparar 0 chamado
«Dicioniirio Aerofilatelico Internacionab,
iniciativa muito necessaria, e instrumento
promissor. com defini!;oes exactas dos term03 que utilizamos em Aerofilatelia, sua~
versol:'s nas tres linguas oficiais, e, possivelmente, nos restantes idiomas utilizados nos paises representados na Federa<;ao
(portugues, espanhol, ifaliano e holandes) .
A comissao encarregada...da redaq;ao
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Assumem 0 maior interesse e oportunidade todos os assuntos que se ligam
com a problematica, bern clara, da Aerofila1.elia . Enos Grupos de Estudo dos
nossos Congressos anuais, sao exadamente
abordada3 as questoes primordiais e rna is
palpitantes, que exigem defini~oes, que
impul:'m respostas, ou que necessitam de
sol1.u;oes. Dai a necessidade e a vantagem
de apresentar aos aerofilatelistas portugueses - uma elite que esta a atrave3sar
uma fase de exuberante progresso, com
repercussao e mesmo interferencia no
campo mundial, enquanto outras modalidade.5 VaG arrastando e exibindo, ao longo
do.> anos, 0 es1.ado de atraso em que se
encontram, - uma sintese dos assuntos
principals tratados, decisoes apontadas, e
conciusoes tomadas. Para que tenham uma
visao superior da panoramica florescente
da nos sa especialidade, para que possam
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(AI.manha), H AissUllg.r (AI.man"a), 1',a Braunst.;n (RIl}!;,a), C. J. van d ... Z ijdm (Holanda), Mari·
","s Kapl.;" (BIllfi,a), JOIl" C. IT' . Fiold (G. B.), Earl H. TV.lIman (E. U. A), Hmr; Tra,lrI ... b.rg (Frau fa)
• En,.t Raab (AI.",an"a).

Como e do conhecimento geral, os
debates sobre as comunica<;oes presentes,
seguidos da redac~ao das ila<;oes, tiveram
lugar em 17-9-964, na Sala Tudor do uShaftesbury Rotel» - e essas conclusoes foram
apresen1.adas 11 Assembleia Geral de 19-9-64,
no «Guildhall», sendo aprovadas por unanimidade, para realizar;iio no prazo mais
curt.o posslveL e praticdvel.
Como escrevemos a seis meses de
vista, vale a pena referir que, na verdade, e embora uma grande parte das
medida3 entao preconizadas nao fossem
de facil execu~ao, a maioria das referidas
conclusoes sao hoje ja uma excelente e
fagueira certeza - e os restantes pontos
es tiio a an dar, estao em jogo, e, em
breve, prosseguindo no mesmo caminho

cons1.rutivo e valido, serao outras tantas
r€alidades.
Gl'UPO de Estudo I (I71gLes):
«ExClm<! dos conceitos aerojHateLicos com
vista it redac!;iio dum v ocabttLdrio internacional. pam a Ael'ofilateLia»

Presidente: John C. W Field (Gra-Bretanha)
Secretario: C. J. van der Zijden (Rolanda)
Trata-se agora de preparar 0 chamado
«Dicioniirio Aerofilatelico Internacionab,
iniciativa muito necessaria, e instrumento
promissor. com defini!;oes exactas dos term03 que utilizamos em Aerofilatelia, sua~
versol:'s nas tres linguas oficiais, e, possivelmente, nos restantes idiomas utilizados nos paises representados na Federa<;ao
(portugues, espanhol, ifaliano e holandes) .
A comissao encarregada...da redaq;ao
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deste interessante vocabulario, que nos
permitira falar com precisil.o a mesma
Unguagem, e composta par John C. W.
Field (G. B.), presidente, C. J . van der
Zijden (Rolanda), W. Riietsehi (Sufsa) e
H . Aisslinger (Alemanha).
Grupo de Estudo II (Frances):
«M eias destinados a promover e ampLial' a interesse crescente peLa A erojHateUa, nos pLanos nacionaL e internncional»

Presidente: F . Lemos aa Silveira
(Portugal)
Seeretario: Henri Trachtenberg
(Fran!;a)

o facto de dirigirmos e3te Grupo de
Estudo, a que representou uma inegavel
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levou-nos a elaborar urn trabalho bastante extenso e cuidado - sobre materia
em que nos sentfamos completamente a
vontade, claro esta - que, com orgulho e
sem que bra de humildade 0 proclamamos,
mereeeu inequivocos testemunhos de simpatia. Que constituiram, realmente, a melhor compensa!;il.o para a energia dis pendida - e urn estimulo e urn incentivo para
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raguebh , par marcas rectangulares, em
Lisboa e Faro, ao jeito das utilizadas em
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Os liltimos voos
Inaugurals da TAP

Desta vez nao houve guerra de n ervos . . . Nem nos temos de insurgir e
bradar contra informa!;oes tardias e obscuras sobre voos inaugurais. Tudo serenidade, e merecedor duma palavra de
elogio.
Na realidade, a abertura das novas
linhas a jacto para Bruxelas e para J oanesburgo - anunciada com 0 devido relevo no nosso numero anterior - foi dada
publicidade em grande forma, e a tempo
e horas, pela Imprensa, Radio e Televisao.
E tambem, em circular de 15 de Mar!;o,
a Gabinete do Consultor Al'tistico da Admi-

Pelo
CapUiio F. I.EB08 D£ 811."EI8£

soes organi-zadoras das exposi!;oes filatelicas internacionais gerais - habitualmente
mais interessadas com 0 apoio da F . I. P .
- para conseguir que a sec!;ao "Correio
Aereox. dessas exposi!;oes seja colocada
sob 0 patrocinio da nossa Federa!;ao.
4) Publica<;ao mais regular do Boletim que, em nossa opiniao, para atingir
o seu objectiv~, devia aparecer quatro
vezes por ano.
5) Lan!;ar urn apelo veemente a todos
os seus membros, no prop6sito de conseguir uma permuta regular dos respectivos
orgaos oficiais, impossivel de concretizar
ate agora - salvo algumas excep!;oes - sem
a interven!;ao federativa.
6) Publica!;ao dum comunicado, ou
mesmo dum regulamento formal, com as
regras de utiliza!;ao dos servi!;os da . Comissao de Peritagem» existente.
7) Publica!;ao, em fasciculos, do in dice
classificado das obras existentes na «Biblioteca da F . I. S. A.».
8) Visto que a redac!;ao duma bibliograna aerofilatelica, englobando todas as
publica!;oes e todos os artigos especializados, em todos os tempos - muito desejavel- e uma tarefa grandiosa que levara

nistragao-Geral dos C. T. T., por seu
lado, comunicou, com louvavel antecedencia, a existencia de carimbos comemorativos dos referidos primeiros voos.

SERIES - ISOLADOS -;- MISTURAS PAGOnS AO QUILO
'" PARA 0 NOSSO NEGOCIO DE RErALHO, tambem des.jamos comprar
quantldades mals pequenas da nlos am series, da pra~o media a mals
alevado.
Como somas I malar cas a lllalilUca da America, aslamol eonslanlomonla
a comprar grandas quanlldados do solos do lodas as parlos do mundo.
Aclualmonle, eslamos parllcularmonla Interessados am comprar:
.. SELOS EM SERIES, De valor baixo a medlo. Complolas ou Incomplelu,
novas au usadl8.
.. SELOS ISOLADOS: Varlodades baralas a alractlvas.
.. PACOTES: Folios culdadosamenle, com se10s porleltos.
* GRA~DES QUANTIDADES E RESTOS DE .STOCKS., de lodos
as gentros.
* MISTURA (AO QUILO) sobre papel.

Referimo-nos recentemente, e com agrado,
nas colunas desta revista, ao «espfrito de
compreensao que come!;a a manifestar-se
por parte das entidades responsaveis» . Estas palavras assumem nesta hora todo 0
valor de urn justo conceito e urn judicioso augurio. Esperamos, apenas, que 0
cuidado e a vivacidade agora observados
continuem a prevalecer.

........
Queira mandar-nos a sua Usta de ofertas, flue merecerd a nossa
........ pr01lta e cuidadosa at'1Ifao.

I offer complete sets of cosmos, sports,
flora-fauna, from America, Africa, Asia.
I. would like to get same sets from Poland,
Czechoslovakia, Portugal and Provinces.
All letters will be ansvered.
QUANTITY AND QUALITY EXCHANGE

P. O. BOX 103 -tASTE ORANDE N. J. - USA

anos a com pilar, e exige a maior colabora!;ao de todas as associa!;oes filiadas;
parece judicioso, para evitar urn atraso
cada vez mais pronunciado, iniciar a public8!;aO regular da lista dos artigos dados
a estampa actualmente - a maneira de
<.suplementos». A seu tempo, a obra-base,
ou sejam os artigos de an os anteriores;
poderia en tao ser publicada, por fasclculm; tambem.
9) A publica!;ao do novo e indispensavel .. Catalogo Mundial de Aerogramas»
nao deve demorar, devendo ser removidos
urgentemente os eventuais 6bices que existam.
10) Encorajar e conceder ajuda efectiva a publica!;ao de estudos ineditos sobre
diversos assuntos aerofilatelicos.
N ada mais e precise dizer para se
conc1uir que a Aerofilatelia portuguesa,
desde a altura em que 0 nosso Clube
aceitou 0 en cargo de representar Portugal na F . I. S. A., deu urn grande passe
em frente, e se en contra agora entre as
mais operosas e evoluidas - uma vez que
cumpre garbosamente ou colabora efectivamente em 90 % das directivas aprovadas para eXeCU!;80 em paises necessitados

",..~'PAGAMOS Bps>NS PRECOS

SERIOUS EXCHANGE WANTED

P. DREXLER
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GII.TIS, A PEDIDO I A no". nova 1111. tI. camp,.. 1
.Os molhores

VENDA

o voo inaugural TP 434 Lisboa-Bruxelas, via Genebra, teve lugar quinta-feira;
1 de Abril, pelas 16h30. Aviae . Caravela VI - R». Servi!;o tri-semanal (partidas

AO MAIOR E

AH.
BOSTON 17, Mass, U. S. A.

pre~os

MAIS CONHECIDO

por sel09 dos Eslades Unldos

0

Canada.

IMPORTADOR A.1 fERICANO

E. HARRIS & c.~,
Telegramas : HARRISCO BOSTON
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de sensivel melhoria. E evidente, pOl' si
mesmo.
E 0 que falta vir a, estamos
certos, em ·breve.
Gmpo de Estudo III (Alemiio):
«Estudo e proposi<;iio de nssuntos pnl'{l
os Gl'UPOS de Estudo do 5. 0 Congl'esso»

Presidente: Kurt Dahamann (Alemanha)
Secretario: H. Aisslinger (Alemanha)
Foram seleccionados para 0 5.0 Congresso (Viena) os seguintes Grupos de
estudo - de incontestavel interesse e perfeHa actualidade:
I - «Luta con t I' a as falsifica!;oes»
(Frances);
II - «Forma!;ao da juventude» (Ingles);
III - «Informa!;ao e propaganda» (Alemao);
IV - «Proposi!;ao de assuntos para os
Grupos de Estudo do 6. 0 Congresso (New York)>> (Ingles).
POR

AVIAO

Noticias do ar

PA R " AVION

~

Record da T. A. P. na ligac;ao
Francfort - Lisboa: 0 Caravela «Damao»,
da frota comercial da nossa Companhia,
rom 0 Comandante Jose Horta ao comando, voou a media horaria de 890 km,
tr1Jzendo a bordo 29 passageiros, 516 kg
de carga e 67 kg de correio. Gastou no
perrurso citado apenas 2 h e 17 m.
o tempo previsto para esta liga!;ao e
de 3 h e 15 m.

Selos de Portugal e Ultra mar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1. 0 dis. Todo 0
material fllatelico

BASTOS

&

CAMPOS, L. DA
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~ No voo com planador Tandil-Mar
del Plata (19/1/965), pilotado pelo vencedol' do 14.0 Campeonato Nacional de Voo
a Vela - a que nos referimos no ultimo numero - foram transportadas apenas 1.840 pe!;as.

tubro de 1855 e Abril de 1856. Para esta
taxa seria entao possivel apontar Maio
de 1855, como data do seu aparecimento.
Mas, POl' outro lado, nos livros de registo da Casa da Moeda, apos 0 lan!;amento das tiragens de Abril de 1856, encontra-se a lapis a seguinte nota: «(a) primeiros selos de D. Pedro V».
Sendo
assim, a primeira saida teria side em
28 de Abril de 1856, apos a qual a mesma
pessoa escrevera, tambem a lapis: «D. Pedro V (cabelos lisos - 1 sahida)>> (*). Mas
nao foi, porque 0 doutor Manuel Valadares possui uma carta com este selo
anulado pelo carimbo 74, dirigida de Santo
Tirso para Coimbra, e com os carimbos
circulares datados do Porto, de 26 de
Janeiro de 1856, e de Coimbra, de 27-1-1856.
Julgamos que ele tenha de facto entrada em curso entre Maio e Outubro
de 1855, pois nao seria logico fazer segunda tiragem dum selo ainda nao posta
em circula!;ao.

