,;

---

'"

•

I

I

,

,,

#

#

,
,,,

#

/1
CORDOARIA NICOLA, S. A. R. L.

I

o

JURI DA cAMPl-lllEX 67eVer ortigo no interior)

I

/
l

_____ _f

,

I

REV

_______ ""_

.

N.O 191

JUNHO DE 1967

ANO XXI

I

8

TAM

E

N

8

A

L

J

BOL~T1M DO CLUB~ FILAT~LICO D~ PORTUGAL

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

Redec~io e Admlnl.tre~6o: Av. Almlrente Reil, 70.3.0·01.0 -

LlSBO", - Telel. 54936
Compo e Imp.: Centro Grallco, Av. Berio de Trovilqueire. 327 - V. N. FAMALICAO

Endere~o

telegrlifico: LUSITANA

Telefone n.O 10 - VALENCA

DIRECTOR:

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

DE

COllselllo Direciivo:

Administrador:

JOS~ G. GONZALEZ, SUC.RA

Prof. Doutor Carlos Trincao
Jose Gonzalez Garcia
Brigadeiro J. da Cunha Lamas
Eng. Aurelio Marcos Pereira

Jose Rodrigo Dias Ferreira
Editor:

Dr. Antonio Silva Gama

RUA DAS ANTAS- VALEN<;;A
(PORTUGAL)

Revista mwsal. enviada a todos os socios do elube Filat/lico de PoJrlugal
Oispenoade de Censure

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

Especializada em call(!ldo vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3 o-Dt.° - LISBOA - Telef. 54936
CORRESPONDtNCIA: APARTADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE -

Terlras e sextas·feiras, das

21

as

24

horas, e sAbados, das

16

as

20

horas

« Itipolito»

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTlZAyAO

COlltinent, (exceplo Lisboa). Elltas e Provincial Ultramarinar:
Efe.:tivos • • • •
Juniores • • •

60$$00 por ano
30 00 por ana

ou equivalente em moeda local
Cr. 3000, por ano

Brasil
10$00, por

LISBOA .- Efectivos • • •

m~s;

juniores • . . . • •

artigol de alta qualidade

2$ 50, por mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE. DINHEIRO OU SELDS NOVOS EM CURSO.
SAO s6clos JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGOES - LANTER~AS - PULVERIZADORES - CALDElRAS DE DESTILA<;;AO - PRENSAS cMARMO:\IER-,
PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC.

/

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
AyORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERD~ - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MAC .. U - Rolanjo dos Reis Angelo - Caixa
Po~tal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

s. TO~E S. Tome.

Joao Paulo Rego Teixeira-

COL<J~IBIA -

Luis Alberto Evrad H. Calle18. N° 7'37 - Apartado Aereo n.O 859,
Santa Marta.

U. S. A. - Manuel L. Gouveill- 4911, 15 th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Calif6rnia.

I

Casa Hipolito, 'Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53

PORTUGAL
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Troco e com pro ,c!os E ~ panha. Dou
em troca bons ~elo~ POl·tugal e UltI'amar
c outro, pai~es. Trocaria colcc~ao adiantada
PortugaL e 'Ultramar por equivalente E'panha.
Carta a Secretaria, ao n." 101.

SOLICITAM
TROCAS

Desejo trocar series novas compl. flora,
fauna, artc e tema maritimo.
Cat:Uogo
Yvert.
Ofere!;o: Pol6nia, Dantzig, Alemanha, etc. Maria Tomaszewska Loch SZCZECIN 1, Wyspianskiego 47 - Po16nia.

Escrevem-nos varios
coleccionadores que pretend em relacionar-se
com coleccionadore..
portugueses, entre eles:

Filatelista argentino l.erio y rc~pon,a
ble de~ea eanje con colega~ de todo cl
mundo. Baw Yvert. En Ca,tellano c J ngle~.
Irlonlcio R. Tripoli . O'Higgin~ 2860. Bueno~ Aire" Argentina.

DANIEL l:.DUARDO ADOMEK - Tueum:in, .f33 - San Martin - BUt'no~ Aire~
- At·gentina.

Vente - 300 Flamme~ ~Ut· envcloppc,
40 F. - 200 Flammes ,ur fragments, 20 F. - P. Autrou, 4 rue de Salonique (29S), Quimper, France.

JOSt FERNANDO BRAGA NETO - Caixa
Po,tal, 77 - Piratininga - S. Paulo

blanehe~,

SELOS TAXAS ALTAS DE PORTUGAL E UL TRAMAR. - Compram-,e aos
cento~.
A. S.
Rua do Brasil, 103Coimbra.

I

KOTFfCA JERZY - Szczcin
rowa, 2512 - Polonia.

2-

ul.

o

Sen'ir,:o de Circula!;oe, tern tido a,
<'ua~ o~eila!;oe~ e, com perto de doi~ ano ';
de actividade, deu-nos uma experieneia que
vamos utilizat' no futuro.
A~~im, a partir de Feverciro, pa,loOU a
Cl>tUl' a cargo de um colcceionador que, dispondo de competencia. e de tempo, imprimiu
ao .SeL'vi~o de Cireula~oe, . J'apidez e cficieneia. A, eondi~oe, de trabalho que Ihe
demos ,ao outrn~, c pOl' i~l>O muito temos
a e~perar com a sua colaborar,:ao.
Porem, pam que po,~amOl> cOlTc'ponder
ao~ dc~ejos do encarrcgado do SCL'vi<;o, tOL'na-se indi~pensavel duas coisas:
1.0 - Que no~ remetam ba~tantcl> ea-

N,o 191

I

Pocz-

Bra~il.

SAMI FARAH JUNIOR - Caixa Po,tal, 23
- Piratininga - S. Paulo - Bra,il.

,

CZESLA W WOLO ZYN - Jawor - Srarojawor,ka,26 - Polonia.

E. DE BOCK. -Holanda.

Wagcn~traat,

ECOS DA "LUBRAPEX.66
r---------

13 - Utrecht

OSCAR ALVAREZ - Ave. 33-5214, Apto.1
- Marianao, H - Habana - Cuba.
MJLTON RODRIG UES - Caixa Po~tal,
- J ndaiatuba - S. P. - Bra,il.

*
Eqe~
promi,~o

10

• •

endercr,:o ~ iio indicado, ~em comnem re pomabilidade da no~~a parte.

The above addre,~e~ arc given without
any obligation or I'e~pon~ibility on our part.
Ce~ adt'el>M~~ ,ont donne, ~an ~ engagement ni re'ponsabilitc! de notre part.

derno~.

2.0 - Que nao dcmorem muito 0' cadernos que Ihe~ sao cnviados.
E; tambem conveniente fazer- ~ c uma actualiza!;ao dos ficheiros, a fim de loaber-, e ao
cerro 0 que interes,a ao, u,uario, . i,to e,
pai~e~, temas, etc.. . .
Este elementos vao
pet'mitir que, em nova comuniea!;ao, c , ~cs
dado~ ~cjam tomadol> em eon~iderar;iio, para
cfeito da clabomr,:ao do~ eadernos.

JUNHO DE 1987

C • • NICA DCI

J

lSANULTO CORDEJRO - Alameda do, But;.iti" 2 - Goiania - G6ias - Brasil.

Servi~o de circula~6es

ANO XXI

SERVIC;O DE CIRCULAC;OES
IDscreva-se Deste s e r v i ~ 0, que
presta 0 DOli SO Clube, e veriflcara a
sua utlUdade.
Pe~a cODdi~lSell

de

iDIICri~l[O.

•

o as~unto .LUBRAPEX 66. nao sc esgotou. Tudo que diz respeito 11 sua realizar,:ao
ja foi divulgado, e rceentemente, com a distribui~ao da nossa revista Brasil Filatelico, eompletamo~ o~ detalhes e informa"oe~.
Nesta
mest'na revista publiea-se 0 que se deve e
o que nao se deve fazer numa exposir,:ao
rilatelica. Nao ~6 com rcferencia aos expositore~. como tambem aos organizadores e
tOdOlo 0' que tem qualquer actividade na organiza!;ao e realiza!;ao de uma exposir,:ao filatelica. A todos 0, exp0l>itores, foi cnviado
um exemplat·, e quem nao 0 recebeu, deve
solicita-Io ao Clube Filatelico do BrasilCaixa Postal, 195 - Rio de Janeiro.
Agora, estamos no perlodo da repercurr,:ao da .LUBRAPEX 66. . Estao anundadas
nada menos do que 3 exposir,:oes filatelicas
nacionais, porem, uma ja se realizou em Jundiai, perto de S. Paulo, a qual obteve grande
sucesso. Dentro de alguns dias sera em Madlia, onde se realizara tambem um Congrc~so Filatelico Brasileiro, e no 1.0 de
Agosto, quando aqui se comemora 0 .Dia
do Selo. , po is foi em 1.0 de Agosto de 1843
que 0 Brasil inieiou a venda do seu pri-

rr

Por

HUGO FRACCAROLI
Vloe·Prllldente do Clube Fllat6110a do Bra,1I

meiro selo postal, os famosos e mui con hecidos .olhos de boi-, se realizara uma grandiosa exposir,:ao nadonal, na cidade de Piracicaba, que comemora 0 seu segundo centenario.
Como nao podia deixar de acontecer,
S, Paulo prepara-se para a organiza~ao de
uma exposir,:iio nacional para urn breve futUI'O, e para is to a Comissao Filatelica
Estadual ja iniciou entendimentos junto do
seu governo, para obter os recursos necessarios para realizar uma manifesta~ao filatelica grandiosa e de vulto.
Tcnho recebido alguns pcdidos de coleccionadore de Portugal, de selos e l'c:r,:as
da .LUBRAPEX 66" e estes, naturalmente,
foram atendidos. Outros que 0 deseiem, e 56
escrever-me, ou ao Clube.
SEGUE

-
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No Rio dc Janein>, dua es ta~oes dc
Radio, a Tupi e a Nacional, incluiram no
eu programa uma audi~ao semanal obre
filateiia, e a Televisao Continental acaba dc
convidar -0 Clube para um progrnma semanal de 15 minutos sobre filatelia em gcral.
Dois jornais vao iniciar a publica~ao scmanal de uma sec~ao sobre filatelia, 0
Diario de Noticias C 0 Jomal do Brasil,
e, finalmente abriram duas casas filatelicas,
uma por Joao Baylongue, c a outra pOl' Peter Zilard.
o movimento do Clubc aumenta de maneira sensivcl, nao somcnte com uma comparencia diaria maior do que a do ana pa.~
sado, como tambem com 0 vulto de seus leiIDes, 0 movimento de sua sec~ao dc compras, vendas e trocas.
Pelas noticias que reccbo de Portugal,
acredito que at tambem 0 mesmo se esteja
dando.
V aria~ exposifJoes 1'egionais estao
~endo anunciada~, c tudo faz acreditar que

ANUNCIOS ECON6MICOS

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

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

eADA,12$OO

Pedidos tl SlCr,lada
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou com pro, pagando bern. Resposta a Secreta ria do Clube, ao n.O- 22.

niio esta longe 0 dia em que sc realizar:i
uma grandio ~ a expo~i~ao naci6nal cm Li~boa .
E com grandc prazc[' que verifico que
eMao sU/'gindo, na filatelia de Portugal, v;irios candidatos a campeao. As beHs~ima ~
\'it6rja~ eonquistada~ em Barcelona e, p[·jncipal mente, em Londres, em 1960, dcvcm ['cpetil·-~e. Nuo falta material humane nem filatelieD, ~omentc se torn a necessario mai~ um pouco
de entusia~mo, dctcrminar;:uo e dcsejo pessoal.
Espero que i~to ~eja muito brcvc uma
rcalidade.

CanjirOes antigos e candeeiros e candeias de -azeite, desejo, pagan do bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novas de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
Com pro e vendo selos aos melhores
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta;; a Secreta ria, 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.

+

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.

e

Tenho para venda: ensaios, provas, FDCS,
ctc. para varios tern as. Selos novos
do Burundi, Ghana, Somalia e .Fauna •.
Aceito em troca e compro comemo1'ativos de
pOI·tugal 5/ papel, ao cento.
Felix da
Costa Ilha - ALCOENTRE.
postai~,

Troco por stock ou com pro, os seguintes
sclos novos: Dominicana (Bcncf.) 5-9-23-26 =
Hungria 395 = Irlanda 113 = It6.lia (Campioni) 11 = Jordilnia 360 = Nicar6.gua 840 =
= Peru 243 = Surinamc 135 = Vaticano -251
= Colombia A 380 = Suirra 405-418 = Luxembut'go bloco 4 = Dahomey A 48/50. Licchtenstein 395/6. Felix da Costa Ilha - Alcocntrc.

=

pre~os.

Oltimos ecos dum grande certame

A c01lvite do c01t!tecido aero/ilatelista britrillico F1'allcis J.
Field, 0 1ZOSS0 consocio e itlt.rtre
e qlte1-ido colaboraaor Cap. F
Lemos da Silveira publicolt no
1t. O ]Q9 da respeitada uvista « The Aero Field .. , uma completa e rigotosa
teportagem sobre a E-vp. Ae1'0/£latilica hzternacio1lal EUROPEX-66
eo 6. 0 Congresso da F 1. S. A. (Federayiio bzter1ZaC£01lal das Sociedades
Aeroj£lat!l£cas)} 1zotdve£s aconiecimmtos que} como
do conheC£mmto
dos nossos leitores} decorreram em Nova 10rque} mtre 7 e I] de JZl1lho
do ana tra1lsacto. Na 1tossa sede} existem dois exemplares da mencionada
revista} cufa leitllra aco1lselliamos deliberadalllmte aos nossos leit01'es.
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ATENCAO: Sirvo existencias Servi~o
Filatelico -Portugal e Ultramar, Novidades,
FDC, etc., pe!;a catlllogos gratis a SILVA
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Dt.0
-LISBOA-4.

•

Compro, Troco e Vendo selos c1assicos,
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Veqdo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T':!lefone 2272329.
Desejo selos de Portugal e Ultramar
somente em - series novas e completas.
Dou !talia, Vaticano, S. Marino e tematicas de desportos, fiora, animais e cosmos. Grasseli Angelo. S. Marie degli
Angeli. P. Perugia. ITALIA.

OCASIAO
Com pro pCfJas filateli cas, soltas ou em
do tema . Agricultu ra. . A. FC['reira,
A". Conselheiro Ferreira Lobo, n.O 11 Vivenda Ro~ a - CAXIAS.
bloco~

Pacotes de sclos a prc~o s bastante infeI'iores aos do mcrcado. Comparc os pre~os!
Angola: 200 dif. 295$00; 300 dif. 545$00;
Cabo Verde: 150 dif. 317$50; Lot/rel/fo Marques.- 50 dif. 147$50; Macal/: 50 dif. 70$00;
MOfall1bique: 200 dif. 290$00; 300 dif.
500SQO; MOfalllbiqllc (C.n) : 50 dif. 60S00;
100 dif. 140$00. Portl/gal: 600 dif. 500S;
Gllill e: 150 dif. 330S.
700 dif. 1 OOOSOO.
Illdia: 100 dif. 117$50; 150 dif. 260$00;
200 dif. 375$00. MUlldo: 1000 dif. 60500;
2 000 dif. 150$ ; 3 000 dif. 260$; 5 000, dif.
695500. Para pedidos superiore a 1509500
5 %, desconto; acima dc 2800500 10 %.
R. Afonso Jordao. Rua Miguel Lupi, 30, 4.0 ,
D1't.o - Lisboa-2.
De~eo canjc con filatclistas serios, para
canje de sella nucvos, u~ados, bobrc 1er. Dia.,
~ervicio de novedade~.
Contesto a todos de
inmediato. Horacio R. Tripoli. calle O'Higgin~ 2860 (29) Bueno~ Aires.
At·gentina.

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacionais e Estrangeiros. A. NEVES - Apartado 23 - VILA FRANCA DE XIRA.
Compro Catalogo Galv!!,,- E~panha c~pecializado 1960. Rc~posta a SecI'ctaria ao
n.O 100.
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?

C/ube Internacional Alhambra

A grande exposl'Jao filatelica internacional do corrente ano acaba de realizar-se
em Am~t~rdiio, de 11 a 21 de Maio, no e~pa
"o~o pavilhiio da RAl (Fig. 1), onde os seus
4 142 quadro~, as esta'Joes do correio, os escaparates do ~ principais ncgoeiantes curopeus e nol"te-americano~, urn grande rest;turante, etc., . couberam a Jarga.
Na vaMa pl'acra fronteira ao ediflcio, erguiam-~e as bandeiras dc todes as na'Joes
rcpre~entadas, enquanto as da~ onze provincia~ dos Paises Baixo~ e~tavam ha~t~adas no
pa~~eio do pavilhao da RAI
Foi a~~im, no c~plendido anfiteatro do

3

: - - - - ' - Pelo - - - - - - - - ;
PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAo
Presldente da Federaplio Portuguesa de Fllatella

ruidosa banda, depois do que foram of erecidos urn beberete e uma tulipn amarela a
cada urn dos presentes.
FaJcmo~ agora da exposi'Jiio.
o~

quadros distribuiam-se da forma se-

guinte:
78 no ~aliio de .honra, onde a Rainha
babel da Inglaterra expunha os sel05 do

AMSTERDAO - Pavllhiies da cAMPHILEX-67.

{;ranada -- Espanha
Quotas:

Par I ana, 75$00 i Par 5 anos, 300$00

Com direlto a receber qulnzenalmente a revista « Alhambra,.

