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Estamos Compradores
Series -Isolados - Pa[ofes - Misforas -

AD

qollo

Como somas a maior firma vendedora de se/os
nos Eslados Unidos eslamos sempre compradores.
em grandes quanfidades. de lodas as qualidades de
se/os. especia/menle de:
• SELOS em series baralas e medias; se/os iso/ados de baixo valor e alractivos; misluras cuidadosas para pacoles.
• GRANDES slacks e remanescenles de lodos as palses .
• M/STURA (AO Qu/LO) de se/os de Porlugal. Espanha. Franr;a e virlua/menle de
lodos as palses do MuncJo.
• SELOS DOS EST ADOS UNIDOS. correia aereo. comemoralivos e emissaes cor-

renles.

A PEDIDO enviamOfS gratis nossa lisla de prer;os de compra
.ALTOS PRECOS de COMPRA para SELOS dos EST ADOS UN/DOS e CANADA.
Escreva-nos pedindo essa lisla hOje mesmo :
• Para a nosso neg6cio de relalho. recebemos com prazer oferlas de quanfidades
rela/ivamenle pequenas. de series de valor medio e de qualidade superior.
Mande-nos uma IIsta pormenorlzada das suas ofertas. que merecera a nossa
pronta e culdadosa atenr;ao. Se a desejar. damos referEmclas em todo 0 mundo.

NEGOCEIE COM 0 MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR A MERICA NO

H. E. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U. S. A.

Telegramas: HARRISCO, BOSTON
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SELOS -" ALBUNS
MATERIAL FILATELICO

Santos
RUA DE BERNARDO LIMA, 27
TELEFONE 49725

11580A
ANO X
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Contlnente (excep'to Lisboa) Ilhas e Provlncia8 Ultramarlnas
Efectivos .. ....... 60$00, por ano lou equivalente em moeda local
Juniores ...... .. .. 30$00, p'Jr ano I
Brasil .... .. ... .... . ... .... . ........ Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos.... . . 10$00, por mils; Juniores ..... . 2$50, por mils
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FAMOSA PASTA DE DENTES ALENA

AGENTE DO ClUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro R ela - C. P')stal,
2056 .
MADEIRA - Funchal - M. M . Louren!:v
de Gouveia - Rua dus Dificuldades,
28-30.
MACAU - Macau - Eduardo de Jesus
Nascimento - R . Pedro Nolasco da
Silva, 22.
S . TOMlt - Henrique Vidal de L. A. Corte Real.

TIMOR - Dili - AnUml R .bas Lop es
Praga.
ARGENTINA - Buen'JS Aires - Hector
Aguiriano- Colombres 1791 (S23).
INDIA e PAQUISTAO- B algaum Cam[1
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havel'Jck
Road.
U . S . A. - Manuel L . Gouveia - L' berty
Avenue, 112-108 - Richmond IDIl New York.

A. da Silva & Gomes, L.da
R.
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Em distribuic;ao, prec;arios estrangeiros referentes a:

ALBANIA, AUSTRIA, ALEMANHA, OCUPAQOES ALEMAS, SARRE,
BAVIERA, B~LGICA, BULGARIA, CHECOSLOVAQUIA, CROACIA,
DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESPANHA, ESTONIA, FINLANDIA E
FRANQA

() carimbo do ((SLimiio))

terra "2
.

NOVIDADES DE MAIO A JULHO
Compra e venda de selos de Portugal e mtramar; Material pbistico para pro~ilOo de selos, marca HAWID (Alemanha)

o ma.is vasto stock de selos, da
Europa, Desportivos e Centemir1o!ll do Selo, de todo 0 Mundo

PEDIDOS DE PREQARIOS A
Roa da Prata, 184-2.·

LISBOA

Telef. 28508

,

EL ECO FILATELICO
LA REVISTA DE LOS 22 PAISES IBERO-AMERICANOS
Argentina
Bolivia
BrasU
ColOmbIa
Costa Rica
Cuba
Cblle

Ecuador
El Peru
1\11 Salvador
Espana
Guatemala
Honduras
M6xico
NicarAgua
PanamA
Paraguay
Portugal
Puerto Rico
R. Dominlcana
Uruguay
Venezuela

unica revista que se publica em espanhol quinzenalmente. Publica em cad a numero 0 Suplemento ao catalogo Yvert. Milhares de direc~oes em toda a America, e sobretudo na America do SuI.

I

Aqui ha meses, 0 Prof. Doutor Carlos Trinciio·, falando-nos de urn rarissimo
carimbo portugul!s, conhecido e designado pela sua forma de d imii'J:', referiu-nos 0 parecer de urn seu amigo, 0 distinto filatelista Urwick, para 0 qual tal
carimbo, apresentando a palavra cTERRA:. na metade inferior do d imiio:" nao
era mais do que 0 desaparecimento da
primeira linha no carimbo INGLA/ TERRA.
Conco,r damos entiio inteiramente com
a discord1i.ncia, a tal respeito, daquele
Prof. Doutor Carlos Trincao, ate que, semanas au poucos meses depoifl, conversando, sabre 0, mesmo assunto, Com a comerciante filatelico Eladio de Santos, este nos invocou, e prontamente n')s emprestou uma r evista, <The Philatelist and
Postal H istorian), vol. 22, n.· 5, Fevereiro de 1956, com urn pequeno arUgo ilustrado do mesmo R. H. Urwlck, que, traduzido, pass amos a transcrever :

SUBSCRIQAO ANUAL, 60$00 PESETAS
N'OMERO DE AMOSTRA GRATIS

Peg a um exemplar
ao Agente em Portugal

JORGE OLIVEIRA PEREIRA
AV. DO AEROPORTO, LOTE 88 _ I.', Esq. - LIS BOA

EL ECO FILATELICO
APARTADO, N.· 108 -

PAMPLONA (ESPANHA)

cO climiio:. de Lisboa, que se vI! a esquerda, na fotografia, tern sldo uma fonte de complicado interesse e discussao
dos coleccionadores portugueses, des de ha.
muitos anos, e nunca tive solu~iio para
a problema, ate que Sydney Raine, de
Birmingham, me mostrou, em Novembro
findo, uma parte da sua eolec~ao de so-

PELO
DR. A. J. DE VASCONCELOS
CARVALHO

brescritos, dos quais v emos a direita
uma carta d irigida de Londres para 0
Porto, em 1812.
Esta ultima mostra que 0 dimao:.,
completo, com INGLA/TERRA, estava
em usc naquela data, para as cartas que
chegavam a Lisboa, de Inglaterra.
Por qualquer raziio, posslvelmente 0
aumenb do usc felto pelo correia, 0
cINGLA:. safou-se, deixando «TERRA:.
no dimao:., para ser usado mais tarde,
para quaisquer fins indeterminados.
No sobrescrita. da esquerda, datado de
1856, a marca anula a direc~ao por navio
( ?) numa carta deitada' ao correlo em
Llsboa, para uma direc~ao em Lisboa.
Seria de consideravel interesse que outros possuidores do dimao:. de Inglaterra me enviassem detalbes a tal respeito:..
Termina aqui a transcri~ao do artigo,
mais precisamente, da comunlca~1i.o de
R. H. Urwick, da qual ha que destaear
dais pontos incontroversos, par documentados:
1.· - Urn carimbo de 1812, com INGLAI
/TERRA, numa carta de Londres
para a Po·r to;
2.· - Urn carimbo de 1856, apenas com
TERRA, numa carta de Lisboa para
Lisboa.
Estes dais factos, sucessivos, nao nos
pareeeram suficientemente claros para
resolver 0 problema, ate que 0 aeaso, 0
maior amigo d:ls coleccionado,res, nos IeYOU, pouco dep')is, a descobrir e a adquirir, no estabelecimento do comerciante
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A CASA A. MOLDER
e sempre fornecedora das melhores
pec;as c1.i'ssicas de toda a Europa,
raridades de Portugal e Ultramar, e
realizadora de leiloes filatelicos mensais.
Compra colecc;oes, «stocks,., variedades~
cartas, blocos, pares e tudo que oferec;a
interesse a g,r andes colecdonadores
. \

. ..

~

Rua 1. 0 de Dezembro, 101

t .

TELEFONE

21154

LISBOA

I

Temos grande 4CSTOCK. de selos de

SELOS

Portugal, Ultramar e DesportivoB
SEMPRE AS ULTIMAS NOVIDADES

.-

..
~

/ .

De uma vista de olhos pelos
seus albuns, tire nota de alguDl88 faltas, e venha a nj casa, OU
mande-nos essa nota de faltas.
Desta fonna Ira. enrlquecendo
a sua col~o, pols nos nj stocks
h4. certamente exemplares que
lhe lnteressem.
Pe!;8. 0 orgiio da nj casa, «Revista Fllatellca», que the sera envlada gratultamente.

...

t 1'$1\td.1
....... ~.

Ramalho Guerra, L.
Adelino Cardoso, 0 sobrescrito que acima
reproduzimos.
Aqui temos 0 famoso carimbo do «limao:., apenas com TERRA, numa bel>l
carta interiormente datada do Porto, dirigida para Lisboa, com selo e catimbo
obliterante 1, de Lisboa, e carimbo de

chegada de Lisboa,

datad~

de 4-6-59.