~ Sugestivas «reunioes de aerofilatelistas» tiveram lugar durante as exposi!;oes
«AQUISGRANA - 65» (Aachen IAix-la-Chapelle), no dia 20 de Mar!;o, no restaurante
«Aachener Biirgertriiw., e «WEBRA - 65"
(Westerburg / Westerwald), no dia 22 de
lViaio, no hotel «Zum Lowen». Ambas as
organiza!;oes a cargo da nossa congenere
«Deutscher Aero-philatelisten-Club».
~

Em 23 e 24 de Abril, realizou-se
em Strasbourg uma reuniao da Presiden cia da F. 1. S. A.; que coincidiu com
o 5. 0 aniversario da constitui!;ao da nossa
Federa!;ao Internacional. Na primeira jornada, houve uma sessao aberta, no hotel
Monopole-Metropole, e no segundo dia
- tendo POl' cemirio a Camara de Comercio - a reuniao privativa dos membros
da Presidencia, uma expressiva mostra de
propaganda e urn posto temporario de correio, dotado com urn carimbo comemorativo com que os P. T. T. franceses se
associaram ao acontecimento, tendo a
F. 1. S. A. editado sobrescritos especiais
de tiragem limitada.

,
-

A data de entrada em curso do 50 reis
tambem deve provavelmente ser anterior
it actualmente suposta, embora nao possamos de momenta tel' est a afirma!;ao
como segura.
Ao doutor Manuel Valadares, fica a
filatelia portuguesa a dever a possibilidade de se rectificarem erros que, sem 0
S€'ll espirito de observa!;ao, ficariam pOl'
emendar durante Deus sabe quanta tempo.
C. TRINCAO.
(*) Esta anota!;ao a lapis foi certamente feita POl' algum filatelista, visto ja
expr€'ssamente se referir a «cabelos li50S». E portanto posterior a emissao,
pelo que 0 seu valor e muito relativo.
Talvez que a escrevesse 0 dr. Anacoreta,
quando andou fazendo 0 estudo das varias
tiragens dos selos de D. Maria.

.
"0

-_....//
... /?

.
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--'-~
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Durante 0 mes de Abril, os Ser\ii<;o~; Comerciais da B. O. A. C. em Portugal publica ram e distribuiram profusamentCo' urn atraente noticiario sobre 0
«Jubileu de Prata» da sua Companhia, de
dilatadas tradi<;oes aerofilatelicas. Lembramos que, sobre 0 assunto, escreveu
N. C. Baldwin urn primoroso artigo de
vinte paginas ilustradas, no n.O 285 (Mar!;o)
do mensario ingles Th e Aero Field.
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Eis 0 pro g I' a m a definitivo do
5. 0 Congresso da F. 1. S. A que, como
anunciado, e no quadro da Exposi!;ao Filatelica Internacional "WIPA - 65», vai
realizar-s e, rodeado da expectativa habiLual, em Viena (Sala Beethoven do Palacio Palffy):

, / {I"I''/'.{'/ //''''

(
~

- 9 de Jun/w (<< Din dn Aerojilatelia _):

R. MARl A ANDRADE, 55 - Te/ef. 834108

L1SBOA

(PORTUGAL)

9 h
10 h
llh

12 h

-

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

de
de
de
de

Estudo
E studo
Estudo
Estudo

I
II

III
IV

15

Dalas de entrada em circlliafiio dos utos de cabetos tisos de D. Pedro V

.,
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13 h
15 h

CASA A. MOLDER

19 h

Rua 1.° de Dezembro, 101-3." - Telef. 321514 - LIS BOA - 2

- Almo!;o de convivio
- Reuniao da Pre sid en cia (exclusivamente para os seus
membros) e program a da Comissao de Senhoras
- «Wiener Heurigen» (festa tipica, ao ar livre) para aerofilatelistas.

10 h
- Assembleia Geral Anual
12,30 h - Almoc;o de convivio

MUNDO PARA 10DOS OS 1l:MAS

17 h

Bxposi9i.o permanente de aelos em 15 vitrinas,
no atrio do rcs-do-chi.o e no 3.° andar (elevador)

20 h

DB PBDIDOS POR CORRBSPOND:fiNCIA

COMPRA -

Competi!;ao internacional em balao livre, com transporte de correio (sobrescritos e carimbos especiais):

BALlo

CONSERVAS UNITAS,

L.DA

FABRICANTBS B BXPORTADORBS
DB CONSBRVAS DB PBIXB
SEDE EM LIS BOA:

RUA DO SALlTRB, 82-C-r/c. - TBLBPS.: 734235/36

Austria

Fred Dolter (Suiya)

Gazelle

Austria

Hans Georg Bergmann

D - Ergee III

Alemanha

Fritz Braun

PH -

Holanda

Dr. Jan Boesmann

SP -

NIB
BOO 7
BZE Polonez

HENRIQUE MANTERO

CANTINHO FILA TELlCO

Telef. 623

Prafa da Alegria, J8 .2. o-A
TeIB/on, .J28I76

EM

SBTUBAL
Telefs. 22627 - 2 20 64

LISBOA

OLHAo
Selos Clbslcos

Telef.191

•

PILOTO

Pro Juventude

F -

,

PAis

encontra-se sempre as ordens de todos as
filatelistas no seu

MATOSINHOS

- «Cocktail aerofilatelico», oferecido pela comissao organizadora da «WIPA - 65"
- Banquete de encerramento do
Congresso.

- 1,1 de Junho:

VENDA

FABRICAS

LISBOA

- 10 de Junlw:

~,

BXBcm;Ao RApIDA

para COMPRA OU VENDA
Consulte 0 coso

R_ 1.° de Dezembro 45-3,°
Telefone 35852

SELOS DE PORTUGAL E ULTRA MAR
A NOSSA GRANDB BSPBCIALIDADB

01: 1000 0

DE PORTUGAL, ULTRAMAR E EST RANGJ!:lRO, CL A sSICOS,
SERIES, ETC.

H. SANTOS VIEGAS

Tuno PARA FILATELIA

SELOS

SELOS

Modernos •

COMPRA e VENDE

TemAllcos

Franlia

Charles DolIfus

Polania

Stefan Makne

~ Alem do indicado «Dia da AerofiLatelia», na Austria (Viena, 9 de Junho),
ja estao marcados mais os seguintes «Dias
da Aerofil.atelia ~ : Franc;a (Pornichet, 24 de
Julho), Holanda (Schiphol, 19 de Outubro)
e Belgica (Anver3, 7 de Nov embro).
~ Com amavel oficio n.O 522, de 8 de
Janeiro, do Chefe da Divisao de Vendas
da T. A. P., recebeu 0 nosso Clube, para
a sua colec!;ao, urn jogo completo dos
50brescritos preparados pela Companhia
nacional quando da realiza!;ao de diversos
voos inaugurais. Muito gratos por mais
E'sta aten!;ao da T. A. P.

BOLETIM
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V·I Exposi~io Local de Filatelia

JlIO~TEIBO P~LMA

Assim, e pela ordem do catalogo da
exposi!;ao, expuseram:
e Sousa:

Colec!;ao especializada de Cabo Verde
(5 quadros).
- FLorentino ALv es Rodl'igues:

Colec!;ao completa do Vaticano
(5 quadros).
- Capitdo Francisco Lemos da Silveira:

Dominlo, do Sacramento
(Mercado filatelico
de lisboa)
Rua do Crucijixo, 26
Telefone 324891

LISBOA 2 -

S elec!;ao de primeiros voos e voos
especiais de Madagascar e da Reuniao (3 quadros).
- Francisco Horta Raposo:

Colec!;ao completa de Israel (5 quadros)
- Jose de Matos Senas:

Portugal

•

Colec!;ao tematica de Caminhos de
Ferro (10 quadros).

E

Destas participa<;oes, todas merecem
uma palavra especial, porque cada uma
se evidenciou pelos seus pr6prios meritos.
Sera, no en tanto, justo que salientemos
a participa!;ao do Sr. Capitao Francisco
Lemos da Silveira, nao s6 porque se
apresentou pela primeira vez numa exposi<;ao do Grupo Desportivo da CUF,
como porque, com a sua selec!;ao de primeiro3 voos e voos especiais, dos pioneiros as aberturas de linhas regulares;
de Madagascar (1927-1938) e da Reuniao
(1933-1938), exibiu, em tres quadro5, 1.lm

SELOS NACIONAIS
ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E
MATERIAL FILATELICO

•

List. de ofertaa em

diltribui~ilo

selos de cabelos lisos de D. Pedro V

Por

- - AbHio Joaquim Silva

bE PORTUGAL

Datos de entrada em circulm;:ao dos

IV Exposi~io Inferna
do Grupo Desporfivo da CuI
A Sec(;ao Filatelica do Grupo Desportivo da CUF associou-se ao 28.0 aniversario
do Clube com uma Exposi!;do de Divulga!;do que, pelo nivel alcan!;ado, cumpriu
perfeitamente 0 fim que se desejava.
Pela primeira vez, de ha quatro anos
para ca, a exposi!;ao anual da Sec!;ao
Filatelica foi de Div uLga!;do; no entanto,
foi possivel reunir urn conjunto de participa<;oes que agradou ao publico em
geral, e mereceu 0 aplauso dos filatelistas da regiao.
Furam convidados para expor cinco
filatelistas que, numa demonstra!;ao eficaz
de alguns dos varios aspectos da filatelia,
apresentaram colec!;oes variadas, valiosas
e de estilo.

DO CLUBE FILATELICO

,

Conforme j \ alguem escreveu, e tao
dificil conhecer 0 futuro como 0 passado ...
Em filatelia, esta afirma!;ao e quase
axiomatica.
A data da emissao dos primeiros se105 que 0 catalogo Simoes Ferreira regista, foi tirada da revista Le Timbre
Poste, coeva do acontecimento, e cujo
testemunho, portanto, poderia ser considerado fidedigno. Pelo menos, em rela!;ao aos selos portuguesas, a verdade e
que s6 podemos aceita-Io cum gl'ano salis.
Afirma ela que os selos de 5 e 25 reis
de D. Pedro V (cabelos lis os) foram emitidos em Fevereiro de 1855.
Quanto ao 5 rei.;;, Marsden possuia
uma pe!;a filatelica com ele, franquiada e

Estou sempre comprador de
boas series de colec'roes
da
Alemanha, S. Marino, Monaco,
Vaticano, Austria, Holaoda,
Luxemburgo, Fran~a, Sui~a,
Belgica.
Interessam·me tambem
series tematicas de Portugal e
Ultramar, novas e usadas, e
valores isolados esgotados na
Agencia; stocks, restos de colec~oes, etc. Tambem selos de
Portugal e Ultramar, a peso e
centos, com ou sem papel.

A. SIMOES
Quiuta da Alago8, lote 5-2.0 Bsq.o
CARCAVELOS -

Portugal

Pelo
Prof. Doutor V ... RLOS TBI~()l.O

datada de 15 ou 18 de Janeiro (data
pouco legivel).
Agora, 0 meu velho amigo doutor Manuel Valadares manda-me, de Paris, foloc6pia duma carta com 0 selo de 25 reis;
cabelos lisos, cunho 1, enviada de Lisboa
para lVIarselha, e na qual se veem os
carimbos:
circular de Lisboa: 24-1-55;
b) idem de Badajoz: 26-1-55;
r) idem, Espagne par St. Jean
Luz: 31-1-55;
d) idem, Marseille: 2 F ....

(I)

de

Embora a data do carimbo de Marselha seja ilegivel, 0 conjunto dos demais estabelece, fora de qualquer duvida,
que 0 selo de 25 reis de D. Pedro V,
cabelos lisos, ja circulava antes de 1 de
Fevereiro, como e afirmado no peri6dico
belga.
o doutor Oliveira Marques, no seu
belo estudo «Hist6ria do SeLo PostaL PortUfllLPS», vol. I, pag. 74, trans creve uma
circular da Direc!;ao Geral dos Correios
e Postas, de 13 de Janeiro de 1855, enviada a todas as esta!;oes de correio,
anunciando a pr6xima entrada em circula!;'ao dos selos «em que esta gravada
a efigie de Sua Majestade 0 Senhor Dom
Pedro:> V», para que nao haja duvidas
«quando os receber ou vir fixados nos
sobrescritos».
Talvez que 15 de Janeiro seja afinal
a data de entrada em curso das taxas de
5 e 25 reis de D. Pedro V.
Quanto ao selo de 100 reis, tambem as
inclica!;oes do Catalogo Simoes Ferreira
estiio erradas, segundo ainda observou 0
doutor Manuel Valadares. Este catalogo
designa Abril de 1856. E 0 doutor Oliveira Marques comenta: «0 100 reis foi
impresso em Agosto de 1854 (ainda 0 de
D. Maria) e depois, em Maio de 1855, Ou-
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podendo ser adquirida em 4 presta!;oes
mensais de 46$50. Pedidos a firma Monte.ner & Simon, Rua Braamcamp, 12-ric-Esq., Lisboa.