+
De/egado Geral para PORTUGAL e UL TRAMAR

Apartado 2690

Barafa das Neves
LI8BOA-2

edificio, que ~e realizou a ~e~~ ii o de abcrtura, com tres di~cursCJs em holandes, urn
dos quai~ do Mini~tro do~ Tran~pol: tC5" e
Aguas. A maiOl'ia da a~~istencia que, como
~ n6s, nii~ compreendia flamengo mesmo ao
meio-dia. . . nao entendeu uma ~6 das muita~ palavra~ que foram pronunciadas, ma~
a hilaridade despertada no~ nacionais pelos
gracejo~ do seu Ministro, se mio pode ~l' r
compartilhada pelos e~trangeiros, sacudiu-os
do torpor em que, com a ajuda da elevada
tcmperatura ambiente, estavam a cairo Termin ados os discursos, urn esquadrao de maforettes ~voluciollou no palco' ao som de

Transval, Republica Sul-Africana, Estelalancia c Orange, todos com inscri'Joes em holandes. A colec'Jao real estava escoltada pOl'
sumptuosa guarda de honra, entre a qual
~e contava a colec'Jao de Portugal, do Sr. Gonzalez Garcia, e a do Mexico, de M. Joseph
Schatzkes.
211 na cla ~ ~e de honra, onde sobressaiam
as colec'Jocs da Nova Zehtndia, de Mr. Ch.
Stanley, que veio a ganhar 0 Grande PreOlio de Honra, a do Irao, do Dr. Dadkhad
e a da Inglaterra, de Mr. R. A. G. Lee, a
nosso juizo e pela ordem adoptada, as meIhores. Uma iusta referencia devemos ainda

4

fazer it colec~ao do Peru, de M. Joseph
Schatzkes.
133 na classe oficial, onde o~ C. T. T.
portugueses expuseram as emi~~oes comemorativas dos ultimos anos.
2621 na classe de competi~ao, exclulda~
as colec~oes do correio aereo.
555 na c1asse tematica.
151 na dasse de aerofilatelia.
161 fora de concurso, entre os quai · 72
com colec~oes de membros do Juri.
91 para a classe de i~v.entu_de.
Havia ainda 124 part1Clpa~Oes de literatura filatelic!l. algumas das quais com mai~
do que uma publica~~o.
,
Como cOl]lpensa~ao para 0 grande n~
mere de quadros disponiveis, nao ~e aceltaram albuns. pelo que 0 Juri teye que ~e
pronunciar exclusivamente sobre 0 que e~
teye it vista de todos.
Continuamos .a considerar resolvida pela
negativa a questao das ' vantage~s de certames destas dimensoes, nos quais a quantidade se consegue com detrimento da selec~ao.
Embora 0 nlve! geral. melhoras~e
em rela~ao
~HIl:ATEC, cont1nu~ _ a ser
discutivel a reahza~ao destas exposl,\oes gi-

a

CALENDARIO PARA 1967
DAS fXP~SICjOES FILAT~lICAS
PORTUGUESAS
Mlrandela, 2 a 6 de Agosto:
I

Exposi~Ao Filat~lica

N. S. do Amparo.

Miranda do Donro, 19 a 21 de
~gosto:

I Exposil1Ao de Divulga\1Ao Filal6lica.

Arganil, 6 de Setembro:
IV Exposi\1Ao Filat6liea da Comarea de
Arganil e II do Distrito de Coimbra.

Santarem, 5 de Ontabro:
I Exposi\1Ao Filat6J1ca Ribatejana.

Sela, 29 de Oatabro a 1 de Novembro:
I Exposi\110 Filat6lica e NumismAtica do
CAT da EHESE.

Porto, Novembro:
Exposi\1Ao Filat6J1ca Distrital.

Llsboa, t c 2 de Dczembro:
Exposi\1Ao-reIAmpago do 13.° Dia do
SeIo.

SELOS

SELOS

DE PORTUGAL. ULTRAMAR E KSTRANGRIRO. CLASSICOS,
SERIES, ETC.

Troco e compro. Novos e usadols.
QuanUdades e mancolista.
ETIQUETAS DE F6sFOROS - Troco e compro.
Na 'rea de Llsboa vou II Cllsa do Inleresudo.

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

H. SANTOS VIEGAS
R. 1.° de Dezembro 45-3.°
Telefone 35852 LIS BOA
nas quai~ 0 visttante ~e de~orienta,
quer quanta it localizacrao do que pretende
vcr, quer quanto ao~ en~inamento~ que do
matel"ial exposto pode colher. Se cad a VI~itante da .AMPHILEX 67 . ~e tive"e demorado urn minuto a examinar cada um
dos quadro~ expo!>to~, todo 0 te'!lpo que a
expo~icrao e~teve expo~ta nao tena chcga~o
para a vcr! Como 0 cu!>to da. con~tnl~ao
do, quadro~ excede 0 do re~pcctlVO aluguer
ao~ expo~itore~, e evidente que, me~mo ,oh
o ponto de vi~ta financeil"O, es ta, expo ~ i'f6e"
cxageradamente va~ta~, obrigam a di~pendio
que ~6 por mal compreendido ol·gulho nacional e~toicamente se suportari.
A tao gr\lnde exposi"ao corre'pondcu um
Juri igualmcntc mais numero~o_ do 9ue ..o
habitual, dondc resultou um nao In~lgntfl
cante acrescimo de despesa. Con~titulram-no
os Srs. Berthelot (reprc~entante da F. 1. P.,
quc todavia nao participou no~ trabalhos),
G. A. Blizil (Estados Unido~), Orhan Brandt
(Turquia), Brockman (Paises Baixo,), Ohotel
(Franrra), Mario Diena (Italia), Van ?ie~en
(Palses Baixos), OVOl:acek (Checo~lovaqu~a),
Van der Flier (Palses Baixos), Frey (Austna),
Grahm (Oinamarca), Oanesch (Rcpuhlica Federal Alcma), Hoextel' (Israel), Holme~ (Inglatel·ra), Jonker (Pa i se~ Baixo ~)! M.~ nzin~ky
(Sueria), Piitz (Luxemburgo), Rl ctdl)k (Palses Baixos), Steiner (Hungria), Van Veenendaal (Palses Baixos), Viehoff. (~dem), ~al
ravens (Belgica), Van del· \X'dltgen (Pal,e~
Baixos), Sir John Wilson (Inglaterra, que
teve de se retirar, pOl' dpen"a, antes do~
trabalhos concluldo ~ ), Wolff de Beer (Pabe~
Baixo~ ) Wolter (Republica Federal Alema),
Bocrma' (Pal!'e~ Baixo~), Seguy (Repuhlica FedW11 A lema) e a signadrio.
Foi escolhido para presidente de Honra
b pre ~tigio~o filateli~ta neerlande~ Mr. Wolff
de . Beer, que delegou uma pequena parte
da~ ~ua~ funrroes no presidcnte dectivo, 01'. A.
M. A. Van der Willigen que, ~empre ~orri
dente, ~ e desempenhou a contento geral do
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Tcleloae 88 5083

MANUEL ANTONIO JERONIMO
Iu. CDllhl II. RDChl, 1It-rID.·Ort.-

i

gante~,

•

LIIIOA

CJf"la ill;c;al;ua ualida
- e exelnplar
o no~~o prezado con,oclO e ;tmlgo Americo Tozzini, grande e expcrimcntado filatcli~ta tem:itico hra~ileil·o, dircctor do pcI·iudico. A MurciJu cl(Js St!l(Js, e autor da
rubrica filatelica semanal de . 0 E ,tado de
Sao Paulo . (mai~ conhecido por .E,tadiio. ),
c~t;[ promovendo, na ,ede da Socicdade Filatelica Pauli~ta, ~ita no 18.0 andar do edificio
.Martinelli. , em Sao Paulo, reunioc~ men,ai,
de filatelista~, durantc a~ quai~ ~ao I·calizada, palc~tras, debate" perm uta" enfim, tudo
° que for ncce~~;[rio para um maiOl' aprimoramento do~ conhccimento~ filatelico, dos
i ntere~sado,.
Trata-~e duma iniciativa de extnlOl,din:[ria lucidez, I'ica de ,ugc~toc~ e de cfcito~ pela qual felicitamo, caloro~amcnte

R. Vltor Cordon. 14-A - lisboo Tel. 323098

ExpollOlo Aarofllat611ca Intarnaclonal
a 7.° Congrallo da

F. I. S. A.
BUDAPESTE, 3 I 10 dl Setembro de 1987
o Bolellm N.' 2, ediflfo d. lu%o, it! ellt!
em

di.tribu lf ao.

Soliclt.-o

00

Com;ssdr;o para Portugal:

CLUBE FILATELICO DE PORTUBAL
R,prlSmtant, do nosso Pais
na F. 1.5, A.
APARTADO 2869

.L1SBOA
Americo Tozz ini. Urn· gencI·o de actividadc,
c digna, a adoptar no no,~o Pai s,
em vez de verborreia inutil, panl UITia Filatelia maior, melhor e con'lI·utiva.
po ~ itiva
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.Arbeit gemeinschaft Firmendurchlochungen.,
12, B9 AUGSBURG 10.
Este grupo desenvolve uma actividade
avultada em prol da modalidade.
A~sim,
desde 1920 ate agOl'a, e num trabalho assiduo, 0 dinamico Director do mesmo, pode
apm'ar 7 SOO variados tipo ~ de perfura'fpes
em selos alemaes, ap6s exame de 130000
exemplares de selos perfuradps, postos a
sua di~posi'fao por 400 colaboradores, entre
os quai~ ~e encontram fiJateli~tas de l'enome,
e ainda faz editar uma circular semestral,
sobre a sua actua'fao.
O~ refer~do~ selos, afixado~ pOI' ordcm
alfabetica e ainda por meio de charneiras,
sao apresentados pelo l'everso dos mesmos sobre 460 folha~ pretas, a fim de por em evidencia as iniciai~ perfuradas, constituem uma
colec'fao unica, quase compJeta, das perfura~oes alemas.
Esta primeira colecr;:ao, denominada .Colec~iio de Folhas ABC., serve igualmente de
catalogo, c pode ser consultada pelos filatelistas, na sede do Agrupamento.
Outra co!ec~ao, denominada .Colec~ao
de Folhas das Cidades., apresenta selos perfW'ados, afixados normalmente e classificados
por cidades, segundo as indicar;:oes dos respectivos caL"imbos, e enche mil folhas.
As duas colecr;:oe~ completam-se, e apresentam uma primorosa documenta'fao para
estudos e pesquisas.
Nos dias 4 e 5 de Dezembro do ano de
1965, 0 Agrupamento apresentou ao pllblico,
em Augsburgo, 350 folhas das suas colecr;:oes, na .1 EJqJo~ir;:ao de Perfurar;:oe~ em
Selos Alemaes».
A Exposir;:ao obtevc grande exito, c 0
principal 61 gao de impren~a de AugsbUlogO
Kleimtra ~s e,

------------------

fez uma reportagem da mesma sob 0 titulo: .Selos - interessantes 56 pelo avesso. o
Com esta Exposir;:ao, os selos com perfurar;:oes, tao desprezados ate agora pelo
coleccionadores, verdadeira .Cinderela. da Filate Ii a, encootraram, afioal, a sua merecida
consagrar;:ao, e foram apreciados, apresentan do, alem do interesse especial, tambem
elementos valiosos, podendo servir de maneira
uti I para estudo de assuntos relacionados
com a hist6ria po!.tal e a filatelia local, dos
pal~e~ onde foram utilizadas.
(COlltill//lI 110

proximo

F. Castel-Branco &FilLo
LIMITADA

Apartado n.O 44
Telatonl 22020
VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series temliticas de todo
o Mundo. Selos ch1ssicOB de Portugal
e Ultramar
AMSTERDAO -

Selos de Portugal e Ultra mar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0
=
material filatelico

BASTOS .. CAMPOS. L.OA
R. MARIA ANDRADE, 55 - Te/ef. 834108

LlSBOA

(PORTUGAL)

PRELO

L' AUBE DE L' AVIATION EN BELGIQUE
por JOSE HEN IN
Reposit6rio, fiel e completo, de todos os documentos (cartazes, panfletos de propaganda, postais e sobrescritos comemorativos e voades) relativos 80S primeiros V005 na Belgica
PUBLICAVAO DE LUXO, 150 pAGINAS EM PAPEL CO UCHE, PROFUSAMENTE ILUSTRADA (INCLUSIVE ESTAMPAS A CORES).

Umo edi~ao do prestigioso «R .... '.st.l..

foram bastante mais rigorosos do que os
estrangeiros no julgamento das colecr;:oes do
seu pr6prio pais . .
Na classe de competir;:ao, 0 Grande
Premio Internacional foi atribuido a colecr;:ao da Austria e Lombardia, de Mro Ch.
Robertson (Inglatenoa), e 0 Grande Premio
Nacional a colecr;:iio dos Paises Baixos, do

11111178/"0)0

0

NO

trabalho que Ihe .foi confiado. Mais uma
vez se revelou de capital importancia para
o born resultado dos tratalhos a coadjuvar;:ao
do experiente e zeloso secretario do Juri,
Dr. Enzo Diena, que mobilizou maquinas
de escrever e fotocopiar, para que todos
fossem informados com rapidez e perfeir;:ao
do que se estava passando nas secr;:oes a

Pr1fo, ISO f. b.

Pedidos a: Jose Henin, Farciennes, Belgica

que niio pertcnciam,
guintes:

c que foram

a~

Grande Hotel Kransnapolsky

se-

La ~ Paise~ do Benelux e E~candinav05 .
2.a - Paises do Sul da Europa.
3.a - Paises ultramarinos, com excepr;:ao
do Medio Oriente.
4.a - Alemanha, Suir;:a, Liechtenstein.
5.n - Palses do leste da Europa e Medio
Oriente.
6.a - Correio aereo.
7.a - Colecyoes tematicas.
Foram julgadas por urn Juri especial, con~tituido pelos Srs. Dhotel, Grahm eVan Veenendaal,
o qual nao intel'veio na!. votar;:oes relativas ao
resto da exposir;:ao.
B.n - Juventude. Tambem julgada~ por
urn Juri especial (Danesch, Jonker eVan
Veenendaal).
9.- - Literatura. Idem (Seguy c Boerma).
Os trabalho~ deCOITeloam no costumado
ambiente de cordialidade e mutua com preensao, tendo sido quase toda~ as decisoes tomadas pOI' unanimidade. Para honra dos
membros needandeses, deve dizelo-se que eles

Dr. F. L. Reed (norte-americano). Distinguiam-se -ali as colecr;:oes da China, de Lady
David, de Saxe, do Sr. Knapp, e de Modena,
da Senhora Gracia Maria Mazza, todas distinguidas com grande medalha de DurO e
premio e!.pecial. Receberam ainda grandes .
medalhas de DurO colecr;:oes da B61gica (Martin), Brunswick (Marx), Thurn e Taxis '
(Salm), Noruega (Ljungren), Austria e Lombardia (Betulla), Russia (Lipschutz), Guiana
inglesa (Townsend), Cabo da Boa Esperanr;:a
SEGUE --+

CASA A. MOLDER
TUDO PARA FILA TELIA
COMPRA-VBNDB
I
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1.°

de Dezembro,
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TODD 0 COLECCIONADOR PORTUGUtS DE
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO
AEREO DEVE FILIAR-SE NO

CI .. be filatelico
de Portugal
REPRESENTANTE DO NOSSO PAil NA;:

Federation Internationale
des Societes
Aerophilateliques
ENTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELlA
MUNDIAL, DEFENSORA DOS .
INTERESSES
DOS AEROFILATELlSTAS DE TODAS
AS LATITUDES

A

FILATELICA

SELOS PARA
Ca'~ada

CbLEC~OES

do Carmo, 25-S/L.E

LIS lOA - Te/efone 35207
,
(Joseph), Trinidad (Marriott), Argentina
(Schatzkes) e Col6nias alemas (Branz).
Foram ainda distribuidas 33 pequenas
medalhas de ouro, urna das quais recompensou a colec!rao da Guine portuguesa, do
Sr. Gonzalez Garcia.
A colec!riio de MO!rambique, do Dr. Montenegro Carneiro, foi dada urna medalha de
prata.
Na classe tematica, onde apenas foram
conferidas urna pequena medalha de DurO
e tras de vermeil, aMm de diversas recompensas menores, urna das medalhas de vermeil coube' a colec!riio .Turisrno nll Fran!ra.,
do Dr. Romano Caldeira da CAhlara. Oeste
modo, embora com urn unico mas qualificadb

represent ante, os coleccionadores tem:iticos
portugueses conTirmaram, agora em nivel
rna is elevado, 0 8xito alcan!rado na .LUBRAPEX 66 •.
Todo 0 Juri esteve alojado no Grande
Hotel Kransnapolsky, situado em frente do
Palacio Real. Entre os dois edificios interpoe-se 0 Monumento as Vitimas da Resist8ncia a invasiio alemii da ultima guerra.
em cujas escadas se sentavam, ou estira~
Yam, dia e noite, os provos (*), tristes representantes da mocidade hodierna, que pelo
desalinho do traje, aspecto estranho dos
penteados, talhe caprichoso da barba e falta
de asseio, escandalizam aqueles cujo ideal
de boa apresenta!riio e totalmente oposto.
As ,suas companheiras tam bern hi estavam.
envergando trajes masculinos, que tornaV3m
a . distin!riio dos sexos dificil, pelo menos a
distAncia. 0 resto da popula!riio feminina
abaixo dos 20 anos, e parte da compreendida
entre os 20 e os 30 anos, apresentava-se na
cidade de mini-saia e pernas arrocheadas
pelo frio.
A organiza!riio da exposi!riio foi muito
boa, pima tendo sido que 0 desejo de empacotar muito bem os catalogos com os distintivo do Juri, feitos de porcelana de Delft,
levasse ao estilha!ramento da maior parte
destes.
Entre as manifesta!roes sociais que enquadraram a exposi!riio, ha que mencionar
o banquete do Juri, no requintado Amstel
Hotel, durante 0 qual discursaram Mr. Wolff
de Beer, Sir John Wilson e M. Philippe
Walravens, este Ultimo em flamengo. Mr. e
Mevrou Wolff de Beer ofereceram ainda,
numa das tardes, urn passeio de barco peJo
porto -de Amsterdiio. Noutra noite, houve
urna ~ visita dos canais da cidade, tambem
de barco, a luz de velas, com paragem num
restaurante tipico jugoslavo!!!... A Royal
Philatelic Society de Londres igualmente ofereceu uma recep!riio aos seus Fellows e
Membros, 0 mesmo tendo feito os negociantes ingleses, aos seus clientes. AMm destas
receP!roes, de caracter mais ou menos geral,
outras ainda houve, destinadas a menor numero de pessoas, que ainda puderam apreciar
a distin.!riio da hospitalidade neerlandesa.