II

Que se tl'ate de urn carimbo po.rtuguils, e problema que nunca ninguem pOs
em duvida, embora nao registado nos es-

da

R. Joao das Regras, 3-2.o-Dt.°
(IIntigll RUII do Ampllro)

Tele!. 368666 -

LISBOA

ALBUNS - CATALOGOS Of TODAS AS
ED/C;OES - TUDO PARA FILATELIA

COIMBRA FILATELICA
RUA DA

SOFIA 23-1. ; TELEFONE 4334

COIMBRA

PORTUGAL

A MELHOR REVISTl flLATtUCA 00 MUHDO

IL COLEZIONIT A
IULIA FILA TELiCA

DIRETTORE : GIULIO BOLAFFI

A8&inatura:

PORTUGAL

12 N'OMEROS, 75$00

Agente-ALBERTO ARMANDO
PEREIRA
Av. Ant6nio Augusto de Aguillr, 13

LISBOA
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SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios coleccionad~res
que pretendem relacionar-se com coleccion adores portugueses, entre eles :
M. JESUS AGREDA - I la Catolica,
14-1.", San Sebastian - Espanha.
LAM-HONG-LIET-c/ Depot. SOAEO
- 92 Quai Bach-Dang - F. O. Box, 214
Tourane - (Centre Vie-Natn).
GO HOO HONG - 135 Dr. Sutomo
Str., - Probolingg~, Djawa Timur, - Indonesja.
DR. W. K. SCHUCKMANN - P . O.
Box, 34 - San Anselmo, Cal. - U. S . A .
FR. BARTA - Rostovska 17~Praha
- Checoslovaquia.
GILBERT S. BERO - 354, Beatrice
Ave. - Johnstown, Pa. - U. S. A.
MARIAN DRABIK - ul. JagieU6nska
nr. 12/ 5 - Szczecin - Pol6nia.
G. B. BARBESIO - Sollingstrabe 71-A - (20b) Holzminden - Deutschland.
CIV. ING. STEM TORNGREN- Hogstien 27 - St?cksund - Sweden.
JIM PERRY - Kent School - Kent,
Conn. - U. S. A.
JOSE ANGEL ROMANELLO - Reconqulsta 266- Villa Ballester- FCNGB .
Mitre - Argentina.
ERICH R. FUSSLEIN - Hely Hutchinson Street - Mtunzini, Zululand Africa do SuI.
LOUIS HEIRMAN - 1 Rue Destriveaux 1 - Liege - Belgica.
MAURICE LOUBRADOU - Rue de
la Colombe - Gramat-Lot - Franc;a.
ERICH LOEBL - c/ 0 Government
Hospital - Glvat Shaul Beth - Jerusa16m - Israel.
Estes enderec;os sao indlcados sem
c?mpromisso nem responsabiUdade da
nossa parte.
Thess addresses are given withouth
engagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.

DE

PORTUGAL

BOLETIM

PORTUGAL E ULTRAMAR
Selol novos e uudo. em series compl./e.
" "vullO - reimpr ..ss;;.1 - proves - errOl,
vendem-I .. com bonl d",con/os.
A/ .. ndem-... pedidos de provincie, medien/. envio de mencolis/s ••

Dlrlglr pedldos a J. BAPTISTA PEREIRA - Av. General Roc;adas, 71_4.° E.
LlSBOA - Telef. 83 00 43
N. B. - Facillta-se 0 pagamento com
os segulntes selos usados:
S~rles completas de .Aves> e .Pelxes>
Selos do Contlnente e Ultramar aos
centos. (Continente, s6 comemoratlv09).

tDOS lellBes de selol da rasa Molder que se
express., a v8loriz8~iio
dos selos que possuimos

SYRIAN HOBBIES CLUB
Con vida pessoas de todo 0 mundo, Interessadas na prlmelra revl.ta a I ser;publlcada em Inglas, francas, italiano, alemlio.
ru.so. latim, esperanto. arm~nlo. turco e
lirabe. Todo 0 Mlldio Orlent'3": Siria LIbano. Arlibla Saudlta, Kuwait: Irlio. 'Iraq,
Bhareln. Eglto, SudAo. Llbla, Marrocos.
Desejamos contacto com todo 0 mundo.
Asslnatura: 2 D61ares amerlcanos Inscr!!lilo : 1 D6lar O. P. Box 225, ALEPPO, fllrla.

"NOVA FILATELIJA"
11: a principal revlstll. fIlat~lIca jugoeslava.
mensal, com as dlrec!llles dos seus asslnantes: em todo 0 mundo.
Asslnatura anull.l, $2.00 (USA) ou 20
cuplles Intemsclonals de resposta, ou alnda selos nov os, comemoratlvos, em sllrles
completas, ao valor facial. d'lova FUatelIja> , P. O. Box 28!, LJUBLJANA, Jugoeslavla.

Selos
Moedas
Ouadros

Casa Molder

Selos
Moedas
Ouadros
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tudos sobre os carimbos portugueses, como, por exempl~, o· de Constantino Salvi
A moldura, com 0 feitio de uns labios
grossos, ou com 0 de um !imao, como
vulgarmente e designado, nao e iinica na
marcofilia portuguesa. :Ii: semelhante a<J.
de um carimbo de Beja, mas com os bicos laterais mais pronunciad?s. Estes bicos mais pronunciados aproximam-no de
um dos· carimbos nominativos de Mldoes.
Isto quanta a parte externa. Quanto
Ii. designac;ao interna, e aceitand~ de barato que exista com a de INGLA/ TERRA, cit ado por Urwick, mas que nunca
vimos, tratar-se-i!1 de um carimbo pre-fllate!ico·, de penetrac;ao, semelhante aos
de Espanha, Ilhas, etc., de que possuimos
varios exemplares.
Com a palavra TERRA apenas, n.· 2
da comunicac;ao de Urwick, e nossa carta atras reproduzida, ja nao e de aceitar
que se trate do mesmo carimbo INGLAI
/TERRA, com a prlmeira parte, a prlmelra unha, safada pelo uso.
Em primelro lugar, 0 muito us~ nao
safada somente uma linha, deixando a
outra perfeitamente legivel, mas safaria
um pouco a s duas linhas, e por igual.
Em segundo lugar, a correspond~ncia
vinda enta~ de Inglaterra nao podia' ser
tanta, que levasse ao desgaste de tal carlmbo.
Em terceiro lugar, tanto. aquele carlmbo n.· 2 de Urwlck, de Lisboa para
Lisboa, como, de maneira vislvel e mais
indiscutlvel, 0 nosso, numa carta do Porto para Lisboa, afastam totalmente a hlp6tese INGLA/TERRA.
Portanto, se existiu 0 carimbo portugu~s de INGLA/TERRA, pre-filatelico,
po·r volta de 1812, - a omissao da prlmelra linha, INGLA, para ficar apenas
TERRA, fol prop~sitada, para, por volta
de 1856 a 1859, 0 transformar num car;mbo de VIA TERRA, semelhante ao
VIA MAR, de que tamMm possulmos varios exemplares.
TERRA, na metade inferior do charna do limao, pode ter resultado, pois, da
falta de INGLA, na parte superior, por
adaptac;ao do carimbo anterior, ou par
faita, mesmo da palavra VIA, no
caso de um carimbo novo, com moldura igual a anterior. E, neste Ultimo
CBS?, cariJnbo novo, com moldura igual
a de urn anterior, ate po de ser que lhe
nao falte nada, isto e, ate pode ser que
lhe nao falte, na metade superior, a palavra VIA, por se entender que TERRA

DE PORTUGAL .

3

e bastante para significar VIA/TERRA.
E nem Se estranhe que TERRA ocupe
apenas a metade inferior. No carimbo de
Serpa, ovalado, de Novembro de 1869, a
palavra Serpa aparece igualmente na
metade inferior da oval.
III

Concluimos por entender estarmos em
face de um carimbo de penetrac;ao, TERRA, equivalente a VIA TERRA. Mas 0
n11mero de pec;as verificadas e manifestamente insuficiente para uma opiniao
definitiva, pelo que, dan do a publico estes ligeiros e despretenciosos apontamentos, ficamos aguardando que outros surjam com igual intuito, a fim de que se
esclarec;a este curio so problema de marcofilla portuguesa.
A. J. de Vasconcelos Carvalho

PARA SEU INTERESSE,
CARO CONSOCIO ...
Frequente as reunioes fHatelicas do nosso Clube, todas as
terc;as e sextas-feiras, das 21 as
24 horas, e t'Jdos os ss,bados, das
16 as 20 horas, pois nelas podera,
num ambiente de franca camaradagem fllatelica, efectuar as suas
sem gastos de portes, e sem pepermutas sem perdas de tempo,
rigos de extravio· de cartas.
Quanto maior for 0 n11mero de
s6ci~s presentes nas nossas reunioes, mais serao os stocks que
todos teremos iI. nossa disposiC;ao, bern como mais numerosos
serao os conhecimentos que uns
aos outros transmitiremos.
Alem das vantagens referidas,
o simples facto de comparecer
habillta-o a um premio de 300
frs. Yvert, em selos novos, sortead~ entre os assistentes a cada
reuniao.
Portanto, no seu pr6prio interesse, nao :(alte as reunioes..,filatelicas do n0880 Clube!

._._....-.............. __ ...................... _.... _..................... _----_ .......... ---_ .... .

INTEIROS
da8 t?PrODLIICia8 9iLlramarina8
~

ARTIGOS DE ALTA QUAUDADE

de A/rica

FOOOES - LANTEBNAS - PULVEBIZADOBES CALDEIBAS DE DESTILAQAOPBENSAS «MABMONIEB» - PBENSAS mDBAULICAS, ETC., ETC., ETC.