Museu Postal Nacional
Nao se trata de noUcia portuguesa,
mas vinda da Gra-Bretanha . .. 0 famoso filatelista Reginald M. Phillips, de
Brighton, ofereceu a sua colec!;ao de ClflSsicos do seu pais - con tendo, em 2.500 foLhas, as maiores raridades reunidas durante 40 anos, incluindo as melhores pe!;as
das colec!;oes dispersas de Dendy-Marshall,
Bertram M c G 0 wan, J. B. Seymour,
H. C. V. Adams, W. Sugden e Maurice
Burrus, e avaliada em 275.000 libraspara organiza!;ao dum Museu Postal Nacional. Como curiosidade, anotamos que
esta prodigiosa colecti'mea foi exposta apena.> uma vez, na Exposi!;ao Filatelica
Internacional «LONDON - 60", onde ganhou 0 «Grande Premio» . A generosa
dadiva foi imediatamente aceite pelo Estado, devendo 0 Museu, instalado na Esta!;ao C e n t I' a I de Londres, em King
Edward Street, em plena City, ser inaugurado em 1968.

BOLETIM DO CLUBE FILA'rtLIcO DE PORTuGAL

associativa a maior curiosidade, traduzida por uma procura intensa dos diversos
Lotes, dado que lhes proporciona a possibilidade de refor!;ar as suas colec!;oes
com pe!;as filatelicas atractivas, e of erecidas a pre!;os estudados, verdadeiramente
ao alcance de todas as bolsas.
Neste numero sao oferecidos, exclusivamente, sobrescritos de primeiro dia da
Dinamarca - pais que se caracteriza pelos
seus belos carimbos, admiravel e cuidadosamente aplicados - e que interessam aos
mai:,; divers os tern as.
Como habitualmente, basta urn simples
postal a solicitar os lotes em que tenham
empenho, ou passar pela nossa sede, aos
sabados a tarde.

Pilatelia portuguesa no estrangeiro

Continuamos a registar, e com 0 mais
vivo prazer, a actividade de filatelistas que
no estrangeiro desenvolvem grande actividade a favor da Filatelia portuguesa.
Assim, depois de nos referirmos, em numeros anteriores, a I. P. P. S., dos Estados Unidos, e P . P. S., na Inglaterra,
lrazemos hoje ao conhecimento dos nossos
Leitores a existencia de urn novo Clube,
- este no Canada, e que tern 0 titulo de
Venda especial
First Philatelic Portuguese Clube of CaEm ritmo seguro, e enquanto houver
nada, com sede em 31, Major St. Toronto,
material disponivel, continua a venda dos
4 - Ontario. Ao novo Clube, apetecemos
duplicados da vasta colec!;ao do Clube
as maiores prosperidades, com desejos
de longa vida.
- iniciativa que tern merecido da massa

primoroso conjunto, que agradou francamente, tanto pela novidade, como pelo
interesse que despertou entre os numerOS011 visitantes que acorreram ao Cinema
Ginasio.
Da3 outras participa!;oes, apreciamo-las em dois grupos. No primeiro, contam-se tres colec!;oes classicas em que,
pelo desenvolvimento e especializa!;ao apresentados, figura em primeiro plano a se\ecc;ao de Cabo Verde, seguida pela bern
organizada e bern apresentada colec!;ao
do Vaticano, logo emparceirada pela colecc;ao de Israel, esta bastante prejudicada pela montagem, que the da uma
apresenta!;ao pouco agradavel.
No outro grupo, temos apenas a co\ecc;ao tematica de Caminhos de Ferro,
que agora aprech'lmos aumentada e valorizada, com urn born plano e urn desenvc.lvimento consciente, que demonstra
boa organiza!;ao, tao indispensavel numa
colec!;ao tematica.
Estas foram as participa!;oes que estiveram presentes na IV Exposi!;ao In-

SANCHO' OSORIO
REMESSA A ESCOLHA

Portugal e Ultramar (centos de 5elos diferentes, novos ou usados, para colec\;iio)
SERIES NOVAS

Portugal e Ultramar (quando V. S. desejar, mandarei tabela com pre!;os Uquidos)
SELOS USADOS EM PAGAMENTO

(aceito qua\quer quantidade ou genero.
Serio valorizados con forme tabela que
mandarei).

Rua da Madalena, 80.3.D -LISBOA 2
PORTUGAL

terna de Filatelia do Grupo Desportivo
da CUF, de 30 de Janeiro a 7 de Fevereiro, constituindo mais urn certame filatelico que 0 publico do Barreiro pade
apreciar, dando, com a sua presen!;a, 0
apoio e 0 encorajamento indispensaveis
para que a Sec!;ao Filatelica do Clube
continue na sua missilo de dar a conhecer
a Filatelia cada v ez mais e methoT.

t S 1R,. E
u

.

L.l

I:':

II I
RUA. VITOR CORDON. 14 ~ A -

LISBO,,"

TIL. 3230 a8

A

&~rimt1l1ia

inatlgaral
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Natulas numismaticas

sao consideradas aquem e alem fronteiras, 0 dever de formar e informar.
Rendemos-Ihe as nossas hom",nagens
por mais esta justa e rara distin!;ao, e,
em nome dos filatelistas portugueses, aqui
lhe expressamos apertado abra<;o. Por ja
nao _ser apenas 0 maior aerofilatelista e
o mais esclarecido tematico portugues, e
unico com cartel internacional nestas especialidades, mas urn dos grandes da Filatelia mundial, tout court.

Uma tertulia de numismatas
em perspectiva
E evidente; e ja por vanas vezes se
tern afirmado, sem ter havido contesta!;ao,
que Lisboa vive no mais completo marasmo numismatico e medalhistico, sem
orientac;ao nem disciplina.
Pelo que tenho lido, creio mesmo que
isio que se aponta ja t ern acontecido em
",arias epocas.
o falecido Dr. Pompeu de Carvalho
Mirabeau, num dos seus trabalhos, afirma
que, par volta da 3." decada do corrente
seclllo, vivia-se numa situac;ao muito amiloga a qll'" se esta passando no momento
que decorre, e se destaca com muita
magoa.
o estudo da ciencia monetaria estava
entao ao cuidado de meia duzia de trabaIhadores da Historia e da Arqueologia, e
tendo, como unica fonte tuminosa, a Cas a
Liquidadora, que deixou rastro notavel,
atraves dos seus catalogos de leiloes que
ali se realizaram, e onde se bebe, ainda
hoje, aquela agua cristalina que satisfaz
todoJ os que precisam de matar a sede
do seu espirito coleccionista. E certo tambern que, na 2.8 metade deste seculo que
esta decorrendo, e em ritmo acelerado,
urn centro de larga projecc;ao se ergueu,
- a Casa Molder - , que movimentou, sabiamenfe, alguns daqueles que hoje sao
mestres incontestados, e de grande renome
internacional.
o Dr. Pedro Batalha Reis, na sua monumental CARTILHA, tambem nos fala
de urn Centro Numismatico, primeiro na
Rua do Comercio, e mais tarde na Rua
da Madalena, ao qual ja se fez referencia
numa destas notulas, em Abril de 1959, e
ja anteriormente 0 Dr. Leite de Vasconcel03 0 havia feito no seu ARQUEOLOGO
PORTUGU~S.

Como se ve, 0 movimento numismatico,
compra, venda e troca, tern - sofrido altas
e baixas.
Neste momento, a hora em que se
tra!;am estas linhas, nada existe. Os debei3 pontos de reuniao (Clube Filatelico de

Pelo

Cito-Cfto

Dr. &R~&LDO DR&Z.i o

Portugal e a F. N. A. T.), e bern fracDs
eles ercm, tambem desapareceram por
completo, ingloriamenie esquecidos, e nem
sequel' se reza por sua alma. Deles nada
resta. Este e 0 estado da vida associativa
do,; numismatas lisboetas, mestres, principiantes, avan!;ados e debutantes.
Cada
urn, em sua casa, aguarda que a sorte se
lhe depare, e abl'a seus brac;os, e que a
louca teimosia dos carolas possa encontrar
e trazer a luz do dia urn ponto de reuniao
para conversa, estudo, discus sao, venda,
compra e troca. Mas cada urn aguarda,
muito comodamente sentado a lareira, de
pantufas, que outros apare!;am, e deem
boa conta daquilo que foram capazes de
[azer.
Quem tra!;a estas linhas muitas vezes
tern procurado por-se em comunicac;ao com
outros confrades, e entre muitas coisas
ventiladas toca-se sempre na me sma tecla, - a necessidade de uma tertulia numismatica - com a justa aspil'a!;ao de ir
mai., alem, mas fica-se sempre aguardando
melhores dias e melhor sorte.
No final do ana que terminou ha pouco
os seus dias, na quadra festiva do Natal
de 1964, chegou ao meu conhecimento,
quando duma dessas diligencias em prol
.:1a Numismatica, que estaria para breve
a possibilidade de dar efectiva!;ao a tao
justas aspira!;oes de todos aqueles que, na
verdade, julgam de absoluta necessidade
a forma!;ao de urn centro de cultura numismatica.
Referiam essas informa!;oes a uma colectividade - 0 CLube dos Coteccio-nadores
Portugupses - que tern em vista uma sede
para se instalar e dar abrigo a todas as
manifesta!;5es coleccionistas, quer de Lisboa, quer das restantes terras do Pais.
Desnecessario e afirmar que esta noticia foi recebida com verdadeiro jubilo,

•

Urn dos nossos consocios, marcofiliJ ta
incipiente, mas que temos em grande
aprec;o, dado que as suas qualidades de
estudioso of ere cern todas as garantias de
poder vir a fazer algo de substancial nesta
atraente modalidade, pergunta-nos 0 que
significa a menc;ao Cito-Cito, que figtlra
nurn dos seus prl!filatelicos. Como a l'esposta interessa, nao apenas a este colega,
rna3 a, muita gente boa que desconhece
a rninudencia, transmitimos-Ihe, nesta nota
pllblica, com largo auditorio, que se trata
da primeira men!;ao de transporte «expresso», e que essa inscric;ao, iniciada no
reinado de Luis XIV, subsistiu ate ao seculo XIX sobre as cartas prl!filatelicas.
Trata-se, como e obvio, dum estudo e
duma colecc;ao absolutamente apaixonantes.

o

•
f

« Dhirio

de Lisboa»
e a Pilatelia

Todos conhecem exactamente a linha de
conduta deste grande e prestigioso jornal,
no que diz respeito a Filatelia. E 0 jornal
que, desde ha muitos anos, aos domingos,
sem falhas nem limitac;5es de espa!;o, acolhe a excelente sec!;ao filatelica que, sob
a sigla V. C., redige 0 nosso querido presidente. Dr. A. J . de Vasconcelos Carvalho. A' melhor rubrica filatelica publicada
em diarios portugueses, com orgulho 0
proclamamos, que alia, a uma informa!;aO rapid a e actualizada, a limpidez das
verdades que publica, e a condena!;ao de
desmandos e erros que nunca se abstem
de criticar.
Pois, a juntar a este alto servi!;o
prestado a Filatelia, e contribuindo para
urn esclarecimento mais largo da opiniao
publica, 0 Diario de Lisboa de sabado,
10 de Abril, inseriu, nas paginas centra is do

it

seu npreciado suplemento «Magazine»; urn
primoroso artigo de Danielle Hemmert, da
Acad",mia Ronsard, e membro do juri
do Grande Premio de Arte Filatelica, intitulado "A FilateLia ent1'a nos dominios
da Arte e da Hist61'ia, ~o'1tstituindo um diI ertim£::n.to que clLUiva e e'duca»\ e magnificamente ilustrado com reproduc;oes amplindas de alguns dos mais belos selos
modernos da Fran!;a.
o nosso Clube, sempre atento aos factos
que contribuem para prestigio e divulgac;ao da Filatelia, felicita 0 Diario de Lisboa, como Ihe compete, com uma palavra
de aplauso e de simpatia, pela sua perfeita iniciativa, e pelos frutos que dela
vao, certamente, resultar.