Apresentar;oo de algumas perfurar;oes
em selos portugueses
.,

Pelo

EMBAIXADOR GEORpES ARGIROPOULOS

o clube interessa-se tamb6m pelos selos
perfurados dos paises estrangeiros, e faz editar periodicamente um Boletim poligrafado,
Na Gra-Bretanha, 0 grupo que reUne
os coleccionadores e pesquisadores dos selos com perfura!riio, chama-se .Security Endorsement & Perfin Society of G. B.,., Secretary, Mr. R. Bowman, .Gwel Marten. ,
Beechfield Road, Frilsham, NEWBURY, Berks.

Dois artigos da nossa autoria, tratando,
cad a um, sob angulo e .forma diferentes,
a utiliza!riio de selos perfurados por entidades e particulares em Portugal, publicados no n.O 19/1965 da grande revista filatclica alemii, Der Sammler - Dienst, de Coburgo, 0 primeiro, e no n.O 168-169/1965
deste Boletim, 0 segundo, chamaram a aten·
~o do .Perfins Club., associa!riio americana
de coleccionadores desta modalidade.
A denomina!riio Perfins e uma abreviatura de .Perforated Initials., que significa:
.Letras iniciais perfuradas •.
o clube foi fundado em 1945, e conta
actualmente 400 membros. Tern por fim
coleccionar e investigar selos com perfura!roes, ocupando-se, em primeiro lugar, do
cstudo dos mesmos, nos Estados Unidos.
Pllde catalogar ate agora, aproximadmente,
6 000 tipos diferentes de perfura!roes americanas, das quais' conseguiu a id~ntifica!rao
dos nomes dos autores de quase metade . das
mcsmas.
o Secretario do .Perfins Club. e Mr. David C. Stump, 170 Steeplechase Road, DEVON
(Penna), U. S. A.

Este grupo, publica, tambem, urn Boletim, e dedica-se a mesma tarefa praticada
pelo clube americano, seu congenere em
materia de perfura!riio de selos. Editou urn
catalogo detalhado das perfura!roes britanicas. Trabalha ainda na elabora!riio de urn
catalogo de perfura!roes, utilizadas por entidades da Grii-Bretanha, como tamb6m para
a edi!riio de um catalogo internacional de
perfura!roes oficiais.
Uma outra associa!riio importante, que
se ocupa das perfura!roes de selos, existe
na Alemanha, on de 0 Sr. Erich Vonhoff,
Director deste Agrupamento, estuda de ma·
neira eficiente as perfura!roes deste pais.
o nome do respectivo Agrupamento e

Cinquentenario das Apari~oes em Fatima
Sobrescritos de 1.° Dio (f. D. C.) e postais
Mdximos (M. C.) de Portugal e Ultramar Portugu6s
Sobrescritos e Postais Mdximos do Brasil

.

SEGUE -

(.) Os provos correspondem, na Holanda, aos beatniks da lnglaterra. Pretmdem ser provocadores da ordem tradiciolli1lmente constituida. e vivem na ociosidade.
Quem os sustenta? Provtivelmente os pobres
dos pais ...
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FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L.
•

NUMEROSAS REPRODUCCIONES fOTOBRAFICAS
NUESTRAS OFERTAS CONTIENEN, ADEMAS,
EL BOLETIN ILUSTRADO,;DE NOVEDADES
MUNDIALES.
'

CRON ICAS

1. a Exposic;ao Filatelica da Escola
de Regentes Agricolas de Evora

1

Sol i cit e I a-s a:

FiLATELiA EUGENiO LLACH, S. L.

Embora atrasado, por virtude de demora
do almo~o em Vila Franca de Xira, e pequena avaria no carro do nosso amigo Mario

(FUHdada In 191J)

Ar"nida Gene,.allssimo, 489, BAR C E LON A - I 5

ESP

A N A
-

A SEVERA
IUA

DAS

.!VIAS, 11-17

BAIRRO ALTO

•

L1110A

•

T • I • f.

•

14006

PORTUGAL

RESTAURANTE TlpleO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO." A NOlTE

DO

i)iario

LE OFRECE EL ENVIO GRATUITO
DE SUS OFERTAS QUINCENALES
Desde eL sello cldsico mas raro hasta
La serie recientemente apareci da

7

DO CLUBE FILAT£I,JCO DE PORTUGAL

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

VEM DA pAGINA ANTERIOR

Para terminar, duas notas e uma pequena anedota:
o catalogo da exposi~ao, que se vendeu
a 25 florins (cerca de 200$00), esgotou-se,
de modo que os organizadores se ofereciam
para recomprar os exemplares em segunda
mao, a 24 florins, na antevespera do encer·
ramento da exposi~iio, a 23 na vespera. Disseram-nos, na antevespera da exposi~ao se
encerrar, que 0 lucro financeiro estava excedendo todas as previsoes.
Muitos expositores que apresentaram selos roxos tomaram a precau~ao de os proteger da luz com celofane amarela. 0 aspecto
nao era certamente bonito, mas ninguem
considerou por esse motivo mal apresentadas
as colec~oes com itericia. Esta li~ao pode
aproveitar aos coleccionadores portugueses,
sempre justamente receosos do dana que a
luz causa aos selos de cor violeta.
o previdente secretario do Juri, Dr. Enzo
Diena, distribuiu aos presidentes das varias
sec\ioes uma !ista das abreviaturas a usarem
nos relat6rios das classifica\ioes. As medaIhas de bronze prate ado couberam as letras BS, logo traduzidas por urn dos membros do JUri por .Bourbon and soda». ' Talvez por este motivo, 0 seu consumo foi
grande ...

do Rosario Ca tanheira Nunes, director dQ
Clube Filatelico de Portugal, estivemos em
evora no sabado passado, para visitar a
.1,a Exposi\iao Filatelica da Escola de Regentes Agricolas de :avora-, e 'funcionarmos
como membro do jUri respectivo.
A inaugura\iao foi feita com a presen~a
de todas as principais entidades oficiais do
distrito, e, nessa noite, no Hotel Planlcie,
efectuou-se urn banquete em que, com a
presen~a das mesmas entidades, e antes de
uma serie de discursos de bastante interesse,
se procedeu a entrega das medalhas, de
acordo com a acta do juri, que passamos a
transcrever:
.Aos 29 dias do mes de Abril de 1967,
reuniu 0 juri da . 1.' Exposi\;ao Filatelica da
Escola de Regentes Agricolas de evora-,
constituldo pel os Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos .Carvalho, Eng. o Marques Gomes e
Dr. Romano Caldeira edmara, os quais, depois de examinarem devidamente a colec\ioes, decidiram atribuir os premios seguintes:
Grande Premia
Fernando Rebocho
2.0 premia da
quim Gabriel.
3.0 Pl'emia da
dos Reis.
4.0 premia da
Francisco Pereira.
5.0 .premio da
Soares.

e 1.0 'premia da classe ,A:

Pais.
classe A:

Manuel Joa-

classe A : Flamino Jose
classe A: Padre Joaquim
classe A : Ulisses Nobre
SEGUE -
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6.0 premia da classe A: Ant6nio Jose
Godinho.
8.0 premio da classe A: Henrique Andrade.
9.0 premio da classe A: Ant6nio Landenet Simoes.

Na classe B:
1.0 a 6.0 premios: respectivamente: Noel"
de Vasconcelos Barbosa, Jose Ant6nio Alves,
Henrique ,Andrade, D. Maria da Piedade Vilela, Cust6dio Pregui'ra Sert6rio e Padre
Joaquim Francisco Pereira.
E na classe juvenil, A e B:
G/'ande , Premio. Manuel Levi Braga de
Ca.·valho.
E, ex-aeqllo, medalhas comemorativas

DE PORTUGAL

aos restantes expo itores desta classe: Jose
Eduardo Pereira Baptista, Luis Manuel G.
Ribeiro e D. Maria Domingas Peliquito.
o .juri resolveu pOl' unanimidade saudar
a comissao organizadora, na pessoa de Noel
de Vasconcelos, pelo exito desta exposi'rao,
que merece e deve repetir-se, e saudar tambern os C. T. T., 0 Sr. Governador Civil
de evoia, demais entidades patrocinantes e
toda a Imprensa, pelo patrodnio dado a
esta exposi'riio, e, finalmente, agradecer todas as atens:o~ recebidas pelo juri •.
Como de costume, aqui fica a acta com
a classifica'riio dos expositores. E, tam bern
como de costume, no ,proximo domingo aqui
faremos a nossa cdtica a cada uma das
participar;:oes.
TJ. C.

BOLETIM DO CLUBE FILA'mLICO DE PORTUGAL

GltuP

. IFIlILLA\lr~fLlI<E@~
•

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvllho
doen <ra ~

Acometido de varia..
gravidade,

2
Publicamos, no domingo pass ado, a acta
do juri desta exposis:iio. E, como entao
prometemos, vamos publica!' hoje uma cdtica ligeira, muito resumida, a cada urn
dos respectivos participantes.
Antonio Jose Godinbo: Sobrescritos com
carimbos classicos de 1890-1917, de Portugal
e Ultramar. Em primeiro lugar, em selo
e carimbos, 0 chissico, em Portugal, pode
ir, quando muito, ate D. Carlos. Depois,
folhas preta~, absolutamente condenadas, e
sobrescritos com carimbos misturados, e mal
legendados a maquina. E e pena, porque
este coleccionismo e dos de maior interesse:
e'piritual, filatelico, documental e econ6mico.
Antonio Handerset Simoes: Ultramar
portugue,.. Selo~ modemos, em folha s im-

CASA FILATELICA

J. 'EL L
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS
RUI

dl Prltl, 184-2. o -Elq. - Tilif. 323608

LISBOA-2

~contra-se

~ia~..5! pl'e~idente

de Portugal,
pre ~~ as,

~ em

Iegenda.
Para este e pal'a
todo: as folha s devem ser apenas quadriculadas, e do tamanho internacional, tipo
folhas Torres, a venda no Clube Filatelico
de Portugal e em qualquel' comerciante da
especialidade.
Fernando Rebocbo Plies: De longe, 0
melhor expo, ito... Colecr;:iio de Portugal chissico, colecr;:ao de catilogo, com alguma,s boas
per;:as, ma ~ com demasiadas casas em branco.
Regular e tudo da Ceres, a pedir maior
desenvolvimento, e com quadras e blocDs
maio res. E uma participar;:ao de cartas pre-filatelicas, com meia duzia de boas pes:as,
mas mal apresentadas, e niio legendadas.
Flamino Jose dos Reis: Portugal modemo, bern apresentado, mas a pedir desenvolvimento.
Quanto a folha, ler acima.
Ma/lltel Joaqllim Gabriel: Portugal, India, Macau e Timor, selecr;:ao do album,
quase tudo modemo.
Jose Antonio Alves: Album, participar;:iio nao exposta.
Padre Joaqllim Francisco Pereira: Portugal, Aviar;:ao e Cruz Vel'melha, a pedir
de~envolvimento.

Ulisses Nobre Soares: Selecr;:ao de album,
muito modemo, 0 mesmo que 0 anterior.
Cmtodio Preglli(:l1 Sertorio: Tem,itica
de flores, pequena e pOl' paises.
Hellriqlle And"ade: Sobrescritos moderno~, sem legendas, e, pessimamente, em folhas vermdha... Repetimos, as folhas tern
de ser branca .. , rio tamanho internacional.
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do nos~o Clube Filatclico
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de certa

Revistll, D.'. A.

Carvalho.

------

Sabendo-o em tratamento I'igoroso, soh
os cuidados do distinto clinico Sr. Dr. Del-

L ,__U_N_S_&_p_~_r

I

U_T_R_O_S_ _ _.....

soal "wito competente, sob a orienta(:ao do
simpatico casal Maria Jose-J!llio de Barros,
p7'Opriettirios de . A Severa -, motivos pelos
quais merecidamente recomendamos esta casa
•
a todos as nossos leitores.
Bles sairao de liz a trautear a ,elis
"Marcba da Severa -, hoie conhecida, praticamel/ie, em todo 0 Mundo.

fim Prat us, fonnulamos sinceros votos pelo
seu rapido e completo

re~tabelecimento.
tam~m

todos os motivos, claro, e
sabemos
prox~o ..

~o bre

o~

me ~ e~,

~ eu~

projccto~

.'ealizar

POI'

pelo _que
de,

no~

actividade~

que

muito enwandecerao e vaIOl'izal'iio

0

A. GAMA REIS
(MR. CORK)
WELCOMES you at

Clube

CASA DAS
CORTIC;:AS

e esta R evista .

(Cork House)

Restaurante Upico «A Savera,.
ReJtaurtJlltt! tipico dus nwis treqllelltados e mais lamosos da Ca/Jital, "A Severa»
desde hlz muitos anos que acompallba esta
Revista, talqualmellte 0 IIOSSO Cll/be tl acompanba a ela, e desde os banqlletes ql/e ali
tern efectuado, ate aos ian'tares ql/e 0 nosso
qirector ali o(erece a todos os lilatelistas
estrangeiros que passam POl' Lisboa, e de
~A SeveraN sa em verdadeiramellte encantados.
B que, se as seils artistas silo sempre
dos maiores calltores de lado de Lisboa,
como, actllalmente, Maria Jose d(J Guia,
Manuel 'Ferllandes e outros, a slla cozinba
e, sem dllvida, a melb~r das casas da especialidade da Capital, e todos os trequelltad07'es sao exceielltemente tratados por pes-

M~TROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
Mlmber of Portugul'l
Chamber of CommllCI

EXPORTERS
RET A I L E R S

4 - 6 - ftUI dI Escoll Pollt6cnlcl - 8 -10

Telafonl 326868
Tillgrlmi.: ISOLANTES
LISBON-PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AMERICAN EXPREU CREDIT CARD. HONOURED HERE
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~~rMARCOFIL1A
PORTUGAL
Carimbos de

I. 0

dia de circulaCiio

EUROPA-67 - Lisboa, s. 1. R., Rua de
S. Jose, 20 - 2 de Maio de 1967. Carimbos
identicos no Porto (Batalha), Coimbra e Funcha!.
CINCOENTENARIO DAS APARII;:C>ES
DE FATIMA - Lisboa, S. 1. R., Rua de
S. Jose, 20 - 13 de Maio de 1967. Carimbas id@nticos no Porto (Batalha), Coimbra,
Leiria, Fatima e Funchal.

Carimbos comemorativos
VOO TAP LISBOA-COPENHAGUE
Lisboa, Aeroporto da Portela, 1 de Maio
de 1967.

PORTUGAL E UL TRAMAR
REMESSAS

A ESCOLHA

Illollloladol novo •• usados - 50 % D'IDonto
stRIES NOVAS - 40 % DIIDontD

Para pagamento, aceito selos usados em
quantidade
Pedir tabela de valoriza~iio e condi~oes
de TROCA

SANCHO OSORIO

VOO TAP LISBOA-ZURIQUE - Lisboa,
Aeroporto da Portela, 5 de Abril de 1967.
I EXPOSII;:AO FILAT£LICA DA ESCOLA DE REGENTES AGRICOLAS DE
£VO,RA - Evora, Posto de Correio no Salao Nobre dos Pas:os de D. Manuel I, 29 de
Abril de 1967.
II EXPOSII;:AO FILAT~LICA DA ESCOLA DE REGENTES AGRICOLAS DE
SANT AR£M - Santarem, Posta de correio
na C. M. S., 6, de Maio de 1967.

•

1312 -

LIS BOA -

I

PORTUGAL

ULTRAMAR

VEM OA pAGINA ANTERIOR

Alteralj!oes aos Estatutos;
Admissao de novos membros ;
Direclj!ao da F. I. S. A.;
Patrocinio e apoio a Exposilj!oes;
Conclusoe do Simp6sio, e assuntos para 0 pr6ximo;
Outr05 assuntos.
c.
d.

6)
7)
8)
9)

Cerim6nia de encerramento
10) Fixalj!ao de data e local do
8.0 Congresso, e Assembleia
Geral Anual;
11) Encerramento.

Padre Joaquim Francisco Pereil'll: Tematica escutismo, em folhas muito grandes
e coloridas. De uma vez para sempre, acabem-se com as folhas coloridas. As folhas
t@m de ser brancas.
Categorias iuveni/, e extrac01ICu/'SO : Participalj!oes demasiadamente pequenas, geralmente com selos modernos e carimbados, e
sem legendas. Quanta aos selo~ carimbados,
devem ser substituidos pOl' novas. Quanta
a legendas, devem ser feitas a mao ou a
escantilhao, a tinta-da-china.
E is to escrito, em espirito puramente
construtivo - acrescentamos que fie amos a
espera da «2.a Exposilj!ao Filatelica da Escola de Regentes Agricolas de ~vora •.
V. C.

2. a Exposic;,ao Filatelica da Escola

Catimbos comemorativos
CINCOENTENARIO DAS APARII;:C>ES
DE N. S. DE FATIMA - 13 de Maio de
1697. Carimbos em Luanda, Bissau, Praia,
Lourenlj!o Marques, S. Tome, Macau e Dili,

de Regentes flgricolas de Santarem

ANGOLA

1

EXPOSICAO FILAT~LICA JUVENILBenguela, C. T. T., 17 de Maio de 1967.

Confol'me aqui referimos no domingo
passado, inaugurou-se em Santal'em a exposilj!iio epigrafada, com a presenlj!a dos Senhores Governador Civil, Bispo da Diocese,
Presidente da Climara Municipal, Director
da Escola de Regentes Agricolas, Presidente
do Clube FiIatelico de Portugal, etc., tendo
n6~, em seguida, pronunciado a nos a anun-

MOr;:AMBIQUE
INAUGURAI;:AO DA PONTE DA lLHA
DE MOI;:AMBIQUE - 25 de Junho de 1967.