(CONTINUAQAO. DO N"OMERO ANTERIOR)
Em 1898, para comemora!<8.o do IV
Centenario do descobrimento· do ctunlnho
maritimo para a India (Centenario da
India), foi em1tida uma serie de 8 bUhetes-postals de 10 rels, e 4 de 20 rels, para
circularem indiferentemente em qualquer
das Provincias de Africa, como referimos
no estudo dos BlIhetes-postals de Portugal e Dhas Adjacentes.
As corel:\ das gravuras destes bllhetespostals eram as seguintes:
20 Bels
«Egreja de S. J08.0 Thomar:t ............... cinzento-azeitona
cIgreja dos Jeronymos:t ...................
azul
«Porta Lateral dos Jeronymos:t ... .. ...... ..
cinzento
verde-claro
cPa!<o Real de Clntra
«Janella do Convento
de Christo em Thomar.. ........... .. ......
castanho-lilas
«Egreja da Concei!<ao
Velha, Lisboa:t .... ..
azul-clozento
«Porta principal da
Igreja dos J er6nymos:t .............. .. ... cinzento-castanho
(Vista exterior d a
Charola da Igreja
do Convento d e
Cristo, em Toman
l1Ias-- rosa
20 BMs
cCastello da P ena Cintra:t ................
violeta-cinzento
«Torre de Santa Maria de Belem:t ........
vloleta-cinzento
«Vasco da Gama:t .....
cinzento-escuro
«Se de Lisboa:t .. .......
cinzento-azuI
A emissiio de blIhetes-postais de usccorrente, com efigie de D. Carlos I, tipo
«Mouchon:t, foi determinada pelo Decreta
de 24 de AbrlI de 1902, para entrar em
circula!<ao em 1 de Janeiro do ana segulnte.
Era constituida pelas segulntes taxas,
para cada uma das Provincias de Africa:
25 rels - carmim /25+25 rels-carmim

PEL 0
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rels - Verde / 10+ 10 rels - Verde
Para a Provincia de Mo!<ambique, havia alnda as taxas de 20 reis, lilas, e
20 + 20 reis, lilas, destinadas as correspondenclas para os territ6rios !imitrofes.
Normalmente, a cartolina destes bilhetes-p')stais e cur de camur!<a; mas eXlstern tambem em cartolina creme os de 10
reis, de Angola, e os de 10 reis, 20 rels
e 25 rels, de Mo!<amb.que.
Nos bUhetes-postais de 10+10 reis,
de Mo!<amblque, a inscr:!<iio inferior
«D'este lado ... :t come!<a 2,5 mm, adiante
do come!<o das linhas de direc!<iio, nos
exemplares em cartolina cor de camur!<a,
e na prumada das mesmas linhas, nos
exemplares em cartollna creme.
Em 1907, a balxa de porte resultante da balxa do valor do franco-ouro, que
servia de base a fixa!<iio das taxas da
correspondencia para 0 estrangeiro, moti_
vou a substitui!<ao dos bUhetes-postals de
25 rels e de 25+25 reis, par ouU'os de
20 rels e 20+20 reis. Estes illtimos apenas diferlam daqueles no valor do selo
e na cor da gravura, que passou a ser lilas. Os bUhetes-postais de Mo!<ambique,
da nova taxa de 20 rels e de 20+20 rels,
eram diferentes dos emitidos em 1903, e
tinham a lnscri!<iio «UNION POSTALE
UNIVERSELLE:t, como os de 25 rels e
de 25+25 rels.
10

A mudan!<a do reg'me, em 5 de Outubra de 1910, deu origem, como se sabe,
a aplica!<ao de sobrecarga cREPUBLICA:t, feita na Casa da Maeda de Llsboa,
ern todas as f6rrnulas de franqula entao
em uso.
Par esse motivo" aparecem, a partir
de 1912, em circula!<iio, as segulntes bilhetes-postals com a referida sobrecarga,

CASA HIP6LITO, L.DA
TELEF. 3 E 53

TORRES VEDRAS
PORTUQAL
• • • • • __ • • • • • __ • • • __ • • • • • • • • • •_
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:-------------------------------DEDAL DE OURO, LD.a
Frederico Villani

(EDI«;6ES OURO)
Grende sorlido em :
Sobrescrltos de 1. dla. 1. VOOB e Comemoratlvos. de Portugal. Ultramsr e Estrsngelro.
(Edh;oes dOB C.T.T" Comlssoes OrganizadOISS, Ouro, C. F. P •• AlfIJ, etc.,)

COMPRA, AOS MELHORES
PREQOS, SELOS USADOS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR,
EM QUANTIDADE!

Frederico Villani
Telef. 665718

I

MATERIAL FILATIIlLICO
Postals Mlixlmos de Portugal. Ultramsr
e Estrangelro.

-!!trade de Benfica, 263 B - LIS BOA N

I

L1SBOA

B. DOS BEMIlDIOS (a. Lapa), 60

PORTUGAL,
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Envio postais ilustrados coloridos, motivos a escolha, em troca de selos comemorativos. DOMINGOS DOS SANTOS R. de D. Pedro IV, A-l."-Esq. - QUELUZ.
POl' cada 200 selos comemorativos do
Continente, dou 500 selos estrangeiros diferentes. DOMINGOS DOS SANTOS- R.
de D. Pedro IV, A-1.o-Esq. - QUELUZ.
Dou selos fiscais de todo 0 mundo, em
troca de selos vulgares comuns ou comemorativos. DOMll'lGOS DOS SANTOSR. de D. Pedro IV, A-l."-Esq.o - QUELUZ.
FILATELIA MOTIVOS - - Troca series completas, novas, base Yvert - A.
Guerra - Moral 7 - GALDAR - CANARY ISLANDS.
Troco selos comemo-r ativos estrangeiros, POl' selos comemorativos nacionais,
ate 500. DOMINGOS DOS SANTOS- R.
de D. Pedro IV, A-1.o-Esq. - QUELUZ.

DOMINGOS DO SACRAMENTO
Roa da. Cruz Vermelha., 6-S,o-Esq,

LISBOA-N
-0-

SELOS PARA COLECQAO
ALBUNS
MATERIAL FILATlflLICO
Fornecimentos pOl' mancolistas,
ou POl' remessas a escolha
Cadernos com selos isolados; foIhas com series completas
Circulares gratis contra pedido

S6 trato pOl'

correspond~ncia

DE PORTUGAL

Aten!:ao, filatelistas da India Portuguesa, Macau, Timor, Cabo Verde, Mogambique e S. Tome e Principe: Mandem-me selos das vossas provincias, em
quantidades de 50, 100 ou 200, podem
mandar repetidos, m 8.ximo 15, eu retribuirei com igual quantidade e qualidade
de Angola. Maxima seriedade e respostas
rapidas. Envios r egist a d')s. VITOR MANUEL COELHO PEREIRA- Caixa Postal, 3501 - MAIANDA - LUANDA ANGOLA.
Procuro amigos para trocarem comigo, enviando-me selos de Portugal e Ultramar, s6 novos e comemorativos. Dou
Brasil. Base a combina r. IVO KLUG ARROZEIRA - TIMBO - st." CATARINA - BRASIL.
Troco selos de E spanha e Col6nias pOl'
Universais, de prefer~ncia em series compi etas. Jesus Prieto Alonso - Andicoeche I (Algorta) Vizcaya - Espanha.
MARIA DO CARMO MENDES, C. P.
1229-C Luanda - Angola, deseja correspondentes em todas as Provincias Ultramarinas Po-rtuguesas e Portugal, para
trocar selos. Da Angola e Portugal. Do
estrangeiro, recebe Despo-rtivos e Flores,
e da Angola.
JOSlil P. N. AGUIAR, Caixa Postal
n." 2685 - Luanda, ANGOLA, deseja cor_
respondentes em: S. Tome e Principe, Cabo Verde, Guine, Macau, India, Timo·r e
Mo!:ambique, para troca de selos Da Angola e Portugal, novos ou usados.
Ofere!:o series tematicas, comemorativas, postais anal6gicos,
s')brescrftos de 1. dia, e selos da
Pol6nia. Procuro selos e correspondentes em Angola, Guine, S.
Tome, India, Macau, Timor, Mo!:ambique e A!:ores. Colecciono
selos com animais, flores, correio aereo, pict6ric')s e comemorativos. Respondo im ediatamente
em alemao, fran ces ou ingles.
Dr. Mleczyslaw Lipinski - ul.
Gen. Sikorski ego 25 M. 1. - Zielona S6rd 1 - Pol6nia.
0
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para cada uma das provlncias de Africa:
10 reis; 20 rels (1907); 10+10 rels,
20+20 rels (1907).
Para Angola, foi necessario fazer uma
tiragem especial para Ihe aplicar a sobrecarga «REPUBLICA>, pOl' nao haver
bilhetes-postais das emissoes de 1903 a
1907 na Casa da Moeda, 0 que se nota
por pequenas diferen!:as na composigao
tipografica, e na cor da cartolina.
Para Mo!:ambique, os bilhetes-postais
de 10+10 reis que receberam a sobrecarra, eram da variedade em cartolina cor
de camUr!:a, com a ins~!:ao inferior a
come!:ar a 2 1h mm. adlante do comego
das linhas de direc!:ao.
Mas, em 1913, esgotaram-se em S.
Tome e Principe os bilhetes-postais simples de servigo local, recebidos sobrecarregados na Casa da Moeda, pelo que foi
decidido aplicar, naquela provincia, uma
sobrecarga local, de caracteres multo altos, «REPUBLICA>, em bilhetes-postais
de 10 rels, da emissao de 1903.
No ano segulnte, 0 mesmo facto sucedeu em Mogambique, onde havia grande
quantidade de bilhetes-postais de 10+10
reis, quer sem sobrecarga (1903) quer
com «REPUBLICA> da Casa da Moeda
(1912) .
Foi, por isso, dec'dldo aplicar uma sobrecarga local «REPUBLICA>, em caracteres romanos, a preto, sobre os selos das
duas folhos dos bilhetes-postais de resposta paga, separando-as p ara servirem
como bilhetes-postais simples. Ao mesmo
tempo, cobriram as indicagoes «COM
RESPOSTA PAGA> ou «REPUBLICA>
com quatro linhas de 63 pontos pretos
multo juntos. Conhecem-se com estas sobrecal'gas as duas -variedades do bUhete-postal de 10+10 rels, atras referfdas.
A mesma sobrecarga de 4 Ilnhas de
pontos pretos foi entao aplicada tambem
em bilhetes-postals de 10+10 reis, recebi_
dos da Metr6pole com a sobrecarga «REPUBLICA> (Moeda). Nestas condlgoes,
apenas se conhece a variedade em que a
inscrigao inferior come!:a 2% mm. adlante do comego das linhas da direc!:ao.
Pela mesma ocasiao, aplicaram outra
sobrecarga local «REPUBLICA> (sem
acento no «U>, e ligeiramente mais comprida) , a vermelho, em bilhetes-postais
de 10+10 rels (1903), da variedade em
que a inscri!:ao inferior comega na prumada do comego das linhas da direcgao,
e tamMm nos de 20 rels (1903), 20 rels
(1907) e 20+20 rels (1907).