Marcofilia portuguesa
em Bruxetas

o nosso dedicado consocio e amigo
Jean Foucart, distinto filatelista e dirigente matclico - vice-presidente da "So<:ietc Aerophilatelique Beige» e secretario-geral da «Societe Royale Amicale Philateliquel> - apresentou, ria recente mostra do
.. Dia do Selo» (25 a 29 de Abril), em
Bruxelas, 0 seu inspirado estudo sobre
marcas postais das auto-ambulfmcias portuguesas.
Ao expor, em tao importante manifesta!;ao, uma das facetas pouco conhecidas
da filatelia portuguesa, ou, mais especificamente, da nossa marcofilia, Jean Foucart prestou-nos urn grande servi!;o e uma
extensa contribui!;ao, no que se refere a
propaganda da Filatelia nacional alem-fronteiras, e num meio evoluido como e
o belga, pelo que aqui Ihe manifestamos
o nosso reconhecimento pela sua brilhantissima e bern sucedida actividade.
Um Uvro de muito interesse
Acaba de ser posta a venda em Portugal a traduc;ao espanhola da conhecida
obm «Filatetiu», de Emilio Obregon, da
"American Topical Association ».
Consta
de 2 volumes, encadernados em tela, formato 17,5 X 12 cm., com urn total de 372
paginas, 200 gravuras e 11 laminas a
cores, e, alem de ser de interesse para
todos os filatelistas, e de particular importancia para os coleccionadores principiantes e medios. 0 prec;o e de 186$00,
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Uma coisa e certa; e os criticos nao
a referiram: os organizadores do discutido certame podem orgulhar-se, pelo
menos, de transmitir uma heran!;a valiosa.
Dos 3.000 quadros utilizados, os P. T. T.
eonservaram apenas 1.000, distribuindo os
outros 2.000 - por intermedio da Federa<;ao
Francesa - a numerosas agremia<;oes filatelicas da provincia, que, agora, merce
desta dadiva excepcional, estao em condi!;oes de fazer propaganda intensa e proficua aa Filatelia nas respectivas regiOe.:i.
Oois mil quadros, meus senhores!

.. Cercle d'Btudes PhilateUques»
e 0 Cap. P. Lemos
da Silveira
Esta prestigiosa agremia<;ao, fundada
em 1948, agrupa exclusivamente coleecionadores que se consagram a estudos profundos e a pesquisas intensas, com 0
nobre proposito de aumentar constantcmente 0 somatorio dos seus conhecimentos, e transmiti-Ios ao comodismo m9.is
ou menDs acentuado dos outros. It uma

ph!iade de eruditos que, dada a pureza das
suas convic<;oes, e 0 seu amor aos principios que defende, nao aferrolha 0 resultado do seu arduo e persistente trabalho, mas, antes, e por todos os meios
ao seu alcanee, generosamente 0 divulga,
para esclarecimento dos menDs dotados
ou dos mais superficiais.
Julgamos que ninguem ousara por em
duvida que 0 .. Cercle d'Ittudes Phil ateliques», de Bruxelas, e isto mesmo, ao
acrescentar que 0 seu presidente e 0
filatelista eminente General Jean Ou Four,
F. R. P. S. L., bern eonhecido dos po!"tugueses pelos seus ineditos e preciosos
estudos sobre 0 Kionga.
A associa<;ao, que, ate fins de 1964,
reunia apenas os mais cultos filatelistas
belgas, resolveu, este ano, criar uma categoria de socios cOlTespondentes, para a
qual chamou alguns estrangeiros, de reeonhecido merito.
o nosso Pais nao foi esquecido, tendo
reeebido tao honroso convite 0 nosso eolega Cap. Lemos da Silveira, euja palavra
e euja pena tern cumprido, com uma eficiencia e uma dignidade relevantes, que

~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~
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Regulamento da £xposi~60 Filatelica
do XI Dia do Selo -1965

~
~

~
~
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1.° - 0 Clube F'llatelico de Portugal reallza, em 1 de Dezembro, uma
Exposlgao F'lIatellca a, que so podem concorrer os sOclos.
2.°_ Os concorrentes podem partlclpar nas segulntes classes :
1- Ensalos, provaa e aeloa de Agores e Madeira.
11- Cartaa prefllatellcas de Agores e Madeira.
S.D-A dlatrlbulgao doa qua1lroa pelos concorrentes aera felta pelo
C. f'. P., em funoao do seu numero e da quantldade de material
selecclonado.
4.°_ 8erao atribuidas medalhas de prata, Iguals para todoe os exposltorea.
6. 0 - A Inscrloao, gratulta, deverS. ser felta ate 16 de Novembro, dlrectaments ou por carta reglstada, e 0 material entregue na Sede do
Clube, ate 6 dlas antea da Inauguraoao, e levantado palos concorrentes ate tres dlas depols do encerramento.
6. 0 - Embora faga quanto em sl caiba pela conservaoao e guarda, 0
C. f'. P. nao se responsablllza pelo material exposto, que podera
aer seguro pelos seus proprletarlos.
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vislumbrando-se des de logo urn grande
centro de vida numismatica, e de grande
provcito para a coleccionador de moedas,
medc;lhas e tesseras.
Esta nova colectividade que aparece no
horizonte, assim 0 eremos e queremos,
passara a t er vida desafogada, dada a
circunstancia de poder receber, entre a
massa assoeiativa, coleccionadores das mais
variadas pe<;as. Desde as anilhas de charutos, caixas de f6sforos e eapicuas, ate
a03 crista is, bengalas, ex-libl'is e porcelanas, os seus eoleecionadores terao ali 0
seu lugar.
A plimeira arraneada e a sede, mas
parece que tal coisa ja nao constitui problema de maior, pOis esta em vias de
solu<;ao.
Quanto a actividade dos seus corpol>
~erentes, nao sera razoavel po-Ia em duvida, e por esta razao parece ser justo.
mas nao ambicioso, que urn orgao de imprensa venha mostrar a vitalidade de tal
gremio, e por ela medir a capacidade
cientifica, artistica e literaria dos seus
compol1l'ntes. E quantos assuntos Ill. podem sel' tratados ?!! Arqueologia, Etnografia; Numismatica, Medalhistica, Heraldica,
Escultura, Filatelia, Ceramica, Pintura, Diplomatica, Sigilografia, Artes Populares,
etc., etc. De tudo urn pouco, e bern se-
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leccionado, e assim se formara urn notavel
conjunto grafico.
S6 Born e Belo.
Se tal acontecer, louvado seja 0 coleccionismo que, em boa hora, congregou
hom ens de vontade forte e bern temperada, para uma realiza<;ao de elevada expressao artistica e cultural.
Deste canto onde estas linhas tern acolhimento, saudam-se todos aqueles que tao
corajosamente van arrotear campo para
que a 3 futuras gera<;oes sigam 0 seu caminho com maior seguran<;a do que as
gera!;oes anteriores.
Sempre assim foi, e sempre assim sera.

~. Castel-Branco &~ilho
LIMITADA

Apartado 0. 0 44
Telefone 22020
VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series temltticas de todo
o Mundo. Selos clltssicos de Portugal
e Ultramar

A SEVERA
RUA

DAS

GAVEAS.

BAIRRO ALTO

$5-57
•

T. I • f.

•
L1S10A

•

34006

PORTUGAL
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~

RESTAURANTE TlplCO
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~

~

RESTAURANT TYPIQUE

~

~

=
~

TYPICAL RESTAURANT

~
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~

~
~
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Fadas e Guitarradas
ABERTO TOO.... A NOlTE

•

HOUVERT TOl T LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT
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MARCOFILIA
PORTUGAL
Carimbos do primeiro dia de circula~io
EUROPA 1964. Lisboa -14 de Setembro de
1964 - S. I. R. Rua de S. Jose, 20. Carimbos identicos no Porto (Batalha) e
Funchal.
ANOS IN T ERN A C ION A I S DO SOL
CALMO. Lisboa - 12 de Outubro de1964 - S. I. R. Rua de S. Jose, 20. Carimbos identicos no Porto (Batalha) eFunchal.
JOGOS OLfMPICOS DE TOQUIO (X DIA
DO SELO). Lisboa - 1 de Dezembro
dc 1964 - S. I. R. Rua de S. Jose, 20.
Carimbos identicos no Porto (Batalha)
e Funchal.

CENTENARIO DO «DIARIO DE NOTtCIAS" . Lisboa - 28 de Dezembro de
1964 - S. I. R. Rua de S. Jose, 20. Carimbos identicos no Porto (Batalha) e
Funchal (Madeira).
CONGRESSO NACIONAL DE TRANSITO. Lisboa - 15 de Fevereiro de 1965
- S. I. R. Rua de S. Jose, 20. Carimbos identicos no Porto (Batalha) e
Funchal.
V CENTENARIO DA CIDADE DE BRAGANCA Lisboa -16 de Mar!;o de 1965
- S. 1. R. Rua de S. Jose, 20 - Lisboa.
Carimbos identicos em Porto (Batalha),
Funchal e Bragan!;a.

•

Carimbos comemorafivos
n EXPOSICAO FILATELICA NO ESTORIL - Es toril - Esta!;ao de Correia 30 de Outubro de 1964.
III EXPOSICAO FILATELICA BANCARIA
- Pos ta de Correia no Sindicato dos
Bancarios - Rua de S. Jose, 131- Lisboa-2 - 14 de Novembro de 1964.
F.XPOSICAO DE DIVULGACAO FILATELICA - Alhandra - Posta de Correia
na Sede da Junta de Freguesia -1 de
Dezembro de 1964.
EXPOSICAO DE DIVULGACAO FILATELICA - Seia - Posta de Correia - Salao da Assembleia Senense - 1 de Dezembro de 1964.
III EXPOSICAO FILATELICA INTERSOCIOS OS GALITOS - Aveiro - Posta
de Correia - Teatro Avenida - 1 de
Dezembro de 1964.
EXPOSICAO FILATELICA DA SIDERURGIA NACIONAL - Seixal- Posta
de Correia na F. S. N. - 1 de Dezembra de 1964.
II EXPOSICAO FILATELICA DO FUNCHAL - Funchal - Posta de Correio-

Cap. Jorge A. Freire Garcia
Este nosso estimado cons6cio e amigo,
alem de filatelista experiente e entusiasta,
e, tambem, urn distinto amador fotogrliflc')
de rara sensibilidade, e ja diversas vezes
galardoado em exposi!;oes, mesmo de nivel
in ternacional.
Na exposi!;ao da especialidade que, integrada na VII Quinzena de Arte dos Bancarios (Casa do Bancario, 16 a 23 de Fevereiro), teve a participa!;ao de 540 obras,
de 181 autores, nacionais e estrangeiros

A. GAMA REIS

Edificio da Junta Geral do Distrito
Aut6nomo do Funchal- 30 de Dezembra de 1964.

(MR. CORK)
WELCOMES you at

EXPOSICAO FILATELICA NACIONAL
DA TEMATICA DA PROPRIEDADE
URBANA - Lisboa - 1 de Fevereiro
de 1965. Posta de Correia na Associa!:ao' Lisbonense de Proprietarios, Rua
D. P edro V, 82.
PRIlVIEIRO VOO A JACTO TAP - Lisboa-Bruxelas-Lisboa - Aeroporto de Lisboa - 1 de Abril de 1965.
II EXPOSICAO FILATELICA DE INTER-COLECTIVIDADES DE CULTURA E
RECREIO - Lisboa - Posta de Correia
na Sede da Academia de Santo Amaro
- Lisboa - 3 de Abril de 1965.
EXPOSICAO FILATELICA DE TEMATICA DESPORTIVA - Posta de Correio na Sede da .Biblioteca do Museu
de Voleibol-Porto-5 de Abril de 1965.
VOO A JACTO TAP - Lisboa-Joanesburgo-Lisboa - Aeroporto tle Lisboa6 de Abril de 1965.

CASA DAS
CORTI<;AS

4- 6 -

- - - - - !

- das quais for am seleccionadas 228 fotografias, pertencentes a 109 concorrentes
- a Cap. Jorge Garcia ganhou a «Ta!;a
Lisboa», premia destinado ao melhor trabalho que tivesse par tema a nossa
capital.
Em face de tal exito, apresentamos-lhe as calorosos cumprimentos e felicita!;oes do Clube Filatelico de Portugal,'
amplamente justificados; par tao bern
sucedido desfecho.

Moedas cunhadas em nome dos
reis, regentes e governadores
de Portugal

(Mrs. Cork's souvenir
shop)

EXPORTERS
RET A I L E R S

Nem tudo foi mau .. .