Domingo. do Sacramento
(Mercado filatelico de lisboa)

4--

Jose AlIt6'lio Alves: Tematica desportiva, selos usados, contra-indicados nas tematicas, e igualmente por paises. Nas tematicas, os selos nao podem ser apresentados por paises, nem cronologicamente.
Maria da Piedade Vilela: Tematica da
crianlj!a, pequena, com selos carimbados, a
substituir por novas, e a pedir des envoI vimenta.
Noel de Vasconcelos Bm'bosil: Boa participalj!ao, bem desenvolvida, mas com demasiado prelimbulo, e legend as pOl' vezes
demasiadas. Mas a tematica evolucionismo
e tematica que nao compreendemos, porque
e uma mistura de todos as temas. Ha a
evolucionismo dos insectos, da avialj!ao, dos
caminhos de ferro, de tudo, - e tudo
demasiado .. .

e

Tt"lefone •• 08 ••

Apartado
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Oasis Agencia

Rua do Crucifixo, 26
Telefone 3~4891
LISBOA 2 - Portugal

•

SELOS NACIONAIS
E
ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E
MATERIAL FILAfELICO

•

Liata de olerta. em diatribul9i.o

f

&dPllnlstro\lilo de proprledade.&Iu.ullis de ea.as eom e .em mobUla - Terl'eno. - ProJeeto. - or~a
Plenlo. e todos o. assuntos relerentes a proprledades
Agente. dat Companhlas d. Segura.

Fidelidade - Europea - Comerda'
Union Assurance C.o Ltd.
A L A

ESQUEAOA

Tel. 260432 - Parque Estoril -

ESTORIL

ciadn confercncia, ~ob a pl'e~iden c ia de ltma
mesa con titu ida pOl' aquelas e outra ~ entidades oficiai ~ .
Seguidamente, 0 juri entregou a comissao organizadora, presidida par Joao Lopes,
a acta respectiva, que e do teor seguinte:
«Aos seis dias do mes de Maio de mil
novecento~ sessenta e sete, no local da exposilj!ao, reuniu a juri respectivo, constituido
pelos Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Eng.o Emilio C. Monteiro de Almeida
e Jose Manuel Castanheira da Silveira, os
quais, depois de cxaminarem as coleclj!oes,
par unanimidade resolveram atl'ibuir os premios seguintes :

G,'allde Pl'emio: Abel Jose dos Santos
Perc:ira.
1.0 premia: Joao Felisberto Mexia.
2.0 pl'emio: Joao Lopes Junior.
3.0 premia: Dr. Duarte Caldas.
4.0 premia: Ant6nio Noel Vasconcelos.
5.0 premio: I1debrando da Cruz Coelho.
6.0 premio: Jorge Alberto Loureiro de
Figueiredo.
7.0 P"emio: Alberto Magalhacs.
8.0 premia: Albino Gralj!a da Fonseca.
SEGUE

~
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o juri resolveu atribuir medalha de vel'meil ao' Grande Premia, e tamb6m a medalha Dr. Vasconcelos Carvalho, medal has
de prata aos 1.0 e 2.0 premiados, medal has
de bronze aos 3.0, 4.0 e 5. 0 , e material filatelico aos restantes.
o juri aprovou votos de sauda~ao a
comissao organizadora desta exposi~ao, especialmente ao seu Presidente, Joao Lopes
Junior, votos de agradecimento aos C. T. T.,

--------------------

a Camara Municipal de Santarem e demais
entidades patrocinantes, e a expressao do
seu reconhecimento pelas atens:oes por ele
recebidas •.
Aqui fica a acta. No pr6ximo domingo,
aqui faremos, como de costume, a nossa
critic a a cada uma das partieipafj:oes desta
interessante exposi'riio filateliea.
V.

VII Congresso e Assembleia Geral 1.967
da federa~ao Internacional
das Sociedades Aerofilatelicas

c.

A organiza~ao da Exposi'rao Aerofilate!ica Internacional AERO FILA - 67 ja veneeu
praticamente todas as varias eta pas da sua
estrutura!tao e apresto, a fim de se atingir
toda a grandeza que 0 acontecimento exige.
Basta dizer, como pormenor elucidativo, que
·esta assegurada a participa!tao, numerosa
e seleecionada, dos seguintes paises: Alemanha, Austria, Belgica, Brasil, Bulgaria,
Cbeeoslovaquia, Espanha, E. U. A., Finl:1ndia, Pran~a, Gra-Bretanha. Grecia, Holanda,
Hungria, India, ISI'ael, Italia, Jugoslavia, Peru,
Pol6nia, PORTUGAL, Romenia, Sui'ra, Turquia e Uniao Sovietica.
Como tern sido largamente anunciado,
neste BoleUm e noutras eonsideradas publica~oes filatelicas, 0 certame tera por moldura quatro dos modernos pavilh5es da Feira
Internacional, em Budapeste, e estara patente . ao publico de 3 a 10 de Setembro p. f.
Integrado no calendario e nas normas da
Federa!tao lntemacional das Sociedades Aerofilatelicas (P. 1. S. A.), que lheconeedeu 0
seu patrocinio e apoio, e ali vai efectuar 0
7.0 Congresso e Assembleia Geral 1967, nos
dia~ 7 e 8, nu ede da Pedera!tao Hungara
de Filatelia (MABEOSZ).
Este Mrum dos aerofilatelistas de to do
<> Mundo, que proporciona sempre urn util
debate e uma vantajosa troea de impressoes
-sobre problemas da modalidade, servindo ao
mcsmo tempo para fomentar e refor~ar amizades, dentro do esptrito de uma sa camaradagem, que e apanagio dos aerofilatelistas,
ted a seguinte

2
Ha tres semanas que a tipografia nos
persegue com saItos de uma ou duas linhas.
No domingo passado, foi na 11.a linha da
da nossa primeira cr6nica sabre a exposi~ao
epigrafada. Nao a rectificamos, porque, par
urn lado, nao ficamos com c6pia do que
escrevemos, e, par outro lado, estes saItos
sao sempre visiveis e compreenslveis, pelo
que os deixamo a inteligencia dos nossos
leitores.
Quanto a referida exposi~ao, publicamos entao a acta do juri, com as classifica~oes respectivas.
E hoje, como sempre, nas
exposi!toes filatelicas a que comparecemos,
inserimos resumidas referencias a cada uma
das participa!toes:
Abel los~ dos Santos Pereil'a: Portugal,
UItramar, Estrangeiros e Tematicas. Series
soitas, por paises.
Algumas boas, novas.
Folhas pretas, absolutamente condenadas.

, *WIEN-HOFBURG1968*
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Os aerofilatelistas portugueses devem znzaar
a sua ptepatafilo para a
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Alberto Magalhaes: Ultramar portugues.
Pequena participa~ao, para mais dividida incompreenslvelmente por dois meios quadros.
Ausencia de legendas.
Albino Grafa da Fonseca: Selos de diversos tern as. Participa~ao muito pequena,
urn quadro, selos earimbados, 0 que mal se
compreende numa tematica.
Allt6nio H. Arlllljo Pires: Consta do
catalogo, mas nao exp6s.
Ant6nio Noel de Vasconcelos: Selos de
Portugal e UItramar.
Selos modernos, e
quase todos carimbados.
Dr. Duarte Caldas: Portugal, Ultramar
e Tematicas. Colec~ao muito modern a, com
legendas a maquina. Para este e para todos, repetimos que as legendas devem ser
feitas a mao, ou, para quem tiver rna letra,
a escantilhao, e com tinta-da-china. Quanto
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E1:posifilo Aerojilatilica btternacional
e 8. 0 Congresso da F. I. S. A
Viens -- 30.5 a 4.6 -- 1968
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Cerim6nia de Abertura do Congresso;
Homenagem la pioneiros do Correio Aereo;
Entrega . da medalha da P. I. S. A.
15.00 - SimpQsio;
Coneiusoes, e materias para 0 prblCimo ' Simp6sio.

10.00 -

09.45 10.00 -

Sexta-!eira, 8 de Setembro
das credenciais.
Cerim6nia de abertura da Assembleia
Geral;
1) Discurso inaugural pelo Pres idente;
2) Aprova~ao da Agenda de trabalhos;

Verifica~iio

AssemblBia Geral
de escrutinadorcs;
Acta da Assembleia Geral anterior (Nova !orque, 11 de Junho de 1966);
5) Assuntos de caracter administrativo:
a. R,elat6rio das actividades
da F. 1. S. A.;
b. Relat6rio da Tesouraria;

3)
4)

Nomea~ao

SEGUE _

14

BOLETIM DO CLUBE Fn.AT1l:LICO DE PORTUGAL

tal, patente na bela mol dura do Wilhelmspalais, tambcm em Stuttgart, de 8 a 30 de
Mar~o.
0 numero de visitantes, 16 000, dis-

Mais um aceno de grande simpatia aos dinamicos colegas da E. A. P. C., e especialmente ao seu Presidente, 0 bom amigo
Walter Ehmann.

A prop6slto: Um. Dbr. multo utll
Gottfried Lenz, uma das maiores figuras da AerofiIatelia brasileira, acaba de publicar . D - LZ 127 Sudamerikatahrten. Band 1.
1930.. Trata-se dum estudo detalhado, com
fundo conhecimento e judicioso criterio, dos
voos realizados em 1930, para e da America
do Sui, pelo -Graf Zeppelin. (D-LZ 127).
Acorujelhamos abertamente 0 interessante
volume, de 50 paginas, profusamente ilustrado, aos cada vez mais numerosos coleccio-

"eo urt55t ~ dt

ues Graf

7,1

11

PP ELJ N

Fig. 2
pens a comentirios adicionais.
Houve carimbo comemorativo (Pig. 6).
Durante a mostra, 0 distinto aerofilatelista Horst Aisslinger, de Aalen, proferiu uma
palestra subordinada ao titulo Grat Zeppelin
und die ZBPpelinpost.
Enfim, festa de exalta~i[o dum denodado
pioneiro da Avia~ao e do Correio Acreo.
Que foi, simultllneamente, a demonstra~iio
de que - em AerofiIatelia - os magnificos
cometimentos Olio sao olvidados, e a confirma~ao de que, pelo menos em certos paises
(percebem 0 que eu quero dized), e por
vezes de forma intensiva, as gran des figuras
merecem 0 maior respeito.

Fig. 3·
nadores da especialidade. 0 seu pre~o e de
apenas 2,50 d6lares, e os pedidos devem ser
dirigidos ao autor: Caixa Postal 3886, Rio
de Janeiro.
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Fig. 4
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Fig. 6

i sua tematica, da fauna, sem legend as, 0
que nao esta bem.
Ild6brnlldo dn Cruz Coelho: Portugal,
Ultramar e Sui~a. Pequena participa~ao, foIhas fracas e variadas, selos modernos e
quase todos carimbados. Estes e os restantes, devem ir substituindo, progressivamente, os selos carimbados por selos novos.
E, tambem progressivamente, ir recuando no
tempo.
JoilO Felisberto Mexia: Na~oes Unidas,
Espanha, sobrescritos e temas da fauna e
da flora.
Folhas brancas mas pcssimas,
umas demasiadamente gL"andes, outras pequenas e riscadas a mao.. . Deve remontar
em folhas de tamanho internacional, tipo
das folhas Torres, a venda em qualquer comerciante. Colecyao grande, mas mal apresentada, pelo que aquela remontagem se
impoe.
JOilo Lopes JI~nior: Selos de Cabo Verde,
sobrescritos de 1.0 Dia e comemorativos, e
tematica da conquista do espayo. Colecyao
interessante, mas que merece ser estudada
e desenvolvida.
Alguns bons sobrescritos.
Mas folhas demas iadamente obrecarregadas,
legendas incompletas, e obrescritos mal legendados.
Jorge Albe,.to Loureiro de Figueiredo:
Selo~ portugueses.
ParticipaIJao muito pequena, Portugal moderno, e selos qua e todos
carimbados.
Chegados ao rim, podera parecer que
dissemos mal de todos. Mas nao. Limitamo-nos a apontaL' os pontos mais fracos de
cada urn deles. E a prep ad-los para que
a _3.3 Exposiyao Filatelica da Escola de Regentes Agricolas de Santarem., no pr6ximo
ano, seja ainda melhor do que a segunda,
entusiasticamente erguida peIo Joao Lopes,
de quem, com urna carta de agradecimento,
acabamos de receber mais dais catalogos,
selados e carimbados, e dez sobrescdtos com
o respectivo carimbo comemorativo, peIo que,
com 0 de parabcns, aqui the deixarnos outro
abraIJo, este de agradecimento par todas as
atenyoes que generosamente nos dispensou,
mesmos descontados as exageros no elogio
que de n6s fez, antes da nossa palestra.
V. C .

ETIQUETAS DE FOSFOROS
Reunioes para trocas todos os sabados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede
Ay. Almlrlntl Rill, 70-3,D_Dt.°

LISBOA

E8TABELEOIMENT08

RODRIGUES
&

RODR:IGUES
S. A. R. L.

SEct;6ES

ALI=AIATARIA
SAPATARIA
LANll=rCIOS
ALGODOES
I=IOS DE LA PARA TRICOTAR

ConfecQlo Industrial com

I

mirci

~a/
Bat.. dl borrlchl com II mlrCI. IICIUIIYI.

S. JOI-IN
A R P A 0

BACALI-IAU
I=ABOR
D.lcontol aos socios do Club. I=il.t&lico d. Portugal: 15 % .m f.zend.s, conf.c~oa, a obra laitll, a 10 0/ 0
am todo 0 clIl~.do
58, Rua Nova do Carvalho, 76
Rua de S. Paulo, 55
Teleis. 3611 70/8/9

LlSBOA
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calor humano, conqui~ ta, ao primeiro golpe,
a adesao de qualquer - colecciona zeppelins.
Tout court. Zeppelin e sinonimo de dirigive!. Porque est a personagem e a genese,
o criador, 0 impulsionador do singular tipo
de aeronave cujas cal'acteristicas e presti-

·Pagina de
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Em Konstanz, funcionou uma obliterac;ao-f1amula, "Cidade natal do Conde Zeppelin.
e .1838-1917,., anos do nascimento e pass amento (Fig. 2) .
Os carimbos . 50.0 aniversario da morte
do Conde Ferdinand von Zeppelin. foram

A£ROfILAT£LIA
Np

cinquentenario

da

morte do

Conde Ferdinand Von Zeppelin
(1838-1917)

r--=

Pelo
L-~ITAO F. LEMOS DA SILVEIRA

g evidente que eu nao yOU fazer aqui
uma analise, mesmo ligeira, da carreira e
da obra desse grande senhor que se chamou
Ferdinand vol Zeppelin (Fig. 1). Uma carreira e uma ohra que sao testemunho bastante e repleto doseu irrequietismo inteligente, de uma actividade atrevida e her6ica
para 0 seu tempo, capaz de encher urna
vida. De a1tissima envergadura, e cuja ressondncia e inferencia chegam aos nossos dias.
A biografia, 0 trabalho interpretativo da
personalidade e do labor do 'Conde (Graf)
Zeppelin, e da sua epoca, estao ha muito
realizados e publicados por inumeros autores de nomeada. Desnecessario insistir. AI-

guns desses escritos devem tel' fica do na
mem6ria do lei tor.
Por agora, 0 que mais interessa, e vale
a pena frisar, e a atenc;ao dispensada pelos
aerofilatelistas, sempre que; a ocasiiio se proporciona, a evocac;ao e valorizac;ao desta figura admiravel e luminosa - e da sua obra
mais conseguida, autentico expoente da sua
capacidade realizadora e da sua tenacidade
esclarecida: os dirigiveis.
Hoje, decorridos tantos anos, quando se
fala em dirigivel, diz-se, simplesmentc, zeppelin. Urn aerofilatelista que reline corresrespondencia transportada For dirigiveisespecialidade basica e que, decerto pelo seu

Fig. I
mos despertaram a admirac;ao do Mundo, e
Ihe conferiram a imortalidade.
Afinal de contas, estas reflexoes sao
motivadas pelas recentes e brilhantes comemorac;oes do 50.0 aniversario da morte
de Ferdinand von Zeppelin, levadas a cabo
pel os nossos colegas alemaes. Urn vasto pro·
grama, bern imaginado e alicerc;ado, estru·
turado com seguranlrll! e primorosamente realizado, que nos trouxe uma visao exaltante
e v:Uida de urn pass ado que tamhem e presente. Realmente digno de menc;ao.
Para comec;ar, em 7 de Marc;o, pracedeu-se ao baptismo do novo baliio «Graf
Zeppelin., e sua prime ira ascensao. Foi
transportado correio especial, pouco volumoso. Nao e facil obter uma destas bal-lonkarte.

us ados em Friedrichshafen, primeira base de
dirigiveis (Fig. 3), e em Stuttgart - para
onde 0 terminal foi transferido em 19 de
Abril de 1936 - dois, a e b (Fig. 4 e 5).
Estas marcas tern a sigla E. A. P. C.,
da nossa prestigiosa congenere Etlropiliscber
Aero-Pbilatelisten Club, com sede em Stuttgart - local historico - que planeou e organizou toda esta proeminente consagrac;ao.
E a data 8-3-1967, exactamente cincoenta
anos sobre 0 falecimento.
Alguns postais foram voados pela Lutfhansa para os Estados Unidos. Estas pec;as,
algo raras, osten tam 0 carimbo de chegada
a Lakehurst, N. J. - antiga base de dirigiveis norte-americana - de 10-3-1967.
o fulcro dos eventos centrou-se na espectacular exposic;ao aerofilatelica e documen-
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calor humano, conqui~ ta, ao primeiro golpe,
a adesao de qualquer - colecciona zeppelins.
Tout court. Zeppelin e sinonimo de dirigive!. Porque est a personagem e a genese,
o criador, 0 impulsionador do singular tipo
de aeronave cujas cal'acteristicas e presti-

·Pagina de
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Em Konstanz, funcionou uma obliterac;ao-f1amula, "Cidade natal do Conde Zeppelin.
e .1838-1917,., anos do nascimento e pass amento (Fig. 2) .
Os carimbos . 50.0 aniversario da morte
do Conde Ferdinand von Zeppelin. foram