Parece que a aplica!:ao destas sobrecargas s6 velo a ser sancionada pela Portaria Provincial n.O 128, publicada no Boletim Oficilil de Mo!:ambque, n.o 7, de 13
de Fevereiro de 1915; mas esta Portaria
fala em ctrago a tinta preta>, e nao em
!inhas de pontos.

Os bilhetes-postais do tipo definitivo
da Republica, com selo do tipo «Ceres>,
criados por Decreto de 20 de Agosto de
1913, s6 entraram em circulagao no ano
seguinte, nas nossas provincias de Africa.
Eram das taxas de 1 centavo, verde,
2 centavos, carmim, e respectivas rGapostas pagas, com gravuras semeJhantes aos
bilhetes-postais das mesmas taxas da Metr6pole (os de 1 centavo e 1+1 centavos,
com a esfera armilar).
Nos de 1 centavo e 1+1 centavos, a
cartolina era cor de camur!:a; nos de 2
centavos e 2+2 centavos era branca.
A inscrigao inferior dos bilhetes-postais de 2+2 centavos, normalmente nao
apresenta 0 acento agudo no 1. E de
cPAYEE>; mas em alguns da Gulne e
de Angola, figura «PAYlilE>.
Nas quatro taxas da Gulne, normalmente as estrelas de urn e outro lado
do mesmo nome da provincia, na base
do selo, apresentam uma das pontas voltada para baixo; mas 0 bilhete-postal de
2 centavos existe tambem com as estrelas
com uma ponta para eima.
0

Em 1914, uma Portaria Provincial de
Mogambique, com 0 n.o 2.197, public ada
no respectiv~ Boletim Oficial, n.o 46, de
14 de Novembro, determinava «que os
bilhetes-postais de 1 centavo, tipo espe-
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cial «Lourengo Marques>, e estampUhas
postais de 1,4 de centavo, tipo especial
«Inhambane>, circulem em toda a provincia>.
Nunca conseguimos compreender a
primeira parte desta Portarla, porque nao
consta que tenha havido qualquer bllhete-postal destlnado especialmente, e com
lndicagao do distrito de Lourengo Marques.
Note-se ainda que, em principios do
ano segulnte, uma Portaria Provincial
com 0 n." 51, de 21 de JaneIro de 1915,
publicada no Boletim Oficial de Mogambique, n." 4 de 23 do mesmo m8s, determinava que «as f6rmulas de franquia espedais dos distritos de Lourengo Marques, Inhambane, Quelimane, Tete e Mogambique, circularao lndistlntamente em
toda a col6nia, ate que 'os dep6sitos estejam abastecidos com as necessarias para
o consumo de cada distrito, ou ate que
por outra forma se providencie>.
Tinha motivado esta determinagao 0
facto de Se terem «esgotado varias taxas
de selos postais, e estarem outras prestes
a acabar, e por alnda entao niio ter saldo
de Lisboa 0 vapor da carreira com a remessa ja anunciada da Metr6pole>.
A desvalorizagao da moeda portuguesa, a seguir a Grande Guerra de 1914-18,
deu origem a elevag!i.o correspondente das
taxas postais, e, consequentemente, a publlcagao de varios diplomas a determinar
os val ores que sucessivamente teriam os
portes.
Mas, ate 1926, n!i.o foi emitido nem
sobrecarregado qualquer bllhete-postal
para as Provincias Ultramarinas, nas
quais utllizavam os bllhetes-postais anteriormente emitidos, com aposigao, de selos complementares.
Nas condigoes referidas, saiu, em
1923, 0 Decreto n." 9307, que fixava as
seguintes taxas para bllhetes-postais ultramarinos :
- Cabo Verde- $05; $30; $60; $05+$05;
$30 + $30; $60+$60;
- Guine - $12; $30; $60; $12+$12; $30+
+ $30; $60 + $60;
- So Tome e Prlncipe - $06; $30; $60;
$06+$06; $30 + $30; $60+$60;
- Mogambique-$30; $60; $30+$30; 60+
+$60.
. Mas, como consequ8ncia disto, apenas
foram emitidos, em 1926, os seguintes
bllhetes-postais, do mesmo ·t1po de 1912
(1 centavo):

DE
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- Cabo Verde - Angola
JlllHI!TE

5 centavos, azul claro
30
>, verde escuro
60
>, carmim
6
>, lilas
30
> , verde escuro
60
> , carmim

~~
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DESEO 2000/ 4000 f. Yvert Portugal
y Colonias, hasta 5 cada, comunes mlni-

mo 15 f. sello, / Novedades Portugal y
CoioIilas.-Doy mismo, Espafla y ' Colonlas.
Miguel March Vllanova - Rambla del
Caudillo nn." 46, 2. 0, 1.a - VILLANUEVA
Y GELTRU- (BARCELONA).
J'echange des timbres-poste neufs, en
series completes. Je donne des timbres-poste de U. S. S. R., et je desire de tout
Ie reste du Monde, surtout des Colonies
et Avion. A. G. Moultanov, Poste Restante, CHARCOV 3 (U. S. S. R.).
Nuno· Viegas Vaz-C. Postal, 25-GLuanda. Esta interessado na troca de selos de Angola por selos do Continente e
restantes Provincias ultramarinas.

E, em 1928, sairam mais os seguintes,
de tipo semelhante aos do Continente,
emitidos no mesmo ano (tipo «Julio Alves» :
-Cabo Verde-5+5 ·centavos - verde
cinzento claro
30+30 centavos - verde cinzento
60+60 centavos - vermelho-tejolo
o Decreto n." 18.567 determlnou, em
1930, que os selos de franquia para as
Provincias Ultramarinas passassem a ser
de tr8s desenhos diferentes: tipo «Padroes>, para a India, Macau e Timor; tipo «Lusfadas> para Mogamb!que; e tipo
«Ceres> para as restantes provlncias de
Africa.
Sem que qualquer diploma especial tivesse entao criado ou emitido bllhetes-postais com selos desses tipos, entre 1932
e 1938, entraram em circulagao os segulntes, com gravura semelhante it de
1912 (1 centavo), mas com selo do tipo
«Ceres> de fundo tracejado (gravura de
Arnaldo Fragoso):
- Cabo Verde-85 centavos-carmim
(1934)
- S. Tome e Princlpe--45 centavosczul (1938)
- Angola - 85 centavos - carmim
(1932)
AIm destes, foram fabricados, mas

Deseo intercambio de series nuevas
completas, novedades de Portugal y Ultramar. Doy Espafla y Colonias. NICOLAS MIRANDA - AMP ARO, 88 - Madrid - Espanha.
Deseo cambi'J de sellos universales,
especialmente Portugal, Ultramar y Colonias, base Yvert 1056-1957. Doy Espana, Colonias y Univel·sales. NICOLAS
MIRANDA - AMPARO, 88 - Madrid
- Espanha.
Des. Hongrie sur manco!., pref. neuf.
Don. Portugal et Colonies. Pas premier.
- Soares- Penha de Franga, 246 - Lisboa - Portugal.
Fornego selos novos de correio, nacionais 0'1 estrangeiros, em troca de selos
usados. DOMINGOS DOS SANTOS - R.
de D. Pedro IV, A-1.o-Esq." - QUELUZ.
Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Nagao 10$, 20$, D. Dinfs 10$, 20$,
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio
de Janeiro, 24-1."-Dt.0- Lisboa- (Portes
registados extra).
SELOS -