MI:TROPOLIS

Mlmber of Portuauli,
Chlmbu of Commlrce

L

Esta publicado a fasciculo n.O 18 da
obra de A. C. Teixeira de Aragao, «Descri!;ao geral e hist6rica das moedas cunhadas
em nome dos reis, regentes e governadores de Portugal», que a Livraria Fernando Machado, do Porto, edita, com a
patrocinio da Sociedade Portuguesa de
Numismatica.

(Cork House)

•

.. or _ _ _ _ _ _ _-,
IlNS ... OIlTBOS

RUI dl Elcoll PolitAcnlCI -

8 -10

Telefon, 32 58 58
Telegram .. : ISOLANTES
LISBON - PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES

o maior cartaz filatelicb do ana transaeto, a Exposi!;ao Filatelica Internacional
«PHILATEC - 64» (Paris ; 5 a 21 de Junho),
mereceu de muitos publicis tas as mais
altos elogios, e deu lugar, igualmente, a
numerosas e duras aprecia!;oes des favor aveis, par parte 'tie figuras de destaque,
e, par consequencia, certamente na justa
medida, e com mati vas jus tificados.
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VENDA ESPECIAL + VENTE SP~CIALE
SPECIAL SALE + SONDERANGEBOT

341-2 - Centendrio do selo (2 sobrescritos)
347-9 - Milendrio do Reino (3 sobrescritos)
351
- Centendrio do telegrafo
3S2
- Segundo centendrio da Academia de Belas Aries
(3S) - 353-7 - Milendrio do Reino (S sobrescritos)
(36) - 458-9 - Fundo da Liberla~ao
(37) - 360-1 - Milenario do Reino (2 sobrescritos)
- Fil6sofo e te610go S. Kierkegaard .
(38) - 366
(39) - 375-6 - Museu Nacional •
- Esc.Jla Veterindria e Agricola
(40) - 377
(41) - 382
- Festival de Musica e Ballet
(42) - 383-4 - Gruz Vermelha •
(43) - 386-8 - Agricultura •
(44) - 389 90 - Bodas de prata dos soberanos
(45) - 391
- 4·° Centen6.rio dos Far6is •
(46) - 392
- Medico N. R. Finsen
(47) - 393
- Comissao Europeia da O. M. S.
(48) - 394
- • Europa - 60.
(49) - 39j
- Escuteiros
(So) - 397
- Salvaguarda das belezas nacionais
(51) - 398-06 - Frederico IX (9 sobrescritos)
(S2) - 411
- Festival de music a e ballet.
(S3)-412
-Azenha.
(S4) - 413
- Barco "Selandiu
(S5) - 4'4
- Ajuda aos palses subdesenvolvidos
(S6) - 415
- Parque «Tivoli.
(57) - 416
- Salvaguarda das belezas naturais •
(58) - 417
- F. A. O. (Nalioes Unidas) •
(59) - 422
- cFerry-boat.
(60) - 423
- Confer~ncia Postal de Paris

7$00
5$00
4$00
4$00
9$00
15$00
6$00
3$00
2S$00
4$00
4$00
9$00
9$00
7$00
3$00
3$00
6$00
6$00
5$00
3$00
37$5 0
5$00
2$5 0
S$oo
3$00
3$00
2$5 u
3$00

2$5 0
5$00

Pravo flxo, mall porta - Prix farma, plus port - Nat prlca, plul postaga
Nattoprels, und porto
Pedid08 ao CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL

Avenida Almirante Reis, 70,3. 0 , Dto.- LIS BOA

MACAU
Ban-

DIA DO SELO - Ma cau - C. T. T. - 1 dE'\
Dezembro de 1964.

1 dE'

MOCAMBIQUE

DIA
T. T.

EXPOSICAO FILATELICA E NUMISMATICA DE MOCAMBIQUE - Louren!;o Marques - 23 de Julho de 1964.
01A DO SELO - Louren!;o MarquesC. T. T. - 1 de Dezembro de 1964.

III EXPOSICAO FILATELICA DA NOSSA

D1NAMARCA - DANEMARK - DENMARK - DANEMARK
(31) (32) (33) (34) -

ULTRAMAR
ANGOLA

(S6manta para s60108 - Saulamant pour mambral- Only for mambarl
- Nur fUr MltgJladar)
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SENHORA DO MONTE - Sa aa
deira - 10 de Agosto de 1964.
O1A DO SELO - Luanda - C. T . T. Dezembro de 1964.
n EXPOSICAO FILATELICA DO X
DO SELO - Novo Redondo - C.
- 1 de Dezembro de 1964.
CABO VERDE

S. TOME
DIA DO SELO - Praia - C. T. T . - 1 de
Dezembro de 1964.

01A DO SELO - S. Tome - C. T. T.1 de Dezembro de 1964.

GUINE

TIMOR

01A DO SELO - Bissau - C. T. T. - 1 de
Dezembro de 1964.

DIA DO SELO - Dili - C. T. T. - 1 de
Dezembro de 1964.

Em LISBOA, deve preferir 0

HOTEL CONDESTA VEL
Moderno, conforhivel e

0

mais central

PRE<,:OS ACESStVEIS
RestaLlrante - Bar - Snak Bar
AUTO PARQUE PRIVATIVO

Telefones 33922-370331 (15 linhas) - Avenida da Liberdade - Travessa do Salitre - Pra~a da Alegria

Uma Grande Empresa Filafelica ao seu servi~o
FILATELIA EUGE~IO LLACH S. L. publica quinzenalmente umas
ofertas-catalogos de selos, que constituem um esforlfo editorial sem precedentes no campo da paixiio coleccionista.
o seu envio e gratuito
Pelfa-os por favor 11.:
FILATELIA EUGENIO LLACH S. L.
Plaza de Catalufia 21 _ BARCELOKA-2
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LISTA DE SOCIOS

Gibbons Catalogue Centenary Exhibition

DO

(Londres, 17-20 Feverelro 1965)

CLUBE FILA TELICO DE PORTUGAL
LlSTA DEL SOCI- MIGLlEOERLISTE - MEMBERS L1STE - L1STE DE MEMBRES

ALTERA~OES - REINGRESSOS - NOVOS SOCIOS
PORTUGAL
4705 - Dr. Augusto Cons tante PereiraPraGa do Municipio, 287-3. 0 - Porto
- (P) Po. Fr. T. C. N . U. 60 tematica FA. 90.
4707 - Mateus Filipe - Casa Janita - Estrada da Galiza - S. Jo~o do Estoril
Po. 60.
470B - Vitor Manuel Pereira de Almeida
Palermo de Faria - Rua Jose de
Oliveira Raposo, 4.0-12-r/c.-Dt. o, Pa<;o
de Arcos (P), Po. Fr. In. T . U. 60.1.2
tematica de avia<;ao 94.
4710 - Antonio Amado Vicente - Praceta de
Beirolas, 14-2.0-Dt.o, Oliva is, Lisboa
(M), Po. Fr. In. T. U. 60. 15. 19. 21.
24. 30. 90.
4711 - Mario do Rosario Castanheira Nunes
- C. do Desterro, 5-4.0. Lisboa (P)
60. 1. 2.
4713 - D. Maria Soares Pereira - Rua 16,
n .o 658, Espinho (M), Po. Es. Fr. In.
T. N. U. 60. 1. 2. 3. 63., tematicas, 90.
4714 - Cap. Humberto Duarte Gracio - Av.
Estados Unidos da America, Iote 456,
n.o 68-4..0, Lisboa-5 - (M) Po. Fr. In.
N . U . 60. 1. 2. tematica de costumes.
4719 - Ir. Joaquim Oliveira Franco, O. P .
- Pa<;o Episcopal- Faro, T . 60.
1720 - Mario Ribeiro Martins Reiga- Rua G,
n.o 10 - Olivais-Norte - Lisboa-6 (P)
Po. 60.
4721- Antonio Mata - Adro da Igreja, 17
- Belas (M), Fr. T. C. U. 60. 1. 2. 3.
90. 94.
4723 - Henry Tosti Russel- Quinta da Saudade, Livramento - Sao Joao do Estoril (IV!) Po. Fr. In. It. Es. T . C. V.
U. 60. 3.
4725 - Dionisio dos Santos Cravo - Quinta
de Quarteira - Boliqueime, Algarve
(P) Es. T. C. N . U. 60. 1. 2. Tematica
flores e animais, 93 e Echo.

4726 - Grupo Cultural e Desportivo da TAP
- Aeroportoda Portela - Lisboa (P)
60. Tematica aeronautica.
1729- JOSE' Augusto das Neves NunesRua Luis Simoes, 49-1. 0-Esq., Queluz
(P) Po. Fr. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2.
3. 94.
4730 - Carlos Alberto Henrique RamosRua A a Rua Coronel Ferreira do
Amaral, Lote E, 5.0-F., Lisboa (P)
P o. Fr. In. T. N . U. 60. 1. 2.
4733 - J ose Alexandre Pires - Rua Marechal Carmona, 8-1. 0 - Vila Real de
S a nto Antonio (M) Po. Fr. In. E s.
T. C. N. U. 60. 1. 2. 21. Marrocos.
4734 - Vitor Manuel das Neves Canhoto R ua 3, n .o 7, Bairro de Santa Cruz,
Benfica, Lisboa (P) T. C. U. 90.
1737 - Al berto Lima Basto - Av. da Reputlica, 70 - Parede (M) Po. E s. Fr.
In . It. T . C. N. U. 60. 1. com FDC.
93. 94.
4738 - Luis Fernando Fialho dos Anjos Largo do Carmo, 5-2. 0, Setubal (P)
Po. Fr. In. AI. Es. Compreende AI.
T . C. N . U. 60. 1. 2. 3. em 64. 90. 94.
1740 - Manuel Viriato Reto Pereira Vaz Rua do Campolinho, 77-1. 0, Valadares (Gaia) - (M) Po. Fr. T. C. N. 60.
N . Tematicas de animais, flares e
avia<;ao. 90. 94.
4741 - Antonio Pedro da Luz - R. Dr. Sousa
Martins, 95 - Vila Real de Santo Ant6nio - (M) Po. Fr. Es. T. C. V. N.
U. 60. 1. 2. 3. 90. 93. 94.
4743 - Sec<;ao Filatelica da Associa<;ao Academica de Coimbra - Pa<;os da Academia - Coimbra - Po. Fr. In. AI.
It. Es. T. C. V. Todos os temas.
90. 93.
4744 - Francisco Claudio Joao - Rua Ataide
de Oliveira, 25 - Faro - Po. Fr. In.
Es. T. N . U. 60. 1. 2. 19. e provindas. Europa. Fauna. Flora. Caravelas. 90. Hevia. 94.

•

Conforme noticiAmos, com a devida antecipal;iio, e por duas vezes, teve lugar na capital brittmica,
com a denominaciio e na data em epigrafe, uma Exposil;iio Filatelica verdadeiramente excepcional _
dado que reuniu, por convites, exclusivamente, as melhores jepas das melliores colecfiJes de todo 0
Mundo - comemorativa do centenlirio da publica~iio do primeiro catAlogo mundial de selos: 0 Stanley Gibbons, editado em Novembro de 1S6S, de que jli s6 existe um exemplar, conservado no Museu
Britanico, e que ocupou urn lugar do mais merecido relevo na Exposilliio.
E-nos grato registar que, alem de Jos6 GonzAlez Garcia, tamb~m foi convidado a expor nesta
notabilissima mostra 0 Prof. Dr. Carlos Trinciio - 0 que nio era do nosso conhecimento, ao redigir
a nota sobre 0 assunto,
;
vinda a lume no n. O J 61, r- - - - - - - - - - - - - - - - - - ---;-::-.;--,
Dezembro de 1964, deste
boletim - tendo estado
a Filatelia portuguesa,
portanto, dupla e condignamente representada
no categorizado acontecimento, do mais alto
nivel.
Nada menos de
37 500 visitantes desfiOF
laram pelo cRoyal Fe~ti
val Halh, que havia ser&
vi do de palco a Exposi~iio
Filatelica Internacional
cLONDON- 6o>,formando
bichas interminaveis, em
especial no slibado, 20,
l'i:!R liALf: JlY
ultimo dia - e a Imprensa mundial, especializada ou nlo, deu a
_.
,t
maior publicidade it impressionante manifestaFOREIGN POSTAGE STAMP DEALER,
lliio. Por exemplo, 0 magazine colo ri do .The
Observer> de 14 de Fe1 5 , TREVIL L E ST R E E T~
vereiro, a mais antiga
e autorizada revista doPLYMOUTH.
minical inglesa, dedicou-Ihe sete das Buas belas
pliginas.
10rnada de eloquente
e intensa propaganda da
Filatelia, que deve encher
de jUbilo a conceituada
firma que a organizoue que, como era fAcil de
conjecturar, e nco n t r 0 u
na opiniiio publica de
todo 0 Mundo aquele
acolhimento que Ihe servira de estimulo para
prosseguir a sua destao f ulcro refulgente da Exjos;piio
cada carreira.