A£ROfILAT£LIA
Np

cinquentenario

da

morte do

Conde Ferdinand Von Zeppelin
(1838-1917)

r--=

Pelo
L-~ITAO F. LEMOS DA SILVEIRA

g evidente que eu nao yOU fazer aqui
uma analise, mesmo ligeira, da carreira e
da obra desse grande senhor que se chamou
Ferdinand vol Zeppelin (Fig. 1). Uma carreira e uma ohra que sao testemunho bastante e repleto doseu irrequietismo inteligente, de uma actividade atrevida e her6ica
para 0 seu tempo, capaz de encher urna
vida. De a1tissima envergadura, e cuja ressondncia e inferencia chegam aos nossos dias.
A biografia, 0 trabalho interpretativo da
personalidade e do labor do 'Conde (Graf)
Zeppelin, e da sua epoca, estao ha muito
realizados e publicados por inumeros autores de nomeada. Desnecessario insistir. AI-

guns desses escritos devem tel' fica do na
mem6ria do lei tor.
Por agora, 0 que mais interessa, e vale
a pena frisar, e a atenc;ao dispensada pelos
aerofilatelistas, sempre que; a ocasiiio se proporciona, a evocac;ao e valorizac;ao desta figura admiravel e luminosa - e da sua obra
mais conseguida, autentico expoente da sua
capacidade realizadora e da sua tenacidade
esclarecida: os dirigiveis.
Hoje, decorridos tantos anos, quando se
fala em dirigivel, diz-se, simplesmentc, zeppelin. Urn aerofilatelista que reline corresrespondencia transportada For dirigiveisespecialidade basica e que, decerto pelo seu

Fig. I
mos despertaram a admirac;ao do Mundo, e
Ihe conferiram a imortalidade.
Afinal de contas, estas reflexoes sao
motivadas pelas recentes e brilhantes comemorac;oes do 50.0 aniversario da morte
de Ferdinand von Zeppelin, levadas a cabo
pel os nossos colegas alemaes. Urn vasto pro·
grama, bern imaginado e alicerc;ado, estru·
turado com seguranlrll! e primorosamente realizado, que nos trouxe uma visao exaltante
e v:Uida de urn pass ado que tamhem e presente. Realmente digno de menc;ao.
Para comec;ar, em 7 de Marc;o, pracedeu-se ao baptismo do novo baliio «Graf
Zeppelin., e sua prime ira ascensao. Foi
transportado correio especial, pouco volumoso. Nao e facil obter uma destas bal-lonkarte.

us ados em Friedrichshafen, primeira base de
dirigiveis (Fig. 3), e em Stuttgart - para
onde 0 terminal foi transferido em 19 de
Abril de 1936 - dois, a e b (Fig. 4 e 5).
Estas marcas tern a sigla E. A. P. C.,
da nossa prestigiosa congenere Etlropiliscber
Aero-Pbilatelisten Club, com sede em Stuttgart - local historico - que planeou e organizou toda esta proeminente consagrac;ao.
E a data 8-3-1967, exactamente cincoenta
anos sobre 0 falecimento.
Alguns postais foram voados pela Lutfhansa para os Estados Unidos. Estas pec;as,
algo raras, osten tam 0 carimbo de chegada
a Lakehurst, N. J. - antiga base de dirigiveis norte-americana - de 10-3-1967.
o fulcro dos eventos centrou-se na espectacular exposic;ao aerofilatelica e documen-
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tal, patente na bela mol dura do Wilhelmspalais, tambcm em Stuttgart, de 8 a 30 de
Mar~o.
0 numero de visitantes, 16 000, dis-

Mais um aceno de grande simpatia aos dinamicos colegas da E. A. P. C., e especialmente ao seu Presidente, 0 bom amigo
Walter Ehmann.

A prop6slto: Um. Dbr. multo utll
Gottfried Lenz, uma das maiores figuras da AerofiIatelia brasileira, acaba de publicar . D - LZ 127 Sudamerikatahrten. Band 1.
1930.. Trata-se dum estudo detalhado, com
fundo conhecimento e judicioso criterio, dos
voos realizados em 1930, para e da America
do Sui, pelo -Graf Zeppelin. (D-LZ 127).
Acorujelhamos abertamente 0 interessante
volume, de 50 paginas, profusamente ilustrado, aos cada vez mais numerosos coleccio-

"eo urt55t ~ dt

ues Graf

7,1

11

PP ELJ N

Fig. 2
pens a comentirios adicionais.
Houve carimbo comemorativo (Pig. 6).
Durante a mostra, 0 distinto aerofilatelista Horst Aisslinger, de Aalen, proferiu uma
palestra subordinada ao titulo Grat Zeppelin
und die ZBPpelinpost.
Enfim, festa de exalta~i[o dum denodado
pioneiro da Avia~ao e do Correio Acreo.
Que foi, simultllneamente, a demonstra~iio
de que - em AerofiIatelia - os magnificos
cometimentos Olio sao olvidados, e a confirma~ao de que, pelo menos em certos paises
(percebem 0 que eu quero dized), e por
vezes de forma intensiva, as gran des figuras
merecem 0 maior respeito.

Fig. 3·
nadores da especialidade. 0 seu pre~o e de
apenas 2,50 d6lares, e os pedidos devem ser
dirigidos ao autor: Caixa Postal 3886, Rio
de Janeiro.
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Fig. 6

i sua tematica, da fauna, sem legend as, 0
que nao esta bem.
Ild6brnlldo dn Cruz Coelho: Portugal,
Ultramar e Sui~a. Pequena participa~ao, foIhas fracas e variadas, selos modernos e
quase todos carimbados. Estes e os restantes, devem ir substituindo, progressivamente, os selos carimbados por selos novos.
E, tambem progressivamente, ir recuando no
tempo.
JoilO Felisberto Mexia: Na~oes Unidas,
Espanha, sobrescritos e temas da fauna e
da flora.
Folhas brancas mas pcssimas,
umas demasiadamente gL"andes, outras pequenas e riscadas a mao.. . Deve remontar
em folhas de tamanho internacional, tipo
das folhas Torres, a venda em qualquer comerciante. Colecyao grande, mas mal apresentada, pelo que aquela remontagem se
impoe.
JOilo Lopes JI~nior: Selos de Cabo Verde,
sobrescritos de 1.0 Dia e comemorativos, e
tematica da conquista do espayo. Colecyao
interessante, mas que merece ser estudada
e desenvolvida.
Alguns bons sobrescritos.
Mas folhas demas iadamente obrecarregadas,
legendas incompletas, e obrescritos mal legendados.
Jorge Albe,.to Loureiro de Figueiredo:
Selo~ portugueses.
ParticipaIJao muito pequena, Portugal moderno, e selos qua e todos
carimbados.
Chegados ao rim, podera parecer que
dissemos mal de todos. Mas nao. Limitamo-nos a apontaL' os pontos mais fracos de
cada urn deles. E a prep ad-los para que
a _3.3 Exposiyao Filatelica da Escola de Regentes Agricolas de Santarem., no pr6ximo
ano, seja ainda melhor do que a segunda,
entusiasticamente erguida peIo Joao Lopes,
de quem, com urna carta de agradecimento,
acabamos de receber mais dais catalogos,
selados e carimbados, e dez sobrescdtos com
o respectivo carimbo comemorativo, peIo que,
com 0 de parabcns, aqui the deixarnos outro
abraIJo, este de agradecimento par todas as
atenyoes que generosamente nos dispensou,
mesmos descontados as exageros no elogio
que de n6s fez, antes da nossa palestra.
V. C .

ETIQUETAS DE FOSFOROS
Reunioes para trocas todos os sabados,
das 17 as 19 horas, na nossa sede
Ay. Almlrlntl Rill, 70-3,D_Dt.°

LISBOA

E8TABELEOIMENT08

RODRIGUES
&

RODR:IGUES
S. A. R. L.

SEct;6ES

ALI=AIATARIA
SAPATARIA
LANll=rCIOS
ALGODOES
I=IOS DE LA PARA TRICOTAR

ConfecQlo Industrial com

I

mirci

~a/
Bat.. dl borrlchl com II mlrCI. IICIUIIYI.

S. JOI-IN
A R P A 0

BACALI-IAU
I=ABOR
D.lcontol aos socios do Club. I=il.t&lico d. Portugal: 15 % .m f.zend.s, conf.c~oa, a obra laitll, a 10 0/ 0
am todo 0 clIl~.do
58, Rua Nova do Carvalho, 76
Rua de S. Paulo, 55
Teleis. 3611 70/8/9
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o juri resolveu atribuir medalha de vel'meil ao' Grande Premia, e tamb6m a medalha Dr. Vasconcelos Carvalho, medal has
de prata aos 1.0 e 2.0 premiados, medal has
de bronze aos 3.0, 4.0 e 5. 0 , e material filatelico aos restantes.
o juri aprovou votos de sauda~ao a
comissao organizadora desta exposi~ao, especialmente ao seu Presidente, Joao Lopes
Junior, votos de agradecimento aos C. T. T.,

--------------------

a Camara Municipal de Santarem e demais
entidades patrocinantes, e a expressao do
seu reconhecimento pelas atens:oes por ele
recebidas •.
Aqui fica a acta. No pr6ximo domingo,
aqui faremos, como de costume, a nossa
critic a a cada uma das partieipafj:oes desta
interessante exposi'riio filateliea.
V.

VII Congresso e Assembleia Geral 1.967
da federa~ao Internacional
das Sociedades Aerofilatelicas

c.

A organiza~ao da Exposi'rao Aerofilate!ica Internacional AERO FILA - 67 ja veneeu
praticamente todas as varias eta pas da sua
estrutura!tao e apresto, a fim de se atingir
toda a grandeza que 0 acontecimento exige.
Basta dizer, como pormenor elucidativo, que
·esta assegurada a participa!tao, numerosa
e seleecionada, dos seguintes paises: Alemanha, Austria, Belgica, Brasil, Bulgaria,
Cbeeoslovaquia, Espanha, E. U. A., Finl:1ndia, Pran~a, Gra-Bretanha. Grecia, Holanda,
Hungria, India, ISI'ael, Italia, Jugoslavia, Peru,
Pol6nia, PORTUGAL, Romenia, Sui'ra, Turquia e Uniao Sovietica.
Como tern sido largamente anunciado,
neste BoleUm e noutras eonsideradas publica~oes filatelicas, 0 certame tera por moldura quatro dos modernos pavilh5es da Feira
Internacional, em Budapeste, e estara patente . ao publico de 3 a 10 de Setembro p. f.
Integrado no calendario e nas normas da
Federa!tao lntemacional das Sociedades Aerofilatelicas (P. 1. S. A.), que lheconeedeu 0
seu patrocinio e apoio, e ali vai efectuar 0
7.0 Congresso e Assembleia Geral 1967, nos
dia~ 7 e 8, nu ede da Pedera!tao Hungara
de Filatelia (MABEOSZ).
Este Mrum dos aerofilatelistas de to do
<> Mundo, que proporciona sempre urn util
debate e uma vantajosa troea de impressoes
-sobre problemas da modalidade, servindo ao
mcsmo tempo para fomentar e refor~ar amizades, dentro do esptrito de uma sa camaradagem, que e apanagio dos aerofilatelistas,
ted a seguinte

2
Ha tres semanas que a tipografia nos
persegue com saItos de uma ou duas linhas.
No domingo passado, foi na 11.a linha da
da nossa primeira cr6nica sabre a exposi~ao
epigrafada. Nao a rectificamos, porque, par
urn lado, nao ficamos com c6pia do que
escrevemos, e, par outro lado, estes saItos
sao sempre visiveis e compreenslveis, pelo
que os deixamo a inteligencia dos nossos
leitores.
Quanto a referida exposi~ao, publicamos entao a acta do juri, com as classifica~oes respectivas.
E hoje, como sempre, nas
exposi!toes filatelicas a que comparecemos,
inserimos resumidas referencias a cada uma
das participa!toes:
Abel los~ dos Santos Pereil'a: Portugal,
UItramar, Estrangeiros e Tematicas. Series
soitas, por paises.
Algumas boas, novas.
Folhas pretas, absolutamente condenadas.

, *WIEN-HOFBURG1968*
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Alberto Magalhaes: Ultramar portugues.
Pequena participa~ao, para mais dividida incompreenslvelmente por dois meios quadros.
Ausencia de legendas.
Albino Grafa da Fonseca: Selos de diversos tern as. Participa~ao muito pequena,
urn quadro, selos earimbados, 0 que mal se
compreende numa tematica.
Allt6nio H. Arlllljo Pires: Consta do
catalogo, mas nao exp6s.
Ant6nio Noel de Vasconcelos: Selos de
Portugal e UItramar.
Selos modernos, e
quase todos carimbados.
Dr. Duarte Caldas: Portugal, Ultramar
e Tematicas. Colec~ao muito modern a, com
legendas a maquina. Para este e para todos, repetimos que as legendas devem ser
feitas a mao, ou, para quem tiver rna letra,
a escantilhao, e com tinta-da-china. Quanto
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Cerim6nia de Abertura do Congresso;
Homenagem la pioneiros do Correio Aereo;
Entrega . da medalha da P. I. S. A.
15.00 - SimpQsio;
Coneiusoes, e materias para 0 prblCimo ' Simp6sio.

10.00 -

09.45 10.00 -

Sexta-!eira, 8 de Setembro
das credenciais.
Cerim6nia de abertura da Assembleia
Geral;
1) Discurso inaugural pelo Pres idente;
2) Aprova~ao da Agenda de trabalhos;

Verifica~iio

AssemblBia Geral
de escrutinadorcs;
Acta da Assembleia Geral anterior (Nova !orque, 11 de Junho de 1966);
5) Assuntos de caracter administrativo:
a. R,elat6rio das actividades
da F. 1. S. A.;
b. Relat6rio da Tesouraria;

3)
4)

Nomea~ao

SEGUE _
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~~rMARCOFIL1A
PORTUGAL
Carimbos de

I. 0

dia de circulaCiio

EUROPA-67 - Lisboa, s. 1. R., Rua de
S. Jose, 20 - 2 de Maio de 1967. Carimbos
identicos no Porto (Batalha), Coimbra e Funcha!.
CINCOENTENARIO DAS APARII;:C>ES
DE FATIMA - Lisboa, S. 1. R., Rua de
S. Jose, 20 - 13 de Maio de 1967. Carimbas id@nticos no Porto (Batalha), Coimbra,
Leiria, Fatima e Funchal.

Carimbos comemorativos
VOO TAP LISBOA-COPENHAGUE
Lisboa, Aeroporto da Portela, 1 de Maio
de 1967.

PORTUGAL E UL TRAMAR
REMESSAS

A ESCOLHA

Illollloladol novo •• usados - 50 % D'IDonto
stRIES NOVAS - 40 % DIIDontD

Para pagamento, aceito selos usados em
quantidade
Pedir tabela de valoriza~iio e condi~oes
de TROCA

SANCHO OSORIO

VOO TAP LISBOA-ZURIQUE - Lisboa,
Aeroporto da Portela, 5 de Abril de 1967.
I EXPOSII;:AO FILAT£LICA DA ESCOLA DE REGENTES AGRICOLAS DE
£VO,RA - Evora, Posto de Correio no Salao Nobre dos Pas:os de D. Manuel I, 29 de
Abril de 1967.
II EXPOSII;:AO FILAT~LICA DA ESCOLA DE REGENTES AGRICOLAS DE
SANT AR£M - Santarem, Posta de correio
na C. M. S., 6, de Maio de 1967.

•

1312 -

LIS BOA -

I

PORTUGAL

ULTRAMAR

VEM OA pAGINA ANTERIOR

Alteralj!oes aos Estatutos;
Admissao de novos membros ;
Direclj!ao da F. I. S. A.;
Patrocinio e apoio a Exposilj!oes;
Conclusoe do Simp6sio, e assuntos para 0 pr6ximo;
Outr05 assuntos.
c.
d.

6)
7)
8)
9)

Cerim6nia de encerramento
10) Fixalj!ao de data e local do
8.0 Congresso, e Assembleia
Geral Anual;
11) Encerramento.

Padre Joaquim Francisco Pereil'll: Tematica escutismo, em folhas muito grandes
e coloridas. De uma vez para sempre, acabem-se com as folhas coloridas. As folhas
t@m de ser brancas.
Categorias iuveni/, e extrac01ICu/'SO : Participalj!oes demasiadamente pequenas, geralmente com selos modernos e carimbados, e
sem legendas. Quanta aos selo~ carimbados,
devem ser substituidos pOl' novas. Quanta
a legendas, devem ser feitas a mao ou a
escantilhao, a tinta-da-china.
E is to escrito, em espirito puramente
construtivo - acrescentamos que fie amos a
espera da «2.a Exposilj!ao Filatelica da Escola de Regentes Agricolas de ~vora •.
V. C.

2. a Exposic;,ao Filatelica da Escola

Catimbos comemorativos
CINCOENTENARIO DAS APARII;:C>ES
DE N. S. DE FATIMA - 13 de Maio de
1697. Carimbos em Luanda, Bissau, Praia,
Lourenlj!o Marques, S. Tome, Macau e Dili,

de Regentes flgricolas de Santarem

ANGOLA

1

EXPOSICAO FILAT~LICA JUVENILBenguela, C. T. T., 17 de Maio de 1967.

Confol'me aqui referimos no domingo
passado, inaugurou-se em Santal'em a exposilj!iio epigrafada, com a presenlj!a dos Senhores Governador Civil, Bispo da Diocese,
Presidente da Climara Municipal, Director
da Escola de Regentes Agricolas, Presidente
do Clube FiIatelico de Portugal, etc., tendo
n6~, em seguida, pronunciado a nos a anun-

MOr;:AMBIQUE
INAUGURAI;:AO DA PONTE DA lLHA
DE MOI;:AMBIQUE - 25 de Junho de 1967.