Rua da Prata, 53 -

LISBO.A

Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal eu Ultramar Portugu8s, troco por selos para a sua colecr,;iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80-3.· - LlSBOA

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixt'ies - Compra e troca. Vende com
grandes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
JOS1!l P. N. AGUIAR - Caixa Postal n.O 2685-C, LUANDA-ANGOLA, procura correspondentes em Mogambique,
GUine, India, Timor, Macau S. Tome e
Pnncipe e Cabo Verde.
•
TROCA DE SELOS- Todo 0 Mundo.
Mande-me 100 ou mais selos do seu pais,
e eu enviar-lhe-ei a mesma quanUdade,
da Suecia, Noruega, Dinamarca e Finla.ndia. Eng. P er Karlsson, I Sjaktsgrand 26,
HAGERSTEN, Suecia.
Of ere go series temaUcas : sports, etc,
comemorativos, aviagiio, aerogramas Zeppelins, de todos os paises. Desejo series
nOV:lS desde 1948, a ssim como novidades
do mtramar Portugues. Resposta imediata aos envios de Fr. 10.000 Yvert, ou
.::quivalente. HENDRIKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.
Compra e venda de selos de Portugal
e Ultramar, nas melhores condigoes.
Havaneza de Santa Marta, Ld."- Rua
de Santa Marta, 46-A - Lisboa.
MATERIAL FILAT1!lLICO- Os melhores pre!;os de revenda.
Apartado, 495 - Lisboa
Dou aves, insectos, peixes, borboletas,
mapas, etc., em troca de selos comemorativos nossos. DOMINGOS DOS SANTOS - R. de D. Pedro IV, A-1.0-Esq. QUELUZ.
Je cherche echange avec Colonies Portugaises, Anglaises, France et Espagne,
de poste aerienne du monde entier. Je
donne Hongrie et pays democratiques.
Base Yvert - DR. KENDE FERENC Orkeny - Hongrie.
PIDLIP ALEGBE (NVERASTAMPS
PHILATELIST) - Requires exchanges.
Gives British Colonials and african large
pictorials; wants U.S.A., Spanish, Portuguese and Latin America stamps, gold
values. Basis Stanley Gibbons & Scotts
cata~ogues. Write in English only: P. A.
ALEGBE, 46, Feleye Street - Okepadl,
Ibadan - Nigeria - West Africa.
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A conv.!.te do director da Casa da Maeda, engenhetro Perestrelo de Vasconcelos,
entl'ou naquele estabelecimento fabril, em
1931 com a categoria de praticante, sem
ab~donar cO'lltudo a sua situa!;iio na Calla B r,rdalo Pinheiro.
Empregado especialmente na gravura
manual a buril sobre a!;o, conservou-se
na Casa da Moeda ate Ag'OSto de 1935,
data em que pediu a exonera!;iio. Nessa
ocasiiio foi louvado pelos apreclAvels servl!;Os que ali prestara.
Aa mesmo tempo, despedia-se tambem
da casa Bordalo Pinheiro, Ld.", para 10gressar nas oficinas do Banco de Po,r tugal, onde veio a ocupar sucessivamente
os cargos de primeiro gravador, mestre
de gravura, chefe de sec!;iio de gravura
e estampagem para 0 fabrico de notas e
tltulos, e, per fim, chefe de servl!;os, lugar que desempenhava quando faleceu.
No Banco de Portugal dec:'orreu, ;pois,
quase toda a sua carreira de gravador, e
ali atingiu a plena posse da sua arte,
encaminhado, nos primeiros anos, por
seu padrlnhe, 0 mestre competentlssimo
que foi Jose Armando Pedroso. Uma serie de viagens aos principai.s estabelecimentos de gravura na Europa completeu
a eaucagiio profissional de Renato de
Araujo.
.
Alem de notas de bance, e papets fiduciarlos, executou in11meros trabalhos
heraIdicos, ex-Ubris, e primorosas reprodugOes, em chapa de ago, de quadros e
monumentos, das quais destacamos CIS segulntes: Tomada. de Lisboa aos Mooros,
e 0 Comerol,o no S6culo XV. quadros do
pintc,r Martins Barata: Os Artifices no
S6culo XV. quadro de Veloso Salgadoi D.
Joao VI rea.bWta. 0 Banoo de Lisboa;
Du88 Cab~ de Velho8l; D. Marla. n;
Minha Ig.reja Baptismal (Jer6nimos) i
Arco de Almedina; P~ do Comerclo;
D. Luisa Franclsca de Gusmilo; etc., etc.
Recebeu, 'entre outras, as distingoes
seguintes: I." medalha ,e m gravura no
Saliio da Sociedade Nacional de Belas
Artesi 1." medalha em gravura manual
a burH e 1." medalha em ponta-seea no
Sallio dos Artistas Graticos de Lisboai.
medalha de prata. n() Salao do Gremio
dos Ourives do Suli e 1.' medalha no
Salao d') Estoril.
Alem dos selos de corre1o a que diante
nos referimoB, executou, em gravura ti-

Por GODOFREDO

FERREIRA

pogratica, alguns cunhos de outros, que
nao chegaram a emitir-se: Castelo de
Almonrol, Caravela etc. Em colaboragao
com Armando Pedroso, gravou tambem,
em talhe;ioce, urns. serte de vinhetas para 0 Conselho Nac10nal de Turismo reproduzlndo a Torre dOB Clerigo8l, Se VeIha. de Coimbra, Torre ile Belem e Mostetro cia Batalha.
Leccionou gravura: na Escola de Belas Artes, como monitori na oficina do
Banco de Portugali e a sens fUhos Joiio
Jose de Araujo e Renato Manuel de
Araujo. Tambem ensinou desenho, durante algum tempo, na Casa do, Ardina,
em Llsboa.
AIem da gravura, Renata de Araujo
cultivou a plntura a 61eo, a aguarela e a
encaderna!;ao artlstica.

• • •
A notavel conipetenci,a, de Renato de
Araujo bastantes vezes foi utuizada pela
Administragiio Geral dos CTT, na grava!;iio des CUMOS das suas estampilha'S, e
pode dizer-se, com inteira justiga, que em
todas as ocasiOes s6 teve motivo para se
felicitar pela escolha.
Nesta especialidade, 0 balan!;O de trabalhos executados pelo eximf.? artista e
o seguinte:
Em gravura t'pogni.fica sobre
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nao emltldos, mais os seguintes do mesmo tlpo:
- Cabo Verde-45 centavos- azul
- Gutne--45 centavos- azuli 85 centavos-carmim
'- S. Tome e Principe- 85 centavoscarmim
- Angola--45 centavos- azul
Para Mo!;ambique, tambem foram fabricados, mas nao emitldos, bllhetes-postals com selo do tip') c:Lusiadas:., de 45
centav:>s- azul, e de 85 centavos, carmim .
A partir de 1946, comegou 0 entao
Minlsterio das Col6nias a emltir blhetes-postais llustrad')s diferentes para cada
Provincia Ultramarina, a come!;ar pela
da Guine, com uma serle em que as gravuras reproduzem moUvos locals, nas cores: azul sobre cartolina branca, verde
sobre cartolina azul, e castanho sobre
cartolina creme.
Estes bilhetes-postais eram comemorativos do c:V Centenarlo da Descoberta
da Gulne:., como consta do respectivo se10 que representa 0 «Forte de Cachen:. e
figura no !l.ngulo superior dtrelto.
As gravuras, a esquerda dos bilhetes- Felupes de Varela.

&!;lO.

EmissAo de 1932 - Porteado. Urn s6
desenho para os 9 valores.
Emissiio de 1941--Costumes portuguesea (1." Serie)--Dos dez cunhos de que
se compOe esta em15Siio, urn para cada
valor. e de Renato de Araujo 0 da taxa
de $10 (saloio) .
Selo das Obras Socla.ls dos CTT.
Em talhe-doce.
Emissao de 194O-CentenarIos ComeDlOll'atlvos da Fund&!;li1o .e da Restaui'a~ de Portugal-$10 e $80 (Exposigao
do Mundo Portugu~ s-1940) $25 e 1$00
(Era da.s Descobertas), $40 e 1$75 (D .
Mons') Henriques)-em colaboragao com
Armando Pedrosoi e $15 e $35 (D. Joao
IV), s6.

Emi.ssao de 1946--Comemoratlva do
1." Centenario do Banco de PorrlugalUma 56 taxa: $50.

Emissao de 1947- Comemoratll'a do
8.' CentenarIo da Tomada de Ll8boa &os
Monros--um s6 desenho para os sels var
lores.
(Cont inu a)

DO

- Batuque de <Cristaos de Geba:. .
- Bissau. Urn bairro comerclal
- Felupes de varela.
-Habita!;Oes dum regula fula.
- Rapariga balauta.
- Rapariga Manjaca tatuada.
- Regulo fula-fula de Bae com suas
mulheres.
- Uma estrada de Cati6.
- Velho Balauta.
- Vendedor de cabagas.