BRITISH, OOlONiAl

FOREIGN

POSTAGE STAMPS,

E. STANLEY GIBBONS,

•

USADO NOS ESCRITORIOS DE TODO 0 MUNDO
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Tipp-Ex
Paraa
correc<;;ao
instantanea
de erros
dactilograficos

Tipp-Ex

NAo E MILAGRE ... E

Tipp-Ex

4745 - Justino Estevao de Oliveira e Silva
- Rua de Bastos Nunes, Bloco A;
Lote 2, 1.0-Dt.o, Queluz - (P) N. 60.
Tematica de escutismo. FDC. 67.
4746 - Dr. Antonio Silva Gama - Av. Marconi, 16-r/c. Porta E - Lisboa - (P)
Po. Fr. In. Es. T. C. V. N. U. 60.
1. 2. Tematica automoveis. 90.
4747 - D. Maria Olivia Didelet Dinis Sampaio Madeira de Almeida - R. Maestro Antonio Taborda, 37-2. 0, Lisboa-3
- (P) T. U. 60. 1. 2. 3.
4749 - Antonio Louren<;o dos Santos - Rua
Marques da Silva, 33-1-B, Lisboa (P) Po. Fr. Es. T. C. N. U. 60. 1. 2.
19. 90. 93. 94.
4750 - Lui~ Monteiro - Rua da Alegria,
311-3.0-Dt.o - Porto.
4751 - Manuel Gongalves de Araujo - Rua
de Altamira, 98 - Viana do Castelo.
1752 - Jose Mota Pereira (Filho) - Rua de
Acado de Paiva, 15-2.0-Esq.o, Lisboa
- (M) Po. In. T. C. N. U. 60. 1. 16.
Comunidade Britfmica. 94. Bwo Reigns. 92.
ANGOLA

1735 - Joao Carlos de Castilho Falcao Durao Paias - Cal<;ada de S. MiguelCaixa Postal 6500 - Luanda - (M) Po.
Fr. T. C. N . U. 60. 1. 9. 13. 16. 21. 24.
26. 28. 90. 94.
4742 - Bourdon Celestin Gilbert - Fazenda
de Katekeru - Colonato de CelaVila de Santa Comba - (M) Po. Fr.
T. C. V. 60. 1. U. Angola. N. 21.
N. 13. N. Congo ex-Belga. N. Ruanda
Urundi. N. Argelia. N. AEF. U. AOF.
U. Flora e Fauna. N. 90. 94.
GUINE
4712 - Joao Ferreira - Caixa Postal 20Compreende In. AI. T. V. C. N. 60.
tematicas. Religiosos, Fauna (especialmente AVES), Europa, 90.
MADEIRA

4731 - Dr. Arlindo Sidonio Rodrigues Mendes - Rua 5 de Outubro, 115 - Clinica de Santa Catarina - Funchal (P) N. 60.
PEDIDOS A

Crescrodum -

Soc. de Representac;oes. Lda.

RUA DA ESCOLA POLlTECNICA. 80 - 2.0 ESQ. - TELEF. 677871 - L1SBOA
ACEITAM-SE AGENTES EM rODO 0 PAis

TIPP-EX
para originais em
todas as cores
COP-EX
para c6pias
AERO-TYPE
para papel de aviao

ESPANHA

4709 - Filipe J. F. Perez y Perez - Apartado de Correos 888 - Santa Cruz de
Tenerife - Canarias - revistas, cintas
magnetofonicas, jornais e postais.
4736 - Jorge Abad CaseUas - Cale Mariano

31

Aquilo, 106 - Barcelona - (P) Es. Fr.
T. 60. 5. 90.

BRASIL
4715 - Rodival Santos Moraes - Caixa Postal 1901 - Belo Horizonte - Po. Es.
In. T. 60. 3. 90.
4i22 - Jose Antonio Andrade - Rua Mario
Martins, 485 - Belo Horizonte, T. 60.
4732 - Theotonio Menezes - Cx. Postal 315
- Santos, SP. - (A) Po. In. U. 60.
2. 91.
ALE1I1ANHA OCIDENTAL

4727 - Dr. Luis Termens Gaeta - Marie
Alexandrastr. 13 - Karlsruhe - (A)
Po. Es. AI. In. 60. T. V. 1. 2. 15.
C. T. 10. 11. 19. 26. 27. 28.
473!) - Willi Banser ~ Windsteiner Weg 4 e
- 1 Berlin 37 - AI.
CHECOESLOVAQUIA

4748 - Ing. Frantisek Zelenka - Hlavni 18
- Praga 4 - Sporilon - In. AI. F. T.
N. U. 60. 3. 90. 96.
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA

4706 - Edward Bettencourt - 843 Brennan
Way - Livermore 94550 - California,
In 60. 1. 2. 93.
4718 - Peter Drexlar - P. O. Box 103 East Orange N. J. In. Hu. 60. tematicas, desportos, flores e cosmos, 90.
ITALIA

4724 - Vittoriano Zambrini - Via V .. da Bistieci 10 - Firenze - Fr. In. Es. V. T.
60. 90.
JUGOSLAVIA

4753 - Vojislav Dzepina - Bosyovieeva 17Zagreb-1 (A) T. 60. 1. 2. mancolista.
NORUEGA

4717 -

Nil~

J. Hagerup - Ndr. Strandgate 3,
Drammen - In. AI. 5. Ocidental. 17.
30. 90.
POLONIA

4728 - Wieslaw Wojciechowski - ul. Limanowskiego 14 - Skarzysko - Kamiena - In. AI. N. 60. 3. Tematicas flora.
Malaria.
ROMENIA

4716 - Margineanu Nicolae - Str. Peceneaga
nr. 38 B - Bucaresti 25.
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ANUNCIOS ECONOMICO'S

Selos de alguns paises

I wish compl. mint sets all countries,
sports, flora, fauna, and cosmos. Base cat.
~vert, Zumstein or for acc. I give Russia.
Bovt Boris, Kharkovz, Poste Restante USSR.

Jeaquim T. da Silva, Loutulim, Goa
-1ndia. Deseja trocar selos usados de
Portugal e Ultramar Portugues e Imperio
Britanico. Correspondencia em Portugues
e Ingles.

ANT6NIO GOMES PAULO - Rua Antonio Jose de Almeida, n.D 226-c/v. Esq.n,
Coimbra. Portugal. - Compra e troca. VENDE COM GRANDES DESCONTOS.
Selo. antigos e modern os, isolados e em
3erie3 completas, novos e us ados de Portugal, Ultramar e Estrangeiro. Tenho selos
de 4 angolares Fauna em quadras.

FILATELISTAS !
Deseo Portugal y Ultramar, comemoraIivos, Espaiia. Francia y Colonias, Belgica,
Suiza e Italia. Bovt Boris, Kharkov-3,
Poste Restante - USSR.

Nalguns paises fora do Mundo Helenico, existem selos com inscril;oes gregas,
tais como a Romenia Oriental (emissao
de 1881), e Portugal, provincia portugesa
de Macau (com sobrecarga na mesma
lingua).
No ultimo, foram transformados, em
1936, seis valores da serie base que entao
rirculava, em selos de correia aereo, por
meio de sobrecarga local, de tres filas,
das quais duas de caracteres e acentos
grcgos, postos a esmo, sem outro significado qu.e 0 de ornato, e impressos com
o intuito de dificultar a falsificac;ao.
Actualmente, tambem' a Ilha de Malta,
que obtev,c> a sua independencia em 21 de
Setembro de 1964, se encontra entre os
paises que emitiram selos nacionais com
inscric;oe3 greg as.
A Ilha de Malta pos em circulac;ao,
no dia 7 de Janeiro deste ano, uma sene
base de 18 valores, focando, entre outros,
varios a3pectos da sua hist6ria, dos quais
o de 1 d., referindo-se a epoca punica,
representa a imagem de uma estela funeraria com inscric;oes votivas gravadas em
duas linguas, na sua base.
Este monumento encontra-se actualmente no Museu Nacional de La Valeta,
capital da Ilha.
A inscric;ao e dividida em quatro linhas de caracteres fenicios, e tres em
caracteres gregos, estes ultimos traduzindo
o texto de letras semitas.
Trata-se de uma oraC;ao implorativa de
dois irma os, a divindade protectora.
Esta inscric;ao grega prestou servic;o
notilvel a ciencia, servin do de ponto de
partida para a reconstituic;ao do alfabeto
fenicio.
Do mesmo modo que outra inscri!;ao
similar originou, da mesma forma, a decifrac;ao da lapide Roseta, gravada em
hieroglifos do antigo Egipto.
Uma outra estela votiva, e com idenlica inscri!;ao, foi achada em Malta, ao
mesmo tempo que aquela que descrevemos
anteriormente. Esta fo1 oferecida pelo
Grao-Mestre da Ordem dos Cavaleiros de
Malta, 0 frances de Rohan, ao Rei de
Franc;a Luis XVI, que fez merce da mesma
ao Museu do Louvre, em Paris.

Exchange stamps. World-wide. Mint in
quantity. Basis stamps for stamps, face
value, Yvert and Zumstein. English, Russian. - Bovt Boris, Kharkov-3, Poste Restanto - USSR.
Vendo ou troco, 'Uma colecl;ao de Ghana;
Somalia e Burundi, uma tematica «Lions
Clubs», e selos de Borboletas. Ensaios de
cor e provas de Franl;a e Comunidade,
Portugal e Ultramar. Preciso sobretaxas
(ocais da india Port., e anteriores, selos
soltos e postais max. tema. «Cristo», serie:; e variedades da Irlanda. FELIX DA
COSTA ILHA - ALCOENTRE.

•

J ovenes checas, estudiantes, desean so-

tener. correspondencia con jovenes de todo
el mundo, especialmente de Hispano-AmerIca.
Deseamos intercambiar sellos en especial de los juegos olimpicos en series completa:; nuevas, inSignias de metal, discos
de gramofono, tarjetas postales y otros
divers os objetos.
Corresponderemos en ingles, france s;
aleman, espaiiol y esperanto. Respuesta
asegurada. Miss L. KUBASKOV A, Srazna 8
JIHLAVA. - Miss L. MATULOVA, P. O.
Box 119, JIHLA VA. - Miss L . KNIZOV A,
Vojancva 25, JIHLAVA. - Miss J . VINCENTOVA; Dobronin 112/A sidliste osr.;
JIHLAVA.
Je desire echanger des timbres avec
cleJ collectionneurs avances ' du Portugal

Send me all your new issues, only
mint complete of Portugal and Overseas
countries, Belgien and Colonies, English
Colonies, France, Holland, Switzerland,
Austria, Africa. I shall give any issues of
1956-1960 and 1960-1965 Russia. Exchange
basis Yvert, Zumstein or face value plus
postage. Answer everybody. Air mail regLltered postage. - Bovt Boris - Kharkov-3,
Peste Restante - USSR.

et Outremer portugai.;;. - Vojislav Dzepina
- Boskoviceva 17 - Zagreb 1- Jusgoslavia.

Troco e compro selos de Portugal e
Ultramar. Novos e usados. GUILHERME
SANTOS - Apartado 6 - Elvas.

Compro uma capa de mola oculta, ja
usada, para folhas mod. S. F . n.D 2.
Resposta a sede do Club ao n.D 35.

Russia
stamps. I
countries. Restante -

DESEJO trocar selos novos e usados
com amigos de to do 0 mundo e, principalmente, de paises de idioma portugues
e espanhoI. Respondo sempre. Corres-

Calling: Exchange large - size
wish mint Portuguese Overseas
Bovt Boris, Kharkov-3, Poste
USSR.

•

Vendo selos usados (1886 a 1959) da
Tenho para entrega
India Portuguesa.
imediata 10 (dez) mil selos. Prec;o de
ocaSlao. Theotonio Menezes - Caixa Postal 315 - Santos - SP. Brasil, America do
SuI.

•

(Om

. . ""

gregas

Ins(rl~oes

; -_ _ _ _ _ _ _ Pelo _ _ _ _ _ _ _--,

I

Embalxador GEORGEIlI .. RGliROPOllLOIll

I

A hist6ria de Malta comec;a com a
epoca dos Fenicios, nao sendo entretanto
conhecida a data do seu desembarque
nesta ilha, nem foi averiguado quando os
Cartagineses os desalojaram, forc;ando - os
a abandonar 0 t err e n 0 conquistado.
o certo e que Cartago ja existia no
sec. VI A. C., como estado poderoso e
independente.