Domingo. do Sacramento
(Mercado filatelico de lisboa)

4--

Jose AlIt6'lio Alves: Tematica desportiva, selos usados, contra-indicados nas tematicas, e igualmente por paises. Nas tematicas, os selos nao podem ser apresentados por paises, nem cronologicamente.
Maria da Piedade Vilela: Tematica da
crianlj!a, pequena, com selos carimbados, a
substituir por novas, e a pedir des envoI vimenta.
Noel de Vasconcelos Bm'bosil: Boa participalj!ao, bem desenvolvida, mas com demasiado prelimbulo, e legend as pOl' vezes
demasiadas. Mas a tematica evolucionismo
e tematica que nao compreendemos, porque
e uma mistura de todos as temas. Ha a
evolucionismo dos insectos, da avialj!ao, dos
caminhos de ferro, de tudo, - e tudo
demasiado .. .

e

Tt"lefone •• 08 ••

Apartado
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Oasis Agencia

Rua do Crucifixo, 26
Telefone 3~4891
LISBOA 2 - Portugal

•

SELOS NACIONAIS
E
ESTRANGEIROS

•

ALBUNS
E
MATERIAL FILAfELICO

•

Liata de olerta. em diatribul9i.o

f

&dPllnlstro\lilo de proprledade.&Iu.ullis de ea.as eom e .em mobUla - Terl'eno. - ProJeeto. - or~a
Plenlo. e todos o. assuntos relerentes a proprledades
Agente. dat Companhlas d. Segura.

Fidelidade - Europea - Comerda'
Union Assurance C.o Ltd.
A L A

ESQUEAOA

Tel. 260432 - Parque Estoril -

ESTORIL

ciadn confercncia, ~ob a pl'e~iden c ia de ltma
mesa con titu ida pOl' aquelas e outra ~ entidades oficiai ~ .
Seguidamente, 0 juri entregou a comissao organizadora, presidida par Joao Lopes,
a acta respectiva, que e do teor seguinte:
«Aos seis dias do mes de Maio de mil
novecento~ sessenta e sete, no local da exposilj!ao, reuniu a juri respectivo, constituido
pelos Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, Eng.o Emilio C. Monteiro de Almeida
e Jose Manuel Castanheira da Silveira, os
quais, depois de cxaminarem as coleclj!oes,
par unanimidade resolveram atl'ibuir os premios seguintes :

G,'allde Pl'emio: Abel Jose dos Santos
Perc:ira.
1.0 premia: Joao Felisberto Mexia.
2.0 pl'emio: Joao Lopes Junior.
3.0 premia: Dr. Duarte Caldas.
4.0 premia: Ant6nio Noel Vasconcelos.
5.0 premio: I1debrando da Cruz Coelho.
6.0 premio: Jorge Alberto Loureiro de
Figueiredo.
7.0 P"emio: Alberto Magalhacs.
8.0 premia: Albino Gralj!a da Fonseca.
SEGUE

~
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6.0 premia da classe A: Ant6nio Jose
Godinho.
8.0 premio da classe A: Henrique Andrade.
9.0 premio da classe A: Ant6nio Landenet Simoes.

Na classe B:
1.0 a 6.0 premios: respectivamente: Noel"
de Vasconcelos Barbosa, Jose Ant6nio Alves,
Henrique ,Andrade, D. Maria da Piedade Vilela, Cust6dio Pregui'ra Sert6rio e Padre
Joaquim Francisco Pereira.
E na classe juvenil, A e B:
G/'ande , Premio. Manuel Levi Braga de
Ca.·valho.
E, ex-aeqllo, medalhas comemorativas

DE PORTUGAL

aos restantes expo itores desta classe: Jose
Eduardo Pereira Baptista, Luis Manuel G.
Ribeiro e D. Maria Domingas Peliquito.
o .juri resolveu pOl' unanimidade saudar
a comissao organizadora, na pessoa de Noel
de Vasconcelos, pelo exito desta exposi'rao,
que merece e deve repetir-se, e saudar tambern os C. T. T., 0 Sr. Governador Civil
de evoia, demais entidades patrocinantes e
toda a Imprensa, pelo patrodnio dado a
esta exposi'riio, e, finalmente, agradecer todas as atens:o~ recebidas pelo juri •.
Como de costume, aqui fica a acta com
a classifica'riio dos expositores. E, tam bern
como de costume, no ,proximo domingo aqui
faremos a nossa cdtica a cada uma das
participar;:oes.
TJ. C.
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•

Dr. A. J. de Vasconcelos Carvllho
doen <ra ~

Acometido de varia..
gravidade,

2
Publicamos, no domingo pass ado, a acta
do juri desta exposis:iio. E, como entao
prometemos, vamos publica!' hoje uma cdtica ligeira, muito resumida, a cada urn
dos respectivos participantes.
Antonio Jose Godinbo: Sobrescritos com
carimbos classicos de 1890-1917, de Portugal
e Ultramar. Em primeiro lugar, em selo
e carimbos, 0 chissico, em Portugal, pode
ir, quando muito, ate D. Carlos. Depois,
folhas preta~, absolutamente condenadas, e
sobrescritos com carimbos misturados, e mal
legendados a maquina. E e pena, porque
este coleccionismo e dos de maior interesse:
e'piritual, filatelico, documental e econ6mico.
Antonio Handerset Simoes: Ultramar
portugue,.. Selo~ modemos, em folha s im-

CASA FILATELICA

J. 'EL L
NOVIDADES AOS MELHORES PREC;OS
RUI

dl Prltl, 184-2. o -Elq. - Tilif. 323608

LISBOA-2

~contra-se

~ia~..5! pl'e~idente

de Portugal,
pre ~~ as,

~ em

Iegenda.
Para este e pal'a
todo: as folha s devem ser apenas quadriculadas, e do tamanho internacional, tipo
folhas Torres, a venda no Clube Filatelico
de Portugal e em qualquel' comerciante da
especialidade.
Fernando Rebocbo Plies: De longe, 0
melhor expo, ito... Colecr;:iio de Portugal chissico, colecr;:ao de catilogo, com alguma,s boas
per;:as, ma ~ com demasiadas casas em branco.
Regular e tudo da Ceres, a pedir maior
desenvolvimento, e com quadras e blocDs
maio res. E uma participar;:ao de cartas pre-filatelicas, com meia duzia de boas pes:as,
mas mal apresentadas, e niio legendadas.
Flamino Jose dos Reis: Portugal modemo, bern apresentado, mas a pedir desenvolvimento.
Quanto a folha, ler acima.
Ma/lltel Joaqllim Gabriel: Portugal, India, Macau e Timor, selecr;:ao do album,
quase tudo modemo.
Jose Antonio Alves: Album, participar;:iio nao exposta.
Padre Joaqllim Francisco Pereira: Portugal, Aviar;:ao e Cruz Vel'melha, a pedir
de~envolvimento.

Ulisses Nobre Soares: Selecr;:ao de album,
muito modemo, 0 mesmo que 0 anterior.
Cmtodio Preglli(:l1 Sertorio: Tem,itica
de flores, pequena e pOl' paises.
Hellriqlle And"ade: Sobrescritos moderno~, sem legendas, e, pessimamente, em folhas vermdha... Repetimos, as folhas tern
de ser branca .. , rio tamanho internacional.
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de

.'etido no leito, hit ja

do nos~o Clube Filatclico

~ ircctol:...de~a_

Va ~co ncelo~

de certa

Revistll, D.'. A.

Carvalho.

------

Sabendo-o em tratamento I'igoroso, soh
os cuidados do distinto clinico Sr. Dr. Del-

L ,__U_N_S_&_p_~_r

I

U_T_R_O_S_ _ _.....

soal "wito competente, sob a orienta(:ao do
simpatico casal Maria Jose-J!llio de Barros,
p7'Opriettirios de . A Severa -, motivos pelos
quais merecidamente recomendamos esta casa
•
a todos as nossos leitores.
Bles sairao de liz a trautear a ,elis
"Marcba da Severa -, hoie conhecida, praticamel/ie, em todo 0 Mundo.

fim Prat us, fonnulamos sinceros votos pelo
seu rapido e completo

re~tabelecimento.
tam~m

todos os motivos, claro, e
sabemos
prox~o ..

~o bre

o~

me ~ e~,

~ eu~

projccto~

.'ealizar

POI'

pelo _que
de,

no~

actividade~

que

muito enwandecerao e vaIOl'izal'iio

0

A. GAMA REIS
(MR. CORK)
WELCOMES you at

Clube

CASA DAS
CORTIC;:AS

e esta R evista .

(Cork House)

Restaurante Upico «A Savera,.
ReJtaurtJlltt! tipico dus nwis treqllelltados e mais lamosos da Ca/Jital, "A Severa»
desde hlz muitos anos que acompallba esta
Revista, talqualmellte 0 IIOSSO Cll/be tl acompanba a ela, e desde os banqlletes ql/e ali
tern efectuado, ate aos ian'tares ql/e 0 nosso
qirector ali o(erece a todos os lilatelistas
estrangeiros que passam POl' Lisboa, e de
~A SeveraN sa em verdadeiramellte encantados.
B que, se as seils artistas silo sempre
dos maiores calltores de lado de Lisboa,
como, actllalmente, Maria Jose d(J Guia,
Manuel 'Ferllandes e outros, a slla cozinba
e, sem dllvida, a melb~r das casas da especialidade da Capital, e todos os trequelltad07'es sao exceielltemente tratados por pes-

M~TROPOLIS
(Mrs. Cork's souvenir
shop)
Mlmber of Portugul'l
Chamber of CommllCI

EXPORTERS
RET A I L E R S

4 - 6 - ftUI dI Escoll Pollt6cnlcl - 8 -10

Telafonl 326868
Tillgrlmi.: ISOLANTES
LISBON-PORTUGAL

WONDERFUL COLLECTION
OF CORK SPECIALTIES
AMERICAN EXPREU CREDIT CARD. HONOURED HERE
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FILATELIA EUGENIO LLACH, S. L.
•

NUMEROSAS REPRODUCCIONES fOTOBRAFICAS
NUESTRAS OFERTAS CONTIENEN, ADEMAS,
EL BOLETIN ILUSTRADO,;DE NOVEDADES
MUNDIALES.
'

CRON ICAS

1. a Exposic;ao Filatelica da Escola
de Regentes Agricolas de Evora

1

Sol i cit e I a-s a:

FiLATELiA EUGENiO LLACH, S. L.

Embora atrasado, por virtude de demora
do almo~o em Vila Franca de Xira, e pequena avaria no carro do nosso amigo Mario

(FUHdada In 191J)

Ar"nida Gene,.allssimo, 489, BAR C E LON A - I 5

ESP

A N A
-

A SEVERA
IUA

DAS

.!VIAS, 11-17

BAIRRO ALTO

•

L1110A

•

T • I • f.

•

14006

PORTUGAL

RESTAURANTE TlpleO
RESTAURANT TYPIQUE
TYPICAL RESTAURANT

Fados e Guitarradas
ABERTO TOO." A NOlTE

DO

i)iario

LE OFRECE EL ENVIO GRATUITO
DE SUS OFERTAS QUINCENALES
Desde eL sello cldsico mas raro hasta
La serie recientemente apareci da

7

DO CLUBE FILAT£I,JCO DE PORTUGAL

•

OUVERT TOUT LA NUIT

•

OPEN ALL NIGHT

VEM DA pAGINA ANTERIOR

Para terminar, duas notas e uma pequena anedota:
o catalogo da exposi~ao, que se vendeu
a 25 florins (cerca de 200$00), esgotou-se,
de modo que os organizadores se ofereciam
para recomprar os exemplares em segunda
mao, a 24 florins, na antevespera do encer·
ramento da exposi~iio, a 23 na vespera. Disseram-nos, na antevespera da exposi~ao se
encerrar, que 0 lucro financeiro estava excedendo todas as previsoes.
Muitos expositores que apresentaram selos roxos tomaram a precau~ao de os proteger da luz com celofane amarela. 0 aspecto
nao era certamente bonito, mas ninguem
considerou por esse motivo mal apresentadas
as colec~oes com itericia. Esta li~ao pode
aproveitar aos coleccionadores portugueses,
sempre justamente receosos do dana que a
luz causa aos selos de cor violeta.
o previdente secretario do Juri, Dr. Enzo
Diena, distribuiu aos presidentes das varias
sec\ioes uma !ista das abreviaturas a usarem
nos relat6rios das classifica\ioes. As medaIhas de bronze prate ado couberam as letras BS, logo traduzidas por urn dos membros do JUri por .Bourbon and soda». ' Talvez por este motivo, 0 seu consumo foi
grande ...

do Rosario Ca tanheira Nunes, director dQ
Clube Filatelico de Portugal, estivemos em
evora no sabado passado, para visitar a
.1,a Exposi\iao Filatelica da Escola de Regentes Agricolas de :avora-, e 'funcionarmos
como membro do jUri respectivo.
A inaugura\iao foi feita com a presen~a
de todas as principais entidades oficiais do
distrito, e, nessa noite, no Hotel Planlcie,
efectuou-se urn banquete em que, com a
presen~a das mesmas entidades, e antes de
uma serie de discursos de bastante interesse,
se procedeu a entrega das medalhas, de
acordo com a acta do juri, que passamos a
transcrever:
.Aos 29 dias do mes de Abril de 1967,
reuniu 0 juri da . 1.' Exposi\;ao Filatelica da
Escola de Regentes Agricolas de evora-,
constituldo pel os Srs. Dr. A. J. de Vasconcelos .Carvalho, Eng. o Marques Gomes e
Dr. Romano Caldeira edmara, os quais, depois de examinarem devidamente a colec\ioes, decidiram atribuir os premios seguintes:
Grande Premia
Fernando Rebocho
2.0 premia da
quim Gabriel.
3.0 Pl'emia da
dos Reis.
4.0 premia da
Francisco Pereira.
5.0 .premio da
Soares.

e 1.0 'premia da classe ,A:

Pais.
classe A:

Manuel Joa-

classe A : Flamino Jose
classe A: Padre Joaquim
classe A : Ulisses Nobre
SEGUE -
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TODD 0 COLECCIONADOR PORTUGUtS DE
SELOS E DOCUMENTOS DE CORREIO
AEREO DEVE FILIAR-SE NO

CI .. be filatelico
de Portugal
REPRESENTANTE DO NOSSO PAil NA;:

Federation Internationale
des Societes
Aerophilateliques
ENTIDADE MAxIMA DA AEROFILATELlA
MUNDIAL, DEFENSORA DOS .
INTERESSES
DOS AEROFILATELlSTAS DE TODAS
AS LATITUDES

A

FILATELICA

SELOS PARA
Ca'~ada

CbLEC~OES

do Carmo, 25-S/L.E

LIS lOA - Te/efone 35207
,
(Joseph), Trinidad (Marriott), Argentina
(Schatzkes) e Col6nias alemas (Branz).
Foram ainda distribuidas 33 pequenas
medalhas de ouro, urna das quais recompensou a colec!rao da Guine portuguesa, do
Sr. Gonzalez Garcia.
A colec!riio de MO!rambique, do Dr. Montenegro Carneiro, foi dada urna medalha de
prata.
Na classe tematica, onde apenas foram
conferidas urna pequena medalha de DurO
e tras de vermeil, aMm de diversas recompensas menores, urna das medalhas de vermeil coube' a colec!riio .Turisrno nll Fran!ra.,
do Dr. Romano Caldeira da CAhlara. Oeste
modo, embora com urn unico mas qualificadb

represent ante, os coleccionadores tem:iticos
portugueses conTirmaram, agora em nivel
rna is elevado, 0 8xito alcan!rado na .LUBRAPEX 66 •.
Todo 0 Juri esteve alojado no Grande
Hotel Kransnapolsky, situado em frente do
Palacio Real. Entre os dois edificios interpoe-se 0 Monumento as Vitimas da Resist8ncia a invasiio alemii da ultima guerra.
em cujas escadas se sentavam, ou estira~
Yam, dia e noite, os provos (*), tristes representantes da mocidade hodierna, que pelo
desalinho do traje, aspecto estranho dos
penteados, talhe caprichoso da barba e falta
de asseio, escandalizam aqueles cujo ideal
de boa apresenta!riio e totalmente oposto.
As ,suas companheiras tam bern hi estavam.
envergando trajes masculinos, que tornaV3m
a . distin!riio dos sexos dificil, pelo menos a
distAncia. 0 resto da popula!riio feminina
abaixo dos 20 anos, e parte da compreendida
entre os 20 e os 30 anos, apresentava-se na
cidade de mini-saia e pernas arrocheadas
pelo frio.
A organiza!riio da exposi!riio foi muito
boa, pima tendo sido que 0 desejo de empacotar muito bem os catalogos com os distintivo do Juri, feitos de porcelana de Delft,
levasse ao estilha!ramento da maior parte
destes.
Entre as manifesta!roes sociais que enquadraram a exposi!riio, ha que mencionar
o banquete do Juri, no requintado Amstel
Hotel, durante 0 qual discursaram Mr. Wolff
de Beer, Sir John Wilson e M. Philippe
Walravens, este Ultimo em flamengo. Mr. e
Mevrou Wolff de Beer ofereceram ainda,
numa das tardes, urn passeio de barco peJo
porto -de Amsterdiio. Noutra noite, houve
urna ~ visita dos canais da cidade, tambem
de barco, a luz de velas, com paragem num
restaurante tipico jugoslavo!!!... A Royal
Philatelic Society de Londres igualmente ofereceu uma recep!riio aos seus Fellows e
Membros, 0 mesmo tendo feito os negociantes ingleses, aos seus clientes. AMm destas
receP!roes, de caracter mais ou menos geral,
outras ainda houve, destinadas a menor numero de pessoas, que ainda puderam apreciar
a distin.!riio da hospitalidade neerlandesa.

Apresentar;oo de algumas perfurar;oes
em selos portugueses
.,

Pelo

EMBAIXADOR GEORpES ARGIROPOULOS

o clube interessa-se tamb6m pelos selos
perfurados dos paises estrangeiros, e faz editar periodicamente um Boletim poligrafado,
Na Gra-Bretanha, 0 grupo que reUne
os coleccionadores e pesquisadores dos selos com perfura!riio, chama-se .Security Endorsement & Perfin Society of G. B.,., Secretary, Mr. R. Bowman, .Gwel Marten. ,
Beechfield Road, Frilsham, NEWBURY, Berks.