DE

PORTUGAL

7

Ha

portanto, 30 variedades.
Para 0 Natal de 1947, fez-se urna
emissa') de bilhetes-postals de «Boas-Fes_
tas:., sem selo impressa, em n11mero de 8
diferentes, com gravuras a varias c;:ores,
aleg6ricas de cada uma das ProvIncias
Ultramarinas Portuguesas, que circulavam, com selo colado, indiferentemente,
em qualquer delas.
As gravuras eram as seguintes:
-«Diog') Gomes e Ant6nio Nola descobriram a ilha de Santiago em 1460:.
- «Desembarque de Nuno Tristao em
1446:.
-<Joao de Santarem e Pero E scobar
descobrem as ilhas de S . Tome e Principe
em 1470:. .
-«Diogo Ca."') ergue urn padTiio no
rio Zaire em 1484:.
-«Vasco da Gama coloca urn padrao
em Quellmane em 1498:.
-«Audiencia do Samorim a Vasco da
Gama em 1498:.
-«Os portugueses chegam a Macau
em 1557:.
-<Religios')s dominlcanos convert endo os naturals de TImor em 1511:.
Em Janeiro de 1948, cabe a vez a Mo!;ambique, para urna serie de bilhetes-postais ilustrados, com 8 motivos da
mesma provincia, a cores sobre cartolina
branca, ouro, creme, verde, azul, rosa e
cinzento, com selo r epresentando a «Esta!;ao Postal-Laurengo Marques:..
As cores das gravuras sao: preto, cin•
zento, verde, azul, sepia e lilas, e, embora
nao ex!stam todas as combinagoes dos
motivos das gravuras, respectivas cores,
e cores da cartolina, conhecemos mals de
140 variedades.
Os motivos das gravuras sAo os seguintes:
-«Aspecto do porto de Laurengo Marques:.
-«Clube Ferroviario-Laurengo Marques:.
-<Guverno de Manica e Sofala>
- d greja Paroquial- Beira:.
-<Monumento a Mouzlnho de Albuquerque:.
- <Praga Mouztnho de Albuquerque:.
-<Trecho da Praga 7 de Malo-Lourengo Marques:.
-<Vista parcial de Lourenge Marques:. .
Seis meses mals tarde, em Julho de
1848, em comemoraglio do Tricentenario
da restauragao de Angola, foi em1tlda

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS
ANT6NIO JOAQUIM
JUNIOR

CORR~A

Ant6nio Joaquim Corr~a Junior e urn
dos mals ilustres filateUstas portugueses,
e urn dos cons6cios a quem mals deve este
Clube Filatellco de Portugal. Indlvldualldade, acima de tudo, de uma prlmorosa
educagiio, Ant6nio Joaquim Corr~a Junior teve agora oportunidade de expontllneamente, e em termos muito penhorantes, nos oferecer a sua valiosissima
colaboragiio, pelo que aqui the marufestamos 0 nosso profundo reconhecimento.

FALSIFICAQAO DAS «VINHETAS» DE MOQAMBIQUE
Virgilio Moura Santos, distinto fllatellsta de Lourengo Marques, pede a nossa
atenglio para uma grosseira falslficagiio
das chamadas cvlnhetas:. do correio aereo de Mogamblque, n.O' 16 a 23 A. do
cat8.1ogo Simoes Ferreira. Acrescenta ter
examlnado urn exemplar do ~50, conjuntamente com 0 sr. capitiio Ant6nio Macedo, e sublinha que, enquanto os selos
verdadeiros siio litografados, os falses
sao zlncografados, e em papel branco e

..........................................................

uma serie de 10 bilhetes-postais, sern se10 impresso, dos quais 7 com reprodugiio, .
a azul, de painels de azulejo da Ermlda
de Nossa Senhora da Nazare, em Luanda,
e 3 com os seguintes motivos, a cores:
-cAtaque de Salvad'lr Correia de Sa
a Fortaleza de S. Miguel, ern Luanda:..
-cAtaque de holandeses ao Forte de
Muxlma:.
--cErn barque de prlsioneiros holandeses em Luanda:..
No principio de Malo de 1953, foi emitido urn bilhete-postal llustrado, sem selo
impresso, para Mogambique, com a reprodugiio da gravura do selo de franquia de
$50, da ernissiio de Margo da mesmo ano
(borboletas) .
A gravura da borboleta, cPapills Dardanus Tibullus Kirb:., e feita a preto,
amarelo mate, branco e clnzento .
Este bilhete-postal era vendldo ao pre_
go de ~50, imdependentemente da franquia.
Fol este 0 iiltimo bllhete-postal emit!do, ate a. data, para as nossas Provinclas
de Africa.

mals fino. Pondo de sobre-avlso todos os
filatellstas, pedimos nos sejam enviados
todos os esclarecimentos capazes de melhor ser conhecida esta falslficagiio, que,
ao que parece, tern a vantagern de ser
uma porcaria... multo porca.

SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA
Cresce entre n6s, de maneira exfraordinaria, 0 coleccionamento dos sobrescritos de 1.0 dia e comemorativos, motivo
pelo qual 0 Clube Filatelico de Portugal,
que desde ha anos as vern editando regularmente, com prejufzo financeiro, decidiu corresponder ao interesse dos colecclonadores, melhorando consideravelmente 0 desenho · e a execugiio dos seus sobrescritos.
Espera 0 noss') Clube que, deste modo,
os coleccionadores passem a preferir, aInda mals, os sobrescritos por ele editados,
de maneira a que, aumentando a tlragem, diminua 0 prejulzo financelro de
quem, assim, presta mais urn servigo a
filatella portuguesa.

DR. OLIVEIRA MARQUES
De Murtzburg, Aiemanha, temos recebido amaveis notfcias do ilustre filatellsta e nosSQ prezado cons6clo e colaborado.r Dr. Ant6nio de Ollveira Marques,
que, com uma bolsa do Instituto de Alta
Cultura, ali se encontra a especializaI~se
em cl~ncias hist6ricas.
Com urn abrago para 0 querido Amigo, ca ficamos a espera de uns postais
urn POllCO maiores, prometidos para os
leltores do nosso BoleUm.

SELOS DE GARRETT
Afinal, parece que sairiio no pr6xlmo
m~s de Fevereiro os famosos selos dedica..
dos a Garrett, quatro,. das taxas de 1~01\
2~30, 3$50 e 5~00 . Fabricados em Viena
d'Austria, esperamos que correspondam
intelramente a expectativa dos fUatelistas,- e dos admiradores do llustre autor
das cViagens na minha terra:..

ANO NOVO, FELIZ ANO!
Vamos entrar no ano de 1957. Desejando ardentemente, f elicidades e prosperidades a todos os nossos prezados
Cons6cios, e, de urn modo geral, a todos
os fllatelistas portugueses, a todos, do coragiio, auguramos : - Ano No·vo, Feliz
Ano!

NOVIDADES FllATEllCAS
FINLANDIA
Em 17 de Dezembro. foram decorridos 200 anos depois que Adolf Fredrlk, 0 rei da Suecla-Finl1!.ndla, por urn
decreto real, deu a permissiio de estabelecer neste pais urn hospital, que tras
anos mals tarde fol aberto em Turku
(Abo). Por este facto-, a Direcgiio Geral
dos Correios e dos Telegrafos decidiu
emitlr urn selo comemorativo, do valor de
30 marcos. 0 desenho do- selo, cujo m')tivo e a CHnica da Universidade de Helslnquia, foi executado pelo artista Aarne
Karjalainen, e gravado. por B. Ekholm.

TURQUIA
SELO COMEMORATIVO DO 750.· ANIVERSARIO DA FUNDAQAO DA CIDADE SANITARIA DE KAYSERI
Valor
60 kurus
Tiragem
500.000
Format')
26 X 41 mm.
Cores
Amarelo e violeta
Impressiio:
Processo <offseb, em folhas de 50
exemplares, na Impressora cKlisecilik ve
Matbaacilik T . A. S. (Sabik Ailleddin KIral):., em Istambul.
Data da emissiio 1-11-956.
Duragiio da validade para franquia:
Ilimitada.
Obllteragiio de 1." dia de emissiio :
Em 1-11-956 no posta de correios em
Kayserl, por carlmbo com data especial.
Motivo:
Cldade Sanitaria de Kayseri.
Esta Cidade Sanitaria, que e composta de dois edlffcios, urn dos quais destinado a instrugiio da medicina, e 0 outro
ernpregado como cHnica, foi erigida em
1206, por Giyasettin Kheyhusrev, lmperador Seldjoudl-ce, sobre testamento da
prlncesa Gevher Nesibe, filha de Kilig AsIan II. Esta c1dade, que se chama tambern Glyasiye, Clfteler e Clfte Medrese, e
a prlmeira instituigiio sanitaria criada
pelos turcos na Anat6lia.

ESPANHA
Selo· comemorativo do Dla do Selo
1956, para a correspondencla ordinaria.
Denteado 13; 80 centimos - verde 2.500.000.

Reprodugii') do fragmento do quadl'o
cAnunciagiio:., de Frey Angelico, repro-

duzindo a flgura do Arcanjo San Gabriel.
Foi posta em circulagao no dia 12 de
Outubro de 1956.
-

0-

Como nos anos anteriores, desde a sua
criagiio, em 1944, a filatelia espanhola teve este anD mais uma emlssiio comemorativa do cDia do Selo:..

3Jibliogra/ia '~ilatelica
(Continuc;ao dll paginll 15)

imaginar que todo 0 coleccionador dOl!
selos itaJianos desejara comprar 0 no:vo
cBolaffb .