A FILATELICA
SELOS ' PARA COLECyOES
Ca/~ada do Carma, 25-S/L.E
LIS BOA - Te/efone 35207

I:SCR ITOR 10 I=llATEL ICO

C. SANTANA
U rna organizaliilo portuguesa tilo
eficiente como as melhores da
Europa, no servilio de abono a
novidades, mas •••
A PRE <; OS

MAIS

BAIXOS

Condioilas espaclals para asslnantas
(801lclt8 ImprlllO)

Ramaslal palo corralo
para qualquar ponto
Todos

01 paisas a tamas
(L1atll mlnl.11 Dr.tultll)

R. Gen. V. Freitas,

22,

r-c - Tel.

ALGES - PORTUGAL .

214232
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nossa frente as contas que mandamos
elaborar, e que dizem apenas isto: Serie
anunciadora, quatro selos das taxas entre
1$00 e 20$00, total de dez milhoes de
exemplares, receita de dezassete mil contos; serie comemorativa, s ete selos das
taxas entre $50 e 30$00, total de, apenas
dez milhoes de exemplares, receita de
dezassete mil, quinhentos e trinta contos.
Total da receita das duas emissoes, que
os filatelistas pagariam em poucos meses,
trinta e quatro mil, quinhentos e trinta
contos ...
Se os C. T. T. disserem qual 0 custo
dessas duas emissoes, e the somarmos 0
subsidio de do is mil e quinhentos contos,
que eles proprios contabilizariam, - teremos encontrado 0 saldo enormissimo que
os filatelistas estavam dispostos a pagar
para terem a «II Exposic;ao Filatelica Internacional Portuguesa», alem da sua transcendente projec~ao internacional, claro, e
saldo que os C. T. T., inexplicavelmente,
recusaram arrecadar ...

v.

C.

Os trabalhos preparat6rios em
Avelro do I Congresso Nacional de Filatelia.
No domingo passado, conforme prenoticiamos, realizou-se em Aveiro importante reuniao de filatelistas, nao, infelizmente, de to do 0 Pais, mas de Lisboa,
Porto e Aveiro, com ausencia, portanb,
de Barreiro, Coimbra, Caldas da Rainha,
Funchal, Torres Vedras, Viseu, Arg9.nil, etc., e, mesmo de Lisboa, com ausencia de elementos importantes, para 0 que
pretende ser urn Congresso Nacional.
Nos daqui seguimos, na companhia dos
eminentes Prof. Dr. Carlos Trincao e Jose
Gonzalez Garcia. E temos de confessar
que, unanimes os tres, nos muito aproveitamos com as li~oes catedraticas qu~,
durante tal viagem, os dois, alternadamente, foram proferindo.
A reuniao de Aveiro foi presidida por
aquele Prof. Dr. Carlos Trincao, presidente da Federa~ao Portuguesa de Filatelia. E, depois de Morais Calado ter
usado da palavra, para saudar todos os
presentes, e para formular votos pela
uniao de todos os filatelistas portugueses,
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urn director da seq:ao filatelica e numismatica do Clube dos Galitos, promotora
da reuniao, leu 0 expediente, entre 0
qual carta;; dos Srs. Dr. Vale Guimaraes,
Director dos Servi~os Administrativos d03
C. T. T., Eng. Manuel Gra~a, Director dos
Servi~os Industriais dos mesmos C. T. T.,
Luis Candido T a v e ira, Director dos
C. T. T. U., etc.
Entrou-se, seguidamente, na discussao
da planifica~ao do Congresso e suas sec~oes. E apos inurn eras e amplas interven~oes dos Srs. Dr. David Cristo, Dr. Jorge
Vieira, Pinto Junior, Dr. Mario Gaioso,
Dr. Romano Caldeira Camara, Dr. Antonio
Fragoso, Jose Gonzalez Garcia, Professor
Dr. Carlos Trincao, D. Maria Hernandez,
Correia d'Almeida, Dr. Antonio d'Almeida
Figueiredo e do signatario, foi 0 projecto
inicial profunda mente cortado e alterado.
Reduzido, digamos, a pouco mais de metade.
Isto, seja esclarecido, em duas longas
e arduas sessoes, antes e depois do jantar,
e com interven~oes que marcaram, sempre, por inexcediveis seriedade e proficuidade, das quais pedimos licen~a para
destacar as sempre objectivas, sempre certas, do grande Advogado aveirense que e
o Dr. David Cristo. Mas sem desprimor
para todas as restantes, entenda-se.
Aquele jan tar de sabado, no «Hot~l
Arcadia», em mesas pequenas, indistintamente, 0 passeio de barco pela ria, no
domingo, e 0 almo~o na «Pousada do
Moranzeh , foram momentos altos, nao
apenas de confraternizac;ao filatelica, mas,
principalmente, aa modelar hospitalidade
aveirense, que todos nos deviamos copiar,
e daquele «aveirismo» de que sao sacerdotes os Dr. David Cristo, Morais Cal ado,
Dr. Mario Gaioso, Eng. Paulo Seabra Ferreira, Carlos da Rocha Leitao, Correia
d'Almeida e outros, s em esquecer as esposas, e do qual e grao-mestre aquele
nosso colega Dr. Vale Guimaraes, ao qual
nao sabemos se chamar-lhe simpatico, se
elegante, se eloquente.

v. c.
N. da R.: - 0 Diario de Lisboa do domingo seguinte esclareceu que, para esta
reuniao, so foram convidados socios da
sec~ao filatelica do «Clube dos Galitos,",
de Aveiro.

pondencia em frances, ingles, espanhol;
alemao e italiano. Ing. T. Oradeanu, Casuta postala 3.705, Bucarest 22, Romenia.

•
•

Je cherche des timbres motifs de tout
Le monde: Flora, Fauna, Astrofilatelia,
Religiosos, Sport / Portugal e Ultramar,
Africa, Europe Ocid. Je donne en echange
louts lea timbres de la Russia, Polonia e
Europa Oriental: motifs cosmonautica,
3port, flora, fauna etc. Catalogues: Yvert,
Zumstein, Michel : 50-200 YFr. Correspondence: Allemand, Russian, Anglais, Fran~ais.
Ryszard Romanowicz, ul. Wojska
Polskiego 51/3.8 , Koszalin-1, Polonia.

DESEO canje sellos nuevos en series
completas. Doy igual condiciones Brasil.
Cat. Yvert. ENNIO SANTOS, Caixa Postal n." 2124 - Belo Horizonte - Minas BRASIL.
Canjiroes antigos e candeeiros e candeias de azeite, desejo, pagando bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do ' valor, em selos
novos de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
Compro e vendo selos aos melhores
prec;os. M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.

Com pro todos selos Sui~a e Liechteinstein, novos e usados. P. Schmid - Rua
Actor Tasso, 1 - Lisboa.

Compro, troco e vendo 3elos novos e
llsado:::. Preciso correspondentes Ultramar
Portugues. Silva Pereira, Rua Antonio Nobre, 43-2-Dt. - LISBOA-4.

Vendo uma colec~ao de selos de Portugal e Ultra mar, ja urn pouco adiantada,
e algumas series e selos novos, avulso.
Fernando A. J. Fernandes - Rua Bartolomeu Dias, 5 - Faro.

Selos com erros, novos e usados, dt'
Portugal e Ultramar, compro, pagan do bern.
Cartas a Secretaria, ao n.O 22.

Willi Kern - Caixa Postal 9. - Porto
Alegre - Brasil. Troca selos brasileiros
por portugueses, com principiantes.

•

Enviem 25/100 bons selos de Portugal e
Ultramar.
Dou 25/100 selos de !talia,
Franc;a ou Alemanha. Bertazzoni V. Gemita 10 - Bologna - ITALIA.

Com pro variedades e erros de Portugal
e Ultramar. Soltos e em blocos. Radeff.
Av. Joao XXI, 68-5. 0 -Esq. - Lisboa - Telefone 778838.

Compro, troco e venda selos classicos.
todas as series novas e usadas de tematica3 universais. Procuro selos de pacotes.
Venda albuns e -material filatelico. A. Borges Brito - BARREIRO - Portugal Tel. 2272329.

•
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Vendem-se, melhor oferta, 4 albuns cotecc;oes de temas. Detalhes a A. Borges
Brito - Barreiro - Portugal - Telefone
2272329.
Philatelists! I want exchange with Portugal, new african countries, Suisse, Austria, Spain, England etc. I collect only
full sets mint: Flora, fauna, cosmos, sport.
I can send: Czechoslovakia, Russia, Poland,
Roumanie, etc. 1; answer everybody. Write
English, Czech, French, German to adress:
Jan Polivka, nam. c. 8, C. Krumlov, Czechoslovakia.

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.
Vendo selos de Portugal e Ultramar;
com- desconto de 50 % 20 %, e estrangeiros a 1$50 cada N. F., Jose Pinto Duarte
- Rua de Mo~ambique, 56-3.0 -Esq. - Lisboa - Telefone 842083.

+

Je cherche correspondant pour echangt'
de nouvelles emissions, cosmos, flore,
faune, sports - base Yvert. Corresp. fran~ai3 et allemand. I lonescu. Str. Isvor 141
- Bucarest - Roumanie.
A ero,tilateListas - Compro pequenas e
grandes quantidades de aerogramas militareo, comprovadamente circulados (com
carimbo), expedidos de ou para todas as
nossas Provincias Ultramarinas. Resposta
a Secretaria do Clube, ao n.O 80.
AerojiLateListas - Encomendem desde ja
os sobrescritos que serao transportados no
proximo «XVII Giro Aereo di Sicilia».
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Ainda em stock algumas pe!;as dos Circuitos Aereos anteriores. De interesse tambern para os tematicos de Avia!;ao e de
Desportos. Circolo Esperantista di Palermo, Via Tripoli 15, Palermo, ITALIA.
PROVAS, ENSAIOS E ERROS : Troco,
ou compro, pagando bern. Resposta a Secretaria do Club~, ao n.O 22.
Je vous envoie des timbres neufs de
meme valeur que les livres sur les marionnettes a gaine ou Ie materiel qui y a
trait que je desirerais recevoir en echange.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F . P. - Av. Liber dade, 22
- Lisboa.

2 CR6NICAS do

Ich tau5che Literat ur iiber Handpuppentheater oder Material mit ihm verkniipft gegen neue Briefmarken mit demselben Wert.
Henrique do Carmo Trindade - S6cio
n.O 307 do C. F. P . - Av. Liberdade, 22
- Lisboa.

I look for books or other material
concerning handpuppets and I give new
stamps, with an equivalent value, in exchange.
Henrique do Carmo Trindade - Socio
n.O 307 do C. F . P . - Av. Liberdade, 22
_. Lisboa.
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8e nso realiza em 1966 a
II ExposiQso Filatelioa Internaoional Portuguesa.