Dois artigos da nossa autoria, tratando,
cad a um, sob angulo e .forma diferentes,
a utiliza!riio de selos perfurados por entidades e particulares em Portugal, publicados no n.O 19/1965 da grande revista filatclica alemii, Der Sammler - Dienst, de Coburgo, 0 primeiro, e no n.O 168-169/1965
deste Boletim, 0 segundo, chamaram a aten·
~o do .Perfins Club., associa!riio americana
de coleccionadores desta modalidade.
A denomina!riio Perfins e uma abreviatura de .Perforated Initials., que significa:
.Letras iniciais perfuradas •.
o clube foi fundado em 1945, e conta
actualmente 400 membros. Tern por fim
coleccionar e investigar selos com perfura!roes, ocupando-se, em primeiro lugar, do
cstudo dos mesmos, nos Estados Unidos.
Pllde catalogar ate agora, aproximadmente,
6 000 tipos diferentes de perfura!roes americanas, das quais' conseguiu a id~ntifica!rao
dos nomes dos autores de quase metade . das
mcsmas.
o Secretario do .Perfins Club. e Mr. David C. Stump, 170 Steeplechase Road, DEVON
(Penna), U. S. A.

Este grupo, publica, tambem, urn Boletim, e dedica-se a mesma tarefa praticada
pelo clube americano, seu congenere em
materia de perfura!riio de selos. Editou urn
catalogo detalhado das perfura!roes britanicas. Trabalha ainda na elabora!riio de urn
catalogo de perfura!roes, utilizadas por entidades da Grii-Bretanha, como tamb6m para
a edi!riio de um catalogo internacional de
perfura!roes oficiais.
Uma outra associa!riio importante, que
se ocupa das perfura!roes de selos, existe
na Alemanha, on de 0 Sr. Erich Vonhoff,
Director deste Agrupamento, estuda de ma·
neira eficiente as perfura!roes deste pais.
o nome do respectivo Agrupamento e

Cinquentenario das Apari~oes em Fatima
Sobrescritos de 1.° Dio (f. D. C.) e postais
Mdximos (M. C.) de Portugal e Ultramar Portugu6s
Sobrescritos e Postais Mdximos do Brasil

.

SEGUE -

(.) Os provos correspondem, na Holanda, aos beatniks da lnglaterra. Pretmdem ser provocadores da ordem tradiciolli1lmente constituida. e vivem na ociosidade.
Quem os sustenta? Provtivelmente os pobres
dos pais ...
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Barata das Neves
Apart.ado 2890
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.Arbeit gemeinschaft Firmendurchlochungen.,
12, B9 AUGSBURG 10.
Este grupo desenvolve uma actividade
avultada em prol da modalidade.
A~sim,
desde 1920 ate agOl'a, e num trabalho assiduo, 0 dinamico Director do mesmo, pode
apm'ar 7 SOO variados tipo ~ de perfura'fpes
em selos alemaes, ap6s exame de 130000
exemplares de selos perfuradps, postos a
sua di~posi'fao por 400 colaboradores, entre
os quai~ ~e encontram fiJateli~tas de l'enome,
e ainda faz editar uma circular semestral,
sobre a sua actua'fao.
O~ refer~do~ selos, afixado~ pOI' ordcm
alfabetica e ainda por meio de charneiras,
sao apresentados pelo l'everso dos mesmos sobre 460 folha~ pretas, a fim de por em evidencia as iniciai~ perfuradas, constituem uma
colec'fao unica, quase compJeta, das perfura~oes alemas.
Esta primeira colecr;:ao, denominada .Colec~iio de Folhas ABC., serve igualmente de
catalogo, c pode ser consultada pelos filatelistas, na sede do Agrupamento.
Outra co!ec~ao, denominada .Colec~ao
de Folhas das Cidades., apresenta selos perfW'ados, afixados normalmente e classificados
por cidades, segundo as indicar;:oes dos respectivos caL"imbos, e enche mil folhas.
As duas colecr;:oe~ completam-se, e apresentam uma primorosa documenta'fao para
estudos e pesquisas.
Nos dias 4 e 5 de Dezembro do ano de
1965, 0 Agrupamento apresentou ao pllblico,
em Augsburgo, 350 folhas das suas colecr;:oes, na .1 EJqJo~ir;:ao de Perfurar;:oe~ em
Selos Alemaes».
A Exposir;:ao obtevc grande exito, c 0
principal 61 gao de impren~a de AugsbUlogO
Kleimtra ~s e,

------------------

fez uma reportagem da mesma sob 0 titulo: .Selos - interessantes 56 pelo avesso. o
Com esta Exposir;:ao, os selos com perfurar;:oes, tao desprezados ate agora pelo
coleccionadores, verdadeira .Cinderela. da Filate Ii a, encootraram, afioal, a sua merecida
consagrar;:ao, e foram apreciados, apresentan do, alem do interesse especial, tambem
elementos valiosos, podendo servir de maneira
uti I para estudo de assuntos relacionados
com a hist6ria po!.tal e a filatelia local, dos
pal~e~ onde foram utilizadas.
(COlltill//lI 110

proximo

F. Castel-Branco &FilLo
LIMITADA

Apartado n.O 44
Telatonl 22020
VIANA DO CASTELO
Grande sortido de series temliticas de todo
o Mundo. Selos ch1ssicOB de Portugal
e Ultramar
AMSTERDAO -

Selos de Portugal e Ultra mar. Estrangeiros. Novidades. Tematicos.
Sobrescritos de 1.0 dia. Todo 0
=
material filatelico

BASTOS .. CAMPOS. L.OA
R. MARIA ANDRADE, 55 - Te/ef. 834108

LlSBOA

(PORTUGAL)

PRELO

L' AUBE DE L' AVIATION EN BELGIQUE
por JOSE HEN IN
Reposit6rio, fiel e completo, de todos os documentos (cartazes, panfletos de propaganda, postais e sobrescritos comemorativos e voades) relativos 80S primeiros V005 na Belgica
PUBLICAVAO DE LUXO, 150 pAGINAS EM PAPEL CO UCHE, PROFUSAMENTE ILUSTRADA (INCLUSIVE ESTAMPAS A CORES).

Umo edi~ao do prestigioso «R .... '.st.l..

foram bastante mais rigorosos do que os
estrangeiros no julgamento das colecr;:oes do
seu pr6prio pais . .
Na classe de competir;:ao, 0 Grande
Premio Internacional foi atribuido a colecr;:ao da Austria e Lombardia, de Mro Ch.
Robertson (Inglatenoa), e 0 Grande Premio
Nacional a colecr;:iio dos Paises Baixos, do

11111178/"0)0

0

NO

trabalho que Ihe .foi confiado. Mais uma
vez se revelou de capital importancia para
o born resultado dos tratalhos a coadjuvar;:ao
do experiente e zeloso secretario do Juri,
Dr. Enzo Diena, que mobilizou maquinas
de escrever e fotocopiar, para que todos
fossem informados com rapidez e perfeir;:ao
do que se estava passando nas secr;:oes a

Pr1fo, ISO f. b.

Pedidos a: Jose Henin, Farciennes, Belgica

que niio pertcnciam,
guintes:

c que foram

a~

Grande Hotel Kransnapolsky

se-

La ~ Paise~ do Benelux e E~candinav05 .
2.a - Paises do Sul da Europa.
3.a - Paises ultramarinos, com excepr;:ao
do Medio Oriente.
4.a - Alemanha, Suir;:a, Liechtenstein.
5.n - Palses do leste da Europa e Medio
Oriente.
6.a - Correio aereo.
7.a - Colecyoes tematicas.
Foram julgadas por urn Juri especial, con~tituido pelos Srs. Dhotel, Grahm eVan Veenendaal,
o qual nao intel'veio na!. votar;:oes relativas ao
resto da exposir;:ao.
B.n - Juventude. Tambem julgada~ por
urn Juri especial (Danesch, Jonker eVan
Veenendaal).
9.- - Literatura. Idem (Seguy c Boerma).
Os trabalho~ deCOITeloam no costumado
ambiente de cordialidade e mutua com preensao, tendo sido quase toda~ as decisoes tomadas pOI' unanimidade. Para honra dos
membros needandeses, deve dizelo-se que eles

Dr. F. L. Reed (norte-americano). Distinguiam-se -ali as colecr;:oes da China, de Lady
David, de Saxe, do Sr. Knapp, e de Modena,
da Senhora Gracia Maria Mazza, todas distinguidas com grande medalha de DurO e
premio e!.pecial. Receberam ainda grandes .
medalhas de DurO colecr;:oes da B61gica (Martin), Brunswick (Marx), Thurn e Taxis '
(Salm), Noruega (Ljungren), Austria e Lombardia (Betulla), Russia (Lipschutz), Guiana
inglesa (Townsend), Cabo da Boa Esperanr;:a
SEGUE --+

CASA A. MOLDER
TUDO PARA FILA TELIA
COMPRA-VBNDB
I

Rua

1.°

de Dezembro,
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fazer it colec~ao do Peru, de M. Joseph
Schatzkes.
133 na classe oficial, onde o~ C. T. T.
portugueses expuseram as emi~~oes comemorativas dos ultimos anos.
2621 na classe de competi~ao, exclulda~
as colec~oes do correio aereo.
555 na c1asse tematica.
151 na dasse de aerofilatelia.
161 fora de concurso, entre os quai · 72
com colec~oes de membros do Juri.
91 para a classe de i~v.entu_de.
Havia ainda 124 part1Clpa~Oes de literatura filatelic!l. algumas das quais com mai~
do que uma publica~~o.
,
Como cOl]lpensa~ao para 0 grande n~
mere de quadros disponiveis, nao ~e aceltaram albuns. pelo que 0 Juri teye que ~e
pronunciar exclusivamente sobre 0 que e~
teye it vista de todos.
Continuamos .a considerar resolvida pela
negativa a questao das ' vantage~s de certames destas dimensoes, nos quais a quantidade se consegue com detrimento da selec~ao.
Embora 0 nlve! geral. melhoras~e
em rela~ao
~HIl:ATEC, cont1nu~ _ a ser
discutivel a reahza~ao destas exposl,\oes gi-

a

CALENDARIO PARA 1967
DAS fXP~SICjOES FILAT~lICAS
PORTUGUESAS
Mlrandela, 2 a 6 de Agosto:
I

Exposi~Ao Filat~lica

N. S. do Amparo.

Miranda do Donro, 19 a 21 de
~gosto:

I Exposil1Ao de Divulga\1Ao Filal6lica.

Arganil, 6 de Setembro:
IV Exposi\1Ao Filat6liea da Comarea de
Arganil e II do Distrito de Coimbra.

Santarem, 5 de Ontabro:
I Exposi\1Ao Filat6J1ca Ribatejana.

Sela, 29 de Oatabro a 1 de Novembro:
I Exposi\110 Filat6lica e NumismAtica do
CAT da EHESE.

Porto, Novembro:
Exposi\1Ao Filat6J1ca Distrital.

Llsboa, t c 2 de Dczembro:
Exposi\1Ao-reIAmpago do 13.° Dia do
SeIo.

SELOS

SELOS

DE PORTUGAL. ULTRAMAR E KSTRANGRIRO. CLASSICOS,
SERIES, ETC.

Troco e compro. Novos e usadols.
QuanUdades e mancolista.
ETIQUETAS DE F6sFOROS - Troco e compro.
Na 'rea de Llsboa vou II Cllsa do Inleresudo.

para COMPRA OU VENDA
Consulte a casa

H. SANTOS VIEGAS
R. 1.° de Dezembro 45-3.°
Telefone 35852 LIS BOA
nas quai~ 0 visttante ~e de~orienta,
quer quanta it localizacrao do que pretende
vcr, quer quanto ao~ en~inamento~ que do
matel"ial exposto pode colher. Se cad a VI~itante da .AMPHILEX 67 . ~e tive"e demorado urn minuto a examinar cada um
dos quadro~ expo!>to~, todo 0 te'!lpo que a
expo~icrao e~teve expo~ta nao tena chcga~o
para a vcr! Como 0 cu!>to da. con~tnl~ao
do, quadro~ excede 0 do re~pcctlVO aluguer
ao~ expo~itore~, e evidente que, me~mo ,oh
o ponto de vi~ta financeil"O, es ta, expo ~ i'f6e"
cxageradamente va~ta~, obrigam a di~pendio
que ~6 por mal compreendido ol·gulho nacional e~toicamente se suportari.
A tao gr\lnde exposi"ao corre'pondcu um
Juri igualmcntc mais numero~o_ do 9ue ..o
habitual, dondc resultou um nao In~lgntfl
cante acrescimo de despesa. Con~titulram-no
os Srs. Berthelot (reprc~entante da F. 1. P.,
quc todavia nao participou no~ trabalhos),
G. A. Blizil (Estados Unido~), Orhan Brandt
(Turquia), Brockman (Paises Baixo,), Ohotel
(Franrra), Mario Diena (Italia), Van ?ie~en
(Palses Baixos), OVOl:acek (Checo~lovaqu~a),
Van der Flier (Palses Baixos), Frey (Austna),
Grahm (Oinamarca), Oanesch (Rcpuhlica Federal Alcma), Hoextel' (Israel), Holme~ (Inglatel·ra), Jonker (Pa i se~ Baixo ~)! M.~ nzin~ky
(Sueria), Piitz (Luxemburgo), Rl ctdl)k (Palses Baixos), Steiner (Hungria), Van Veenendaal (Palses Baixos), Viehoff. (~dem), ~al
ravens (Belgica), Van del· \X'dltgen (Pal,e~
Baixos), Sir John Wilson (Inglaterra, que
teve de se retirar, pOl' dpen"a, antes do~
trabalhos concluldo ~ ), Wolff de Beer (Pabe~
Baixo~ ) Wolter (Republica Federal Alema),
Bocrma' (Pal!'e~ Baixo~), Seguy (Repuhlica FedW11 A lema) e a signadrio.
Foi escolhido para presidente de Honra
b pre ~tigio~o filateli~ta neerlande~ Mr. Wolff
de . Beer, que delegou uma pequena parte
da~ ~ua~ funrroes no presidcnte dectivo, 01'. A.
M. A. Van der Willigen que, ~empre ~orri
dente, ~ e desempenhou a contento geral do
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Tcleloae 88 5083

MANUEL ANTONIO JERONIMO
Iu. CDllhl II. RDChl, 1It-rID.·Ort.-

i

gante~,

•

LIIIOA

CJf"la ill;c;al;ua ualida
- e exelnplar
o no~~o prezado con,oclO e ;tmlgo Americo Tozzini, grande e expcrimcntado filatcli~ta tem:itico hra~ileil·o, dircctor do pcI·iudico. A MurciJu cl(Js St!l(Js, e autor da
rubrica filatelica semanal de . 0 E ,tado de
Sao Paulo . (mai~ conhecido por .E,tadiio. ),
c~t;[ promovendo, na ,ede da Socicdade Filatelica Pauli~ta, ~ita no 18.0 andar do edificio
.Martinelli. , em Sao Paulo, reunioc~ men,ai,
de filatelista~, durantc a~ quai~ ~ao I·calizada, palc~tras, debate" perm uta" enfim, tudo
° que for ncce~~;[rio para um maiOl' aprimoramento do~ conhccimento~ filatelico, dos
i ntere~sado,.
Trata-~e duma iniciativa de extnlOl,din:[ria lucidez, I'ica de ,ugc~toc~ e de cfcito~ pela qual felicitamo, caloro~amcnte

R. Vltor Cordon. 14-A - lisboo Tel. 323098

ExpollOlo Aarofllat611ca Intarnaclonal
a 7.° Congrallo da

F. I. S. A.
BUDAPESTE, 3 I 10 dl Setembro de 1987
o Bolellm N.' 2, ediflfo d. lu%o, it! ellt!
em

di.tribu lf ao.

Soliclt.-o

00

Com;ssdr;o para Portugal:

CLUBE FILATELICO DE PORTUBAL
R,prlSmtant, do nosso Pais
na F. 1.5, A.
APARTADO 2869

.L1SBOA
Americo Tozz ini. Urn· gencI·o de actividadc,
c digna, a adoptar no no,~o Pai s,
em vez de verborreia inutil, panl UITia Filatelia maior, melhor e con'lI·utiva.
po ~ itiva
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C/ube Internacional Alhambra

A grande exposl'Jao filatelica internacional do corrente ano acaba de realizar-se
em Am~t~rdiio, de 11 a 21 de Maio, no e~pa
"o~o pavilhiio da RAl (Fig. 1), onde os seus
4 142 quadro~, as esta'Joes do correio, os escaparates do ~ principais ncgoeiantes curopeus e nol"te-americano~, urn grande rest;turante, etc., . couberam a Jarga.
Na vaMa pl'acra fronteira ao ediflcio, erguiam-~e as bandeiras dc todes as na'Joes
rcpre~entadas, enquanto as da~ onze provincia~ dos Paises Baixo~ e~tavam ha~t~adas no
pa~~eio do pavilhao da RAI
Foi a~~im, no c~plendido anfiteatro do

3

: - - - - ' - Pelo - - - - - - - - ;
PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAo
Presldente da Federaplio Portuguesa de Fllatella

ruidosa banda, depois do que foram of erecidos urn beberete e uma tulipn amarela a
cada urn dos presentes.
FaJcmo~ agora da exposi'Jiio.
o~

quadros distribuiam-se da forma se-

guinte:
78 no ~aliio de .honra, onde a Rainha
babel da Inglaterra expunha os sel05 do

AMSTERDAO - Pavllhiies da cAMPHILEX-67.

{;ranada -- Espanha
Quotas:

Par I ana, 75$00 i Par 5 anos, 300$00

Com direlto a receber qulnzenalmente a revista « Alhambra,.