CATALOGO DO CORREIO AEREO SANABRIA 1957
Completo e aem omissiles, pubUcado por
NICOLAS SANABRIA CO. Inc., 521
Fifth Avenue, New York 17, N. Y. Pre!;O
$7,00, portee pagos, suplementos futur08

gratis
o tipo empregado e novo, bern como

todas as gravuras. Os pregos foram inteiramente revlstos, as mais das vezes elevados, acompanhando a lndicagao do mercado, e a tend~ncla de multos coleccionadores para escolherem selos aereos como
sua principal ocupagiio favorita.
Assuntos:
Sel08 aereil8 novos: isoladamente e em
series completas.
Selas usados: isoladamente e em primeiro dia de emissiio Oll voo' (nenhum outro cat8.1ogo possui esta feigiio.
Semi-oficlais: A mats completa Usta
do mundo.
Lisfa completa de erros, varledades,
ensaios, provas, especlmens, Postal Stationery, inclulndo 0. (inleo arranjo 'simpJificado de Aerogramas.
o Sanabria esta em campo ha mais de
urn quarto de seculo, e verifiea-se que alguns dos selos mencionados na primelra
edigiio sao agora incluldos noutros cats.logos, 0 que prova estar sempre a frente
de todos.
Sam Rodvien, de N ew York, urn dos
mals adlantados fllateli stas em selos ae·
reos, bern como outros elevados fllatelistas, declararam que cnao se podem coleccionar selos sem 0 Sanabria:..

Ai/Ida a

f.r;

9/;xpo8icao ?};iLateLica

~a qlllHaliea ~"s~ Caminl."s ~Il 7lltt"
DECRETO-LEI N." 40.889

PORTARIA

n.· 16.049

31 de Outubro de 1956

21 de Novembro de 1956

Encontrando-se atingidos os limites
legais de emissao das moedas divisionarlas de. $10 e $20 (bronze) e de 1$00 (alpaca), reconhece-se a convenH~ncia de os
elevar, de modo a satisfazer as necessidades do publico, e a garantir a fun!lao
econ6mlca das mesmas moedas.
Nestes termos, 0 governo decreta para
valer como lei 0 seguinte:
Artigo Unico. Os limites de emissao
da moeda divisionara das especes de $10,
$20 e 1$00, fixados pelos decretos-leis
n .os 38.278, de 1 de Junho de 1951, 39.089,
de 24 de Janeiro de 1953, e 40.273, de 8
de Ag')sto de 1955, sao elevadas para
12.000000$ 13.000.000$ e 30.000.000$, respectivamente.
Publique-se e cumpra-se como nele se
contem.
(Seguem-se as assinaturas do presidente da Republica e de todos os ministros.
.

Manda criar e par em circula!lao uma
serle de bUhetes-postais simples denominada cConhe!la a SUa hist6ria~ , cClm as
seguintes caracteristicas:
a) A serie e composta de oitenta e
seis modelos, numerados e seriados ern
quatro ciclos, cada urn dos quais corresponde a urn cicIo da nossa Hist6ria.
o 1.0 cicIo corresponde A I ." dinastia,
e tern vinte modelos;
o 2 ." cicIo. corresponde A 2." dinastia,
e tern trinta e dois modelos;
o 3." cicIo vai da Restaura!lao ate A
batalha do BU!laco, e tern catorze modelos;
o 4." cicIo desde 0 r einado de D." Maria II ate aos nossos dlas, e tern vinte modelos.
b) 0 rosto dos bllhetes-postais, em vez
de destinar-se aipenas ao endere!lo e indica!liio do remetente, e imaginariamente
dlvldldo por uma linha vertical em duas
zonas, correspondendo a 2/ ~ e 3/ da sua
area:
.
~
A zona da direita, de 3/~, com a altura
de 105 mm. e a largura de 90 mm, destina-se ao enderel;o, e e encimada pelas palavras cBUhete-p')stab , entre as quais se
vii 0 emblema dos C.T.T., 0 pontllhiio com
as palavras ( Correlo de Portugab .
A zona da esquerda, de 2/", com a altura de 105 mm. e a largura'de 60 mm,
e ocupada, em cada modelo, por uma
Uustra!la') alusiva a urn acontecimento
hist6rlco de relevo, s')b 0 qual se vii uma
legenda que institiscamente descreve ou
explica 0 acontecimento.
Ao alto·, 0 titUlo comum cConhe!la a
Sua hist6rla~.
Em baixo, a esquerda, a numera!lB.o;
a direita, a indica!lB.o 'do pre!lo, $50.
c) 0 verso dos bilhetes-postals destina_
-se inteiramente a correspondencia.

PORTARIA

n.·

16.048

21 de Novembro de 1956

Cria e manda par em circula!la'), cumulativamente com as que estB.') em vigor,
uma serie de selos postais comemorativos
do Dia da Mae, com as d;mensoes de
25,5x34,5 mm., denteado 13, das taxas e
cores, e nas quatidades seguintes :
1$00 (verde-claro com fundo
verde-escuro)
7.500.000
1$50 (sepia-claro com fundo
sepia-escuro)
2.500.00

ATEN~AO

A BIRMANIA

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Filatelico de Portugal, cumprimentando 0
Senhor Ministro das Comunicar;;oes. Entre os dois, 0 Sr. Eng. Branco Cabral, secreterio_geral, e, ~
direita, 0 Sr. Dr. Merio Reimao Nogueira, Administrador da C. P.

(BURMA)

Pede-se a atencil.o de todos os coleeclonadoret' e negoclantes. Posso fomecer selos de Burma, novos ou usados, em qualquer quantldade. Disponho tamb~m de
material para pacotes. Serao bem recebldas
propostas da troca. Escrevam a pedlr esciarecimpntos. Garante-se resposta imediata por avillo. S. G. H. DABABHOY, 272,
Edward Street, P. O. Box 193, RANGOON,
Burma.

o

Sr. General Gomes de Araujo, ilustre Ministro das Comunicar;;oes, examinando as participar;;oes, na companhia do Sr. Dr. Vasconcelos
Carvalho

o

presidente do nosso Clube, Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, conversando com 0 Sr. Prof.
Ooutor Merio de Figueiredo, presidente do
Conselho de Administrar;;ao da C. P.

AINDA AS TEMATICAS
Quando a nossa ultima croniqueta se
encontrava ja na tlpografia, recsbemos e
lemos mais dois artigos sobre as tematicas: urn do «anti-tematico:. dr. Oliveira
Marques, na «Republica:., a vincar, muito
justamente, a diversidade de conceitos e
de defini!<oes de filatelia tematica, entre
os seus pr6prios adeptos, e ate a diversidade de denomina!<ao, pois se uns Ihe chamam filatelia tematica, outros chamam-lhe de motivos, e ate outros, bastante
pretensiosamente, filatelia construtivaj e,
no «Mercado Filatelico:., na sec!<ao «De
Lisboa, faetos e comentarios:., dirigida
por Armando Lima, urn artlgo do temati-co Wernel Ell, que e das colsas maissensatas que, sobre tal assunto, temos lido
. iiltimamente.
Werner Ell elogia a s colec!<oes tematicas, derivante natural para aqueles que
na~ podem, nao sabem ou nao querem coieccionar selos conforme as regras classical'!. mlnp;'I.-as e defende-as, mas apontan_
•

do corajosamente os seus condicion8Jlismos e problemas.
N6s nao as elogiamos, mas aceitamos
e ate defendemos as tematicas, alem do
mais porque, como nestas colunas temos
escrito por varias vezes, as tematicas estlio atralndo para as selos milhoes de individuos em todo 0 Mundo.
Seriedade e aplaudi-las e ajuda-las,
mas nao criar-lhes ilusoes. Ja que, como
resumidamente mostramos no artigo anterior, a tendencia mundial e para aceitar as tematicas, sim, mas com acentuada diferen!<& em rela!<ao a filatelia propriamente dita, pelb que 0 futuro da filatelia na~ esta nem pode estar nunca nas
tematicas.
E tanto e verdade 0 que escrevemos,
que nunca ninguem, de cabe!<a e de responsabilidade, se atreveu a escrever a
barbaridade de que 0 futuro da filatelia
esta nas tematicas, aflrma!<ao que seria
louca, nlio e necessaria a defesa e a propaganda das tematicas, e ate seria prejUdicial ao seu desenvolvimento e prestigio. - V. C.

II

:JJibLiogra!ia
CATALOGO CERES
Fran~

e Col6n1as - 57-58
Pa.ris - Fran~

GaJerie

Acaba de aparecer a 15." edi!<a.o do catalogo Cl!lR1!lS- Fran!<a e col6nias, 1957.
Podem~s afirmar da 15." edi!<a.o deste
cataIogo que de ano para ano a sua preseu!<& e necessidade slio merecedoras dos
maiores enc6mios.
Aliando uma numera!<a.o tradicional e
16gica (ordem cronol6gica) a uma cota!<lio justa e perfeitamente equilibrada,
ClIlR1!lS justifica cada vez -mais 0 lugar
que ocupa entre os cataIogos, e 0 favor
crescente que encontra entre os coleccionadores, quer se trate de avan!<ados ou
de principiantes.
Veriflcamos neste catalogo uma alta
bastante marcadasobre a quase totaU- dade dos selos da Fran!<& e da Uniao
Francesa, com alguns po·ntos espectaculares, mas perfeitamente justificados, no
Sarre, Zona de Ocupa!<ao Francesa,. C li'
A, Reuniaoe outros territ6rios menos conhecidos.
AIem das cota!<oes, cuja exactidlio e
indiscutivel, apr e sen t a documenta!<lio
muito adiantada e bem estudada, quanta
a nuances, variedades, oblitera!<oes. etc ..
etc ..
Enfim, a impresslio e muito cuidada
(c~m bastantes gravuras novas) sobre
um belo papel branco, 0 que aumenta ain_
da mais a quaUdade deste cataIogo.