Publicamos aqui, ha poucos meses,
dais ou tres artigos, que de momento
nao temos presentes, sabre a anunciada
e programada «II Exposic;ao Filatelica Internacional Portuguesa, Lisboa-1966» .
Ha cerca de tres semanas que sabemos,
de certeza, que ela se nao realizara, mas,
embora tendo aludido ao facto, em dois
ecos sucessivos, nao quisemos pronunciar-nos definitivamente, antes de a direc!;ao
da Federa!;ao Portuguesa de FiLatelia, d q
presidE!llcia do eminente Prof. Dr. Carlos
Trincao, ter conhecimento da res posta dos
C. T. T., e, em face dela, tomar a linica
resolu!;ao que era de esperar: nao realizar
a mencionada exposi!;ao.
E 0 motivo e bern simples : Tendo
uma comissao constituida por aquele eminente Prof. Dr. Carlos Trincao, na sua
qualidade de presidente da Federa!;ao, pelo
tambem eminente filatelista Jose Gonzalez Garcia, e pelo signatario, na sua
qualidade de pre"idente do "Clube Filatelico de Portugal», eloborado conscienciosamenie, para nao dizer optimisticamente,
em face da actual situa!;ao econ6mica
portuguesa, urn or!;amento de cerca de
dois mil e quinhentos contos de despesas;
com verbas ja aqui apontadas naqueles
artigos iniciais, - os C. T. T.; au, em
ultima instancia, a Sr. Ministro das Comunica!;oes, manteve a oferta de apenas
menos de urn ter!;o daquela verba, alem
da execu!;ao de urn nlimero nao indicado
de quadros, dos tres mil necessarios . ..
N6s nao faremos grandes comentari05.
E tanto por virtude dos cargos filatelico"
que ocupamos, como porque os factos,
gritantes, desnecessitam de outros, mas
ha dais que, par mais pertinentes e elucidativos, nao podemos deixar de exarar
aqul.
It urn, que fomos n6s quem sugeriu
aos C. T. T. que, concedido aquele subsi-

dio julgado mimmo, com todas as verbas
parcelarmente indicadas, - a contabilidade
respectiva fosse totalmente feita par um
tecnico dos pr6prios C. T. T. Na altern ativa de nos, fiLatelistas portugueses, organizarmos gratuitamente a exposi!;ao, e as
C. T. T. suportarem todas as despesas,
e arrecadarem todas as receitas ...
E e a outro, consequentemente, que
a «I Exposi!;ao Filatelica Internacional
Poriuguesa», apenas com a emissao de
uma serie de selos, e com a despesa
enorme de urn livro de luxo, nao previsto para agora, - deu lucro. Mas para
a defendida e pretendida «II Exposic;ao
Filatelica Internacional Portuguesa», alem
da nao publica!;ao de tal livro, aquela
comissao dos tres garantiu aos C. T. T. a
coloca!;ao certa de duas emissoes de selos.:
uma previa, anunciadora, e outra comemorativa da exposi!;ao, como tern feito,'
semelhantemente, os mais serios C. T. T.
de todo a mundo, e, designadamente,
a Fran!;a no ana passado, e neste ana a
Austria.
Os C. T. T., repetimos, nao aceitaram.
Mas n6s ouvimos aqueles eminentes Prof.
Dr. Carlos Trincao e Jose Gonzalez Garcia, garantirem a aceita!;ao e a colocaGao das duas series. E, para nao citarmas outros fa etas e outros names, acrescentamos, tao - somente, que temos na

SELOS
Grande variedade de selos nacionais e
estrangeiros. Pe~a os nossos cadernos e
escolha. PrewArio gratis de
pacotes e material filatelico

RAMALHO GUERRA
Rua da Assun ~ aot 7-4.° (elevador)
Teler. 367841 - LISBOA·Porlugal
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balhos

de

execu~ao .

organiza~ao ;

planejamento
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Nao e a primeira vez que focalizo
este aasunto . Sempre tenho opinado com
veemencin contra a ,inclusao de elementos
governamentais, nas comissoes organizadoras de exposi~oes filatelicas internacionais. 0 maximo que aceito seria a inclusao de um unico elemento, que se encarregaria da parte financeira, no que diz
respeito aos pagamentos e recebimentos.
Este poderia mesmo ser uma especie de fiscal do governo, no que se ref ere as finan~as, naturalmente no caso da exposi~ao ser
financiada pelo governo. So, e nada mais.
E justo que 0 governo tenha 0 seu elemento, a Hm de vigiar e fiscalizar 0 dinheiro que fornece para 0 pagamento das
despesas da exposi~ao . Mas numerosos
elementos, de maneira a ter a maioria,
Hcar com a presidencia, para ter 0 controle geral de tudo que deve fazer-se, isto
em absoluto que nao deve ser aceite e
tolerado.
Estes elementos governam entais, alem
de nao terem conhecimento do assunto,
geralmente tem suas ideias e opinioes,
e como tern 0 costume de mandar sem
serem contrariados, levam esta maneira
de agir, em todo e qualquer sector, onde

BOLETlM DO CLUBE FILA TELl CO DE PORTUGAL

entram com suas actividades. Alem deste
aspecto, eles procuram destacar-se diantc
de seus superiores. Querem aparecer e
Inzer jus a elogios e, as vezes, ate a
promo~oes de cargo, e, assim, desprezam
e nao aceitam as opinioes de outrem, 0
que faz com que, em numerosos sectores
da exposi~ao, se encontrem falhas, erros,
e, digamos mesmo, coisas irregulares.
Foi 0 que verificamos na PHlLATEC.
La vimos coisas nunca verificadas e encGntradas em outras exposi~oes. La vimos
maneira de agir, para com 0 publico,
visitantes, expositores, etc., que nao ~sta
vamos acostumados aver.
Foi a confirma~ao plena de que tenho
toda a razao, quando discordo com pI etamente dn inclusao de elementos que nao
sao da filatelia, nas comissoes organizadoras, nome ados e representando 0 governo.
Tenham absoluta certeza de que, quando
isto se da, os lucros e 0 sucesso sao deles, e as insucessos e fracassos reflectem-se
directamente na filatelia enos filatelistas
do pais organizador da exposi~ao .
ELI prefiro nao realizar uma exposi~ao;
a aceitar a inclusao de diversos elementos
do governo na comissao organizadora da
exposi~ao.
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NOVOS SELOS
Centenarlo da Unllo Internaclonal
das Telecomunlcaories
UL.TRAMAR pORTuaUES
Tendo passado no dla 17 de Malo lilllmo 0 prim.lro
centenarlo da Unllio Internaclonal das Telecomunlca~iles, 0 Mlnlsterio do Ultra mar, para comemorar tal
aconteclmenlo, mandou emlllr e pOr em clrcula~lio, nas
provinclas ullramarinas, 3 mllhlles de selos postals,
tendo como mollvos a Imagem de S . Gabriel e 0 em·
blema do referldo Organlsmo Internaclonal, com as
dlmensllas de .8 X 35 mllfmetros, &endo 100000 da tau
de .$50, para cada uma das provinclas de Cabo Varde,
Gulne a S. Tome e Principe, 900000 da taxa de .$50
para Angola, 800000 da laxa de 1$00 para Mo~amblque
400000 da taxa de 10 avos para Macau e 100000 da
taxa de 1$50 pua Timor.
Os referidos 8elos, que foram ~xeculados na Lllografla
Naclonal do Porto, a 10 cores, foram poslOS il venda,
em todo 0 terrlt6rio naclooal, no cllado dla '7 da MalO,
para 0 que 0 mesmo Mlnlsterio mandou confecclonar
carlmbos especlals de prlmelro dla de clrcuIa~io, que
foram ullllzados nos eTT das capitals des respecllv85
provinclas.
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E. U. AM'ERIC A
~ Como

coLeccional' selos tematicos p a rD
distl'oc!;iio e p1'aZe l'», por John H . Groet.

Se quisermos resumir em duas palavras as impressoes que nos deu a leitura
deste excelente manual - 0 38.0 editado
pela American Topical Assoc., 3300 North
50th Street, Milwaukee 16, Wisconsin, ao
pre!;o de 50 c. - diriamos apenas : - clareza
e bom-senso, ou entLisiasmo e utilidade.
o autor defende corajosamente as colec~oes tematicas, sem de modo algum
esquecer as classicas, ensina como se deve
principiar uma colec~ao deste tipo, como
escolher 0 tema, como organizar a lista
de faltas - e aqui, obviamente, chama a
aten~ao para 0 papel que a A. T. A. tem
desempenhado e continuara a desempenhar, em auxilio dos coleeeionadores tematieos, e as vantagens que estes usufruirao
como seus associados - aconselha como se
deve montar uma colec~ao , como legenda-Ia e ate como encarar uma exposi!;ao
em vista.
F. tudo is to faz com clareza e simplicidade, como e natural em todos os que
dis pens am a arrogancia, por estarem justament!' convictos do seu valor proprio.
Sao dele as seguintes palavras, que
merecem 0 nosso inteiro acordo, e se
sobrepoem, parcialmente, ao que ja escreverno;; algures:
«Uma boa colec~ao tematica aumenta
de valor tanto, senao mais, do que qual-

quer outra boa colec~ao, mas nao coleccion em selos tematicos, ou qualquer outra
especie de selos, com a ideia de rapidamente se tornarem ricos. Coleccionem por
PRAZER e DISTRACCAO; deixem que isto
seja 0 vosso lucr~» .
E, na realidade, urn pequeno manual
que se Ie com interesse.
Embora 0 pre!;o seja 0 acima indicado;
tam bern sera enviado urn numero do «Topical Time~ ; publiea~ao bi-mensal, orgao
da Associa!;ao, contra 0 envio da importfmcia ou de 6 cup5es-resposta. A diferen!;a de pre!;o e coberta pelo lucro obtido
com a venda de folhas, formato 6 X 7,
tendo impressa uma rosa, e con tendo 6 selos de rosas, com carimbo especial, recordat;ao da Exposi!;ao Mundial de Flores.
Estas folhas sao vendidas a 1 dolar cada,
4 por $3, ou 10 por $6, pela A. T. A.

CASA FILATELICA

J. ELL
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS

RUB dl Prill, 184·2. 0 ·Elq. - Tillf. 323580
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Sinaliza~ao

ANO XIX

de transito
Par actua~io de veiculos au tempo fixe Progressivos - Comando a distttncia - Centrais de transito - Circuitos de TV - Computadores ele~tr6nicos - Sistemas de portagem, etc.

•

•
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N,O S 166- 167

C.ONleA De

Para cruzamentos simples ou complexos,
garagens, pafqueJ. de estacio1lamento, auto-estradas, centros urbanos de qualquer
volume, etc.

•

Bstudos, projectos, or9amentos,
fabrico, instala90es, conserva910, etc.

XLIX

AUTOMATICA BLBCTRICA POR-rUGUBSA
8. & • • • I ..

Os elementos governamentais nas comissoes
organizadoras das exposi~oes

SEDE, FABRICA E SERVI<;OS COMERCIAIS
Apartado 1060

Avenida Infante D. Henrique, 333 Teler. 387071 (8 IInhas) -

CABO RUIVO

Telegr, Stronger-Llsboa

ADMINISTRAyAO

Avenida Sid6nio Pais, IS-I,o-Oto.
Teler. 67146 - LISBOA-1
ASSOCIADA AO GRUPO DE COMPANHIAS PLESSEY
Inglaterra

8

Con forme devem tel' verificado, pelos
comentarios que tenho divulgado em algumas revistas filatelicas, inclusive este
Boletim, numerosos foram as pontos negativos que observei na organiza!;ao e
realiza!;iio da Exposi!;ao Filatelica Internacional «PHILATEC», ultimamente reaUzada em Paris.
Felizmente para nos, filatelistas, quase
nenhuma culpa cabe aos filatelistas franceses, dos divers as senoes que Iii se verificaram .
A Comissao Central de Organiza!;ao
compunha-se de 12 individuos.
Deste
grupo, 10 eram elementos do governo, e
30mente dois filatelistas: Lucien Berthelot,
presidente da Federa!;ao Internacional de
Filatelia, e Pierre Yvert, presidente da
Federa!;ao Internacional das Ciimaras Sin-

Por _ _ _ _ _ _---,
DIJGO
Vic ~-Presidente

FR.~CJCJ~BOLI

do Clube Filalt!lico do Brasil

dicais de Negociantes de Selos. Infelizment!:', este ultimo faleceu meses antes da
realiza!;ao da exposii;8.0, sendo substituido
par outro comerciante de selos.
Assim, a referida comissao tinha a
maioria absoluta de elementos que nenhuma priltica au conhecimento tinham
subre filatelia, seus problemas, suas praxes, suas necessidades, e ainda menos no
que diz respeito ao que se costuma fazer
em exposi\:oes internacionais.
Assim, a filatelia propriamente dita,
quase nenhuma voz activa teve nos tra-
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCI01VADORES
SEDE: AV. ALMfRANTE REIS, 79-3 O-Dt.o CORRESPONDENCIA: APARTADO 2R69 EXPEDIENTE -
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as 24 horas, e sabados, das 16
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CATEGOI{IA DE S6CI0S E RESPECTIVA COTIZA<;'AO

Contillents (excepto Lisbca), !llias e Pl'oviJlcias Ultl'amarinas:
Efectivos . . . . . . .
Juniores . . . . . . .

60$00 por ana
<r
30",00 por ana

Brasil . . . .
LI5BOA .- Efectivos . . . . . . •

.
ou eqUivalente em moeda local

artigol de alta qualidade

Cr. 50000, por ano
10$00, por mes ; juniores. . . . . .

«ltipolito »

2$50, por mes

PAGAMENTO ADlANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO.
S.\O S6CIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGOES - LANTERNAS - PULVEHIZADORES - CALDEIRAS DE DESTI·
LA<;Ao - PRENSAS «MARMONIER»,
PRENSAS HIDRAULICAS, ETC., ETC.

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
CABO VERDE - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MACAU -Rolando dos Reis Angelo Postal 143 - Macau.

Caixa

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

II

I

S. TOME - Joao Paulo Rego TeixeiraS. Tome.
COUYMBIA - Luis Alberto Evrad H. - Calle
IS, N.O 7-37 - Apartado Aereo n.O S59,
Santa Marta.
U. S. A. - Manuel 1. Gouveia - 491 I, 15th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, ;l0, California.

Casa Hipolito, Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53

P 0 R TUG A L

Datos de entrada em circula~jjo dos selos de cabelos
lisos de D. Pedro V
(Ver artiga no interior)
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