+
De/egado Geral para PORTUGAL e UL TRAMAR

Apartado 2690

Barafa das Neves
LI8BOA-2

edificio, que ~e realizou a ~e~~ ii o de abcrtura, com tres di~cursCJs em holandes, urn
dos quai~ do Mini~tro do~ Tran~pol: tC5" e
Aguas. A maiOl'ia da a~~istencia que, como
~ n6s, nii~ compreendia flamengo mesmo ao
meio-dia. . . nao entendeu uma ~6 das muita~ palavra~ que foram pronunciadas, ma~
a hilaridade despertada no~ nacionais pelos
gracejo~ do seu Ministro, se mio pode ~l' r
compartilhada pelos e~trangeiros, sacudiu-os
do torpor em que, com a ajuda da elevada
tcmperatura ambiente, estavam a cairo Termin ados os discursos, urn esquadrao de maforettes ~voluciollou no palco' ao som de

Transval, Republica Sul-Africana, Estelalancia c Orange, todos com inscri'Joes em holandes. A colec'Jao real estava escoltada pOl'
sumptuosa guarda de honra, entre a qual
~e contava a colec'Jao de Portugal, do Sr. Gonzalez Garcia, e a do Mexico, de M. Joseph
Schatzkes.
211 na cla ~ ~e de honra, onde sobressaiam
as colec'Jocs da Nova Zehtndia, de Mr. Ch.
Stanley, que veio a ganhar 0 Grande PreOlio de Honra, a do Irao, do Dr. Dadkhad
e a da Inglaterra, de Mr. R. A. G. Lee, a
nosso juizo e pela ordem adoptada, as meIhores. Uma iusta referencia devemos ainda
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No Rio dc Janein>, dua es ta~oes dc
Radio, a Tupi e a Nacional, incluiram no
eu programa uma audi~ao semanal obre
filateiia, e a Televisao Continental acaba dc
convidar -0 Clube para um progrnma semanal de 15 minutos sobre filatelia em gcral.
Dois jornais vao iniciar a publica~ao scmanal de uma sec~ao sobre filatelia, 0
Diario de Noticias C 0 Jomal do Brasil,
e, finalmente abriram duas casas filatelicas,
uma por Joao Baylongue, c a outra pOl' Peter Zilard.
o movimento do Clubc aumenta de maneira sensivcl, nao somcnte com uma comparencia diaria maior do que a do ana pa.~
sado, como tambem com 0 vulto de seus leiIDes, 0 movimento de sua sec~ao dc compras, vendas e trocas.
Pelas noticias que reccbo de Portugal,
acredito que at tambem 0 mesmo se esteja
dando.
V aria~ exposifJoes 1'egionais estao
~endo anunciada~, c tudo faz acreditar que

ANUNCIOS ECON6MICOS

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

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

eADA,12$OO

Pedidos tl SlCr,lada
PROVAS, ENSAIOS E ERROS: Troco,
ou com pro, pagando bern. Resposta a Secreta ria do Clube, ao n.O- 22.

niio esta longe 0 dia em que sc realizar:i
uma grandio ~ a expo~i~ao naci6nal cm Li~boa .
E com grandc prazc[' que verifico que
eMao sU/'gindo, na filatelia de Portugal, v;irios candidatos a campeao. As beHs~ima ~
\'it6rja~ eonquistada~ em Barcelona e, p[·jncipal mente, em Londres, em 1960, dcvcm ['cpetil·-~e. Nuo falta material humane nem filatelieD, ~omentc se torn a necessario mai~ um pouco
de entusia~mo, dctcrminar;:uo e dcsejo pessoal.
Espero que i~to ~eja muito brcvc uma
rcalidade.

CanjirOes antigos e candeeiros e candeias de -azeite, desejo, pagan do bern, em
dinheiro, ou, 0 dobro do valor, em selos
novas de Portugal e Ultramar. Carta a
Secretaria, ao n.O 22.
Com pro e vendo selos aos melhores
M. do Nascimento - Apartado 112
-FARO.
Selos com erros, novos e usados, de
Portugal e Ultramar, compro, pagando bern.
Carta;; a Secreta ria, 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.

+

CARTAS ANTIGAS, COM OU SEM
SELO: Troco ou compro, pagando bern.
Resposta a Secretaria do Clube, ao n.O 22.

e

Tenho para venda: ensaios, provas, FDCS,
ctc. para varios tern as. Selos novos
do Burundi, Ghana, Somalia e .Fauna •.
Aceito em troca e compro comemo1'ativos de
pOI·tugal 5/ papel, ao cento.
Felix da
Costa Ilha - ALCOENTRE.
postai~,

Troco por stock ou com pro, os seguintes
sclos novos: Dominicana (Bcncf.) 5-9-23-26 =
Hungria 395 = Irlanda 113 = It6.lia (Campioni) 11 = Jordilnia 360 = Nicar6.gua 840 =
= Peru 243 = Surinamc 135 = Vaticano -251
= Colombia A 380 = Suirra 405-418 = Luxembut'go bloco 4 = Dahomey A 48/50. Licchtenstein 395/6. Felix da Costa Ilha - Alcocntrc.

=

pre~os.

Oltimos ecos dum grande certame

A c01lvite do c01t!tecido aero/ilatelista britrillico F1'allcis J.
Field, 0 1ZOSS0 consocio e itlt.rtre
e qlte1-ido colaboraaor Cap. F
Lemos da Silveira publicolt no
1t. O ]Q9 da respeitada uvista « The Aero Field .. , uma completa e rigotosa
teportagem sobre a E-vp. Ae1'0/£latilica hzternacio1lal EUROPEX-66
eo 6. 0 Congresso da F 1. S. A. (Federayiio bzter1ZaC£01lal das Sociedades
Aeroj£lat!l£cas)} 1zotdve£s aconiecimmtos que} como
do conheC£mmto
dos nossos leitores} decorreram em Nova 10rque} mtre 7 e I] de JZl1lho
do ana tra1lsacto. Na 1tossa sede} existem dois exemplares da mencionada
revista} cufa leitllra aco1lselliamos deliberadalllmte aos nossos leit01'es.
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ATENCAO: Sirvo existencias Servi~o
Filatelico -Portugal e Ultramar, Novidades,
FDC, etc., pe!;a catlllogos gratis a SILVA
PEREIRA, Rua Ant6nio Nobre, 43-2.0-Dt.0
-LISBOA-4.

•

Compro, Troco e Vendo selos c1assicos,
todas as series Tematicas, novas ou usadas. Procuro selos de pacotes. Veqdo
albuns e material filatelico. A. Borges
Brito - BARREIRO - Portugal - T':!lefone 2272329.
Desejo selos de Portugal e Ultramar
somente em - series novas e completas.
Dou !talia, Vaticano, S. Marino e tematicas de desportos, fiora, animais e cosmos. Grasseli Angelo. S. Marie degli
Angeli. P. Perugia. ITALIA.

OCASIAO
Com pro pCfJas filateli cas, soltas ou em
do tema . Agricultu ra. . A. FC['reira,
A". Conselheiro Ferreira Lobo, n.O 11 Vivenda Ro~ a - CAXIAS.
bloco~

Pacotes de sclos a prc~o s bastante infeI'iores aos do mcrcado. Comparc os pre~os!
Angola: 200 dif. 295$00; 300 dif. 545$00;
Cabo Verde: 150 dif. 317$50; Lot/rel/fo Marques.- 50 dif. 147$50; Macal/: 50 dif. 70$00;
MOfall1bique: 200 dif. 290$00; 300 dif.
500SQO; MOfalllbiqllc (C.n) : 50 dif. 60S00;
100 dif. 140$00. Portl/gal: 600 dif. 500S;
Gllill e: 150 dif. 330S.
700 dif. 1 OOOSOO.
Illdia: 100 dif. 117$50; 150 dif. 260$00;
200 dif. 375$00. MUlldo: 1000 dif. 60500;
2 000 dif. 150$ ; 3 000 dif. 260$; 5 000, dif.
695500. Para pedidos superiore a 1509500
5 %, desconto; acima dc 2800500 10 %.
R. Afonso Jordao. Rua Miguel Lupi, 30, 4.0 ,
D1't.o - Lisboa-2.
De~eo canjc con filatclistas serios, para
canje de sella nucvos, u~ados, bobrc 1er. Dia.,
~ervicio de novedade~.
Contesto a todos de
inmediato. Horacio R. Tripoli. calle O'Higgin~ 2860 (29) Bueno~ Aires.
At·gentina.

VENDO MAIS BARATO: Selos Nacionais e Estrangeiros. A. NEVES - Apartado 23 - VILA FRANCA DE XIRA.
Compro Catalogo Galv!!,,- E~panha c~pecializado 1960. Rc~posta a SecI'ctaria ao
n.O 100.
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Troco e com pro ,c!os E ~ panha. Dou
em troca bons ~elo~ POl·tugal e UltI'amar
c outro, pai~es. Trocaria colcc~ao adiantada
PortugaL e 'Ultramar por equivalente E'panha.
Carta a Secretaria, ao n." 101.

SOLICITAM
TROCAS

Desejo trocar series novas compl. flora,
fauna, artc e tema maritimo.
Cat:Uogo
Yvert.
Ofere!;o: Pol6nia, Dantzig, Alemanha, etc. Maria Tomaszewska Loch SZCZECIN 1, Wyspianskiego 47 - Po16nia.

Escrevem-nos varios
coleccionadores que pretend em relacionar-se
com coleccionadore..
portugueses, entre eles:

Filatelista argentino l.erio y rc~pon,a
ble de~ea eanje con colega~ de todo cl
mundo. Baw Yvert. En Ca,tellano c J ngle~.
Irlonlcio R. Tripoli . O'Higgin~ 2860. Bueno~ Aire" Argentina.

DANIEL l:.DUARDO ADOMEK - Tueum:in, .f33 - San Martin - BUt'no~ Aire~
- At·gentina.

Vente - 300 Flamme~ ~Ut· envcloppc,
40 F. - 200 Flammes ,ur fragments, 20 F. - P. Autrou, 4 rue de Salonique (29S), Quimper, France.

JOSt FERNANDO BRAGA NETO - Caixa
Po,tal, 77 - Piratininga - S. Paulo

blanehe~,

SELOS TAXAS ALTAS DE PORTUGAL E UL TRAMAR. - Compram-,e aos
cento~.
A. S.
Rua do Brasil, 103Coimbra.

I

KOTFfCA JERZY - Szczcin
rowa, 2512 - Polonia.

2-

ul.

o

Sen'ir,:o de Circula!;oe, tern tido a,
<'ua~ o~eila!;oe~ e, com perto de doi~ ano ';
de actividade, deu-nos uma experieneia que
vamos utilizat' no futuro.
A~~im, a partir de Feverciro, pa,loOU a
Cl>tUl' a cargo de um colcceionador que, dispondo de competencia. e de tempo, imprimiu
ao .SeL'vi~o de Cireula~oe, . J'apidez e cficieneia. A, eondi~oe, de trabalho que Ihe
demos ,ao outrn~, c pOl' i~l>O muito temos
a e~perar com a sua colaborar,:ao.
Porem, pam que po,~amOl> cOlTc'ponder
ao~ dc~ejos do encarrcgado do SCL'vi<;o, tOL'na-se indi~pensavel duas coisas:
1.0 - Que no~ remetam ba~tantcl> ea-

N,o 191

I

Pocz-

Bra~il.

SAMI FARAH JUNIOR - Caixa Po,tal, 23
- Piratininga - S. Paulo - Bra,il.

,

CZESLA W WOLO ZYN - Jawor - Srarojawor,ka,26 - Polonia.

E. DE BOCK. -Holanda.

Wagcn~traat,

ECOS DA "LUBRAPEX.66
r---------

13 - Utrecht

OSCAR ALVAREZ - Ave. 33-5214, Apto.1
- Marianao, H - Habana - Cuba.
MJLTON RODRIG UES - Caixa Po~tal,
- J ndaiatuba - S. P. - Bra,il.

*
Eqe~
promi,~o

10

• •

endercr,:o ~ iio indicado, ~em comnem re pomabilidade da no~~a parte.

The above addre,~e~ arc given without
any obligation or I'e~pon~ibility on our part.
Ce~ adt'el>M~~ ,ont donne, ~an ~ engagement ni re'ponsabilitc! de notre part.

derno~.

2.0 - Que nao dcmorem muito 0' cadernos que Ihe~ sao cnviados.
E; tambem conveniente fazer- ~ c uma actualiza!;ao dos ficheiros, a fim de loaber-, e ao
cerro 0 que interes,a ao, u,uario, . i,to e,
pai~e~, temas, etc.. . .
Este elementos vao
pet'mitir que, em nova comuniea!;ao, c , ~cs
dado~ ~cjam tomadol> em eon~iderar;iio, para
cfeito da clabomr,:ao do~ eadernos.

JUNHO DE 1987

C • • NICA DCI

J

lSANULTO CORDEJRO - Alameda do, But;.iti" 2 - Goiania - G6ias - Brasil.

Servi~o de circula~6es

ANO XXI

SERVIC;O DE CIRCULAC;OES
IDscreva-se Deste s e r v i ~ 0, que
presta 0 DOli SO Clube, e veriflcara a
sua utlUdade.
Pe~a cODdi~lSell

de

iDIICri~l[O.

•

o as~unto .LUBRAPEX 66. nao sc esgotou. Tudo que diz respeito 11 sua realizar,:ao
ja foi divulgado, e rceentemente, com a distribui~ao da nossa revista Brasil Filatelico, eompletamo~ o~ detalhes e informa"oe~.
Nesta
mest'na revista publiea-se 0 que se deve e
o que nao se deve fazer numa exposir,:ao
rilatelica. Nao ~6 com rcferencia aos expositore~. como tambem aos organizadores e
tOdOlo 0' que tem qualquer actividade na organiza!;ao e realiza!;ao de uma exposir,:ao filatelica. A todos 0, exp0l>itores, foi cnviado
um exemplat·, e quem nao 0 recebeu, deve
solicita-Io ao Clube Filatelico do BrasilCaixa Postal, 195 - Rio de Janeiro.
Agora, estamos no perlodo da repercurr,:ao da .LUBRAPEX 66. . Estao anundadas
nada menos do que 3 exposir,:oes filatelicas
nacionais, porem, uma ja se realizou em Jundiai, perto de S. Paulo, a qual obteve grande
sucesso. Dentro de alguns dias sera em Madlia, onde se realizara tambem um Congrc~so Filatelico Brasileiro, e no 1.0 de
Agosto, quando aqui se comemora 0 .Dia
do Selo. , po is foi em 1.0 de Agosto de 1843
que 0 Brasil inieiou a venda do seu pri-

rr

Por

HUGO FRACCAROLI
Vloe·Prllldente do Clube Fllat6110a do Bra,1I

meiro selo postal, os famosos e mui con hecidos .olhos de boi-, se realizara uma grandiosa exposir,:ao nadonal, na cidade de Piracicaba, que comemora 0 seu segundo centenario.
Como nao podia deixar de acontecer,
S, Paulo prepara-se para a organiza~ao de
uma exposir,:iio nacional para urn breve futUI'O, e para is to a Comissao Filatelica
Estadual ja iniciou entendimentos junto do
seu governo, para obter os recursos necessarios para realizar uma manifesta~ao filatelica grandiosa e de vulto.
Tcnho recebido alguns pcdidos de coleccionadore de Portugal, de selos e l'c:r,:as
da .LUBRAPEX 66" e estes, naturalmente,
foram atendidos. Outros que 0 deseiem, e 56
escrever-me, ou ao Clube.
SEGUE

-

BOL~T1M DO CLUB~ FILAT~LICO D~ PORTUGAL

FABRICA DE ARTEFACTOS DE BORRACHA

Redec~io e Admlnl.tre~6o: Av. Almlrente Reil, 70.3.0·01.0 -

LlSBO", - Telel. 54936
Compo e Imp.: Centro Grallco, Av. Berio de Trovilqueire. 327 - V. N. FAMALICAO

Endere~o

telegrlifico: LUSITANA

Telefone n.O 10 - VALENCA

DIRECTOR:

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

DE

COllselllo Direciivo:

Administrador:

JOS~ G. GONZALEZ, SUC.RA

Prof. Doutor Carlos Trincao
Jose Gonzalez Garcia
Brigadeiro J. da Cunha Lamas
Eng. Aurelio Marcos Pereira

Jose Rodrigo Dias Ferreira
Editor:

Dr. Antonio Silva Gama

RUA DAS ANTAS- VALEN<;;A
(PORTUGAL)

Revista mwsal. enviada a todos os socios do elube Filat/lico de PoJrlugal
Oispenoade de Censure

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

Especializada em call(!ldo vulcanizado,
e todos os artigos de borracha em geral

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE: AV. ALMIRANTE REIS, 70-3 o-Dt.° - LISBOA - Telef. 54936
CORRESPONDtNCIA: APARTADO 2869 - LISBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE -

Terlras e sextas·feiras, das

21

as

24

horas, e sAbados, das

16

as

20

horas

« Itipolito»

CATEGORIA DE S6CIOS E RESPECTIVA COTlZAyAO

COlltinent, (exceplo Lisboa). Elltas e Provincial Ultramarinar:
Efe.:tivos • • • •
Juniores • • •

60$$00 por ano
30 00 por ana

ou equivalente em moeda local
Cr. 3000, por ano

Brasil
10$00, por

LISBOA .- Efectivos • • •

m~s;

juniores • . . . • •

artigol de alta qualidade

2$ 50, por mes

PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE. DINHEIRO OU SELDS NOVOS EM CURSO.
SAO s6clos JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FOGOES - LANTER~AS - PULVERIZADORES - CALDElRAS DE DESTILA<;;AO - PRENSAS cMARMO:\IER-,
PRENSAS HIDRAuLICAS, ETC., ETC.

/

AGENTES DO CLUBE FILATELICO DE PORTUGAL
AyORES - Dr. Victor Machado de Faria e
Maia - Rua Castilho, 57 - Ponta Delgada.
CABO VERD~ - Joao de Deus Lopes da
Silva - Avenida Andrade Corvo, 42Cidade da Praia.
MAC .. U - Rolanjo dos Reis Angelo - Caixa
Po~tal 143 - Macau.
MADEIRA - Funchal - M. M. Louren~o de
Gouveia - Caixa Postal 456.

s. TO~E S. Tome.

Joao Paulo Rego Teixeira-

COL<J~IBIA -

Luis Alberto Evrad H. Calle18. N° 7'37 - Apartado Aereo n.O 859,
Santa Marta.

U. S. A. - Manuel L. Gouveill- 4911, 15 th
Avenue, GL. 5-2144, Sacramento, 20, Calif6rnia.

I

Casa Hipolito, 'Limitada
TORRES VEDRAS

TELEFONES 3 e 53
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CORDOARIA NICOLA, S. A. R. L.
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JURI DA cAMPl-lllEX 67eVer ortigo no interior)
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