BOLAFFI - CATALOGO DE
SELOS ITALIANOS
2." edi!)iio, 1957 - Editor S.O.O.T. - Via.
Roma. 101-Turim (It8Jia.)-45S pagtnas
Pr~o: Frs. fro 1.500, ou Fr. Sui~os 17,50

Da esquercla para a direita: Jose Neto Pereira, Sergio W. de Sousa Simoes, Agostinho Gomes
Prista, Capitao Daria de Carvalho Preto Ramos, Carlos Alberto Filipe Vi/ao, Ant6nio Piedade
Sousa, Francisco Paramos de Carvalho, Menina Maria Luisa Vieira Pereira, Dr. Joao Vieira Pereira
e Henrique Nunes Garcia, na noite de inaugurac;ao da recente Exposic;ao Fi/at6lica das Caldas
da Rainha

Urn s6 olhar a nova edi!<lio deste catalogo dos selos dos pruses italianos e suficiente para imaginar que a sua c.a pa
guarda numerosas novidades, dado que
as paginas sao mais 117 do que na primeira edi!<ao.
A mais importante entre estas novidades, e a. catalogo especializad~ de Modena, Igreja (Vaticano), Estados Romanos
e da Toscana, que ocupa 60 paginas.
Os selos destes antigos Estados itaUanos. sao estudados em profundidade, e to-

cg;iLa leLica

das as nuances, variedades, ensaios e erros, sao mencionados e cotados.
Ha tambem, para cada Estado, um
breve resllmo hist6rlco, geografico, estat1stic~ e de hist6ria postal, que, com a
fiel reprodu!<ao duma carta geogr8.fica da
Ita-lia central, publicada em 1859, forma
um quadro del;ltro do qual se pode melhor
conhecer a genese das diferentes emissoes. 0 cataIogo comp~rta, tambem, informa!<oes tecnicas sobre 'a impressao dos
selos, a composi!<ao das folhas (das quais
tem quase sempre a reprodu!<ao,), 0 papel
que foi empregado, etc.j esta parte e completada pelas listas dos postos de correia
que funcionavam nos diferentes Estados.
Ha, por fim, dois pontes duma importAncia especial: um e que, por cada selo,
o catalogo publica quatro colunas de pre!<os: novos cOom goma, novos sem goma,
usados e usados sobre envelopej 0 outr~ e
que os selos da emissao de 1852 da Igreja
(Vaticano), sao classificados em fun!<ao
da espessura do papel sobre 0 quaJ eles
sao impressos, e nao apenas segundo as
nuances das cores.
o cataIogo especializado dos selos de
Italia fOoi tambem bastante remodelad~:
a coloca!<ao das paginas foi refeita, a fim
de facilitar a consultaj certas i:Ustra!<oes
foram gravadas de novo, e juntaram-se-lhes outras. Todos os ensaios dos selos de
ItaIia do seculo XIX sao catalogados e
ilustrados pela primeira vez, e ha tambem, na nova edl!<ao, bastantes variedades que nao estavam compreendidas na
de 1956.
A illtima parte, c~mpreendendo 0 catalogo simplificado dos selos dos outros
pruses italianos, foi tambem melhorado·:
ha mais gravuras e numerosas emissoes,
para as quais se tinha limltado, n~ ano
anterior, a dar 0 pre!<o das series completas, e que sao agora catalogados selo a
selo. Para dar um exemplo, todos os selos
do Vatlcano tem agora a sua cota!<ao.
A prop6sito de cota!<oes, deve dlzer-se
que muito mudou, n~ mercado filatelico
italiano, depois do aparecimento do Catalogo Bolaffi 1956 j a maioria dos pre!<os
subiu na nova edl!<aQ.
A apresenta!<ao tipografica desta obra
e mais uma vez impecavel, a sua capa toda em linho· e s6lida, mas 0 pre!<O de venda e razoavelj pelo que nao e dificil de
(Continua na pagina 17)

Urn d')s maiores benefIcios que da 0
Clube Filatelico de Po·rtugal, e 0 de permitir as transacgoes entre os seus cons6clos, dispers~s pelos mais variados locais
do globo, 0 que contribue duma maneira
n{)tavel para a valorizagaa. das colecgoes,
e para uma grande dispersao dos selos
nacionais.
Porem, nem sempre a circulagao de
valores filatelicos e livre, varian do em
quase todos os Pruses, e, dai, existirem
para cada caso leis, diplomas, regulamen_
tos, nao s6 dos pr6prios Estados, mas,
tambem, das alfandegas, correlos, etc.
No intuito de darmos a conheeer aos
Cons6cios os elementos de que dispomos,
iniciamos, a partir deste numero, a publicagao de informagoes referentes a cada Pais, e ao mesmo tempo solicitamos e
agradecemos indicagoes que possam tornar ainda mats util esta secgao de intereSSe geral.
ARGENTINA

Legalmente, nao impede 0 transito postal de envios filatelicos, mas, no caso de
cadernos de escolha ou envios postais de
certo volurne, estes passam pela Alfandega, onde, ao levantarem-se, e por nao terem sido abertos na presenga dos destinatarios, deve contar-se com faltas eventUais, sern falar nos gastos.
Nao e aconselhavel 0 envio de cadernos de selos.
CANADA

Sem restrigoes a exportagao e a importagao de selos e material filatelico. Alguns artigos, como postais e cartas denominadas ctour de mond:., sao prolbidas.
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da JIlocidade

IRAQUE

:m

livre a compra, venda e troca de se-

los.
JORDANIA

o mesmo que para

0

Iraque.

LmANO

A compra, venda ou permuta de selus,
nao esta sujeita a quclquer restrigao ou
lei.
PERU
Nao existe qualquer dificuldade nas
permutas de selos com 0 exterior. O:mtudo, tern havido casos ern que, quando a remessa e volumosa, ou de peso regular,
passa pela Seccion Moros del Correo, onde, na presenga do interessado, e aberta.
e reconhecido 0 seu conteudo; pagando
algumas vezes direitos ou outras taxas
que nao deixam muito satisfeitos os destinatarios ...
SIRIA
Sem restrigOes.
PAQUISTAO

sao permitidas as permutas. Compra
e venda de selos postais, nao est!io auto..
rizadas.
INDIA

:m livre, na Uni!io Indiana, a compra,
venda e troca de selos postais, quer sejam novos ou usados.

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
ADVOGADO
R. Nova do Almada, 21,.-2. o-Esq.
Telef. 23007

l.a ~xpo8ir-ao 9fiL(lteiica
No inicio deste ana, de acordo com os
restantes directores do. nosso Clube, flquei encarregad'J_ de divulgar a fllatelia
entre a juventude portuguesa. Foi com
esta final 'dade que organizei a I Exposigao Filatelica da Mocidade Portuguesa,
primeira duma serie de exposigoes que
pretendemos fazer nas escolas, liceus e
Faculdades.
Quero frisar, primeiro, que nao me
propuz realizar a I Exposigao Filatelica
da Mocidade Portuguesa, mas sim a I
Exposigao Filatelica na Faculdade de Medicina de Lisboa. Isto porque, sabendo
eu que existe urna secg1i.o fllatelica dentro da Mocidade, nao poderia, ficando
com 0 meu esplrito sossegado, organizar
urna tal exposig1i.o, sern pedir previamente
a colaboragao dessa secgao, a qual competia, mais do· que a n6s, levar a efeito
uma tal organizagao. Aconteceu, p~rm,
que tendo eu S'Jlicitado ao senhor Corre1o
Mor urn carimbo comemo·rativo para a
I Exposigao Filatelica na Faculdade de
Medicina, havendo-Ihe dado esta denominagao, os Correios fizeram urn carimbo
em que se l~: I Exposigao. Filatelica da
Mocidade Portuguesa, por engano, ou por
acharern mais adequada esta designagao.
Pego pelo facto desculpa aos dirigentes
da Secgao Filatelica da Mocidade Portuguesa.
Quiseram 0 ilustre Director da Faculdade de Medicina de Llsboa, Sr.
Professor Doutor Jorge da Silva Horta, e 0 directo:r do C. U. L., Sr. Professor Joaquim da Silva Cunha, darern-nos a subida honra de inaugurar a Exp')sigao. Assim, as 16 horas do passado
dia 7 de Dezembro, realizaram estas duas
individualidades a inauguragao da I Exposigao Filatelica da Mocidade Portuguesa.
Pode-se calcular ern cerca de 900 pessoas, estranhas a Faculdade, as que visitaram Exposig1i.o. Se juntarmos, aquele
niimero, 0 pessoal do Hospital e os alunos, atingirernos urna cifra que anda a

a.

LISBOA

CY0 rtUgue8a

volta dos 2.500 visitantes, 0 que, para
uma exposigAo deste genero, se po de considerar born, atendendo a localizagao da
Faculdade. 0 dia 8 de Dezernbro, feriado
Nacional, foi sem duvida aquele em que
tivemos maior niimero de visitantes.
Compreendeu a exposigAo 32 quadros
de 13 expositores. Foram eles:
Prof. Doutor Carlos Trinc1i.o, de Lisboa: urn quadro com urn estudo. sobre 0
selo 25 ReIs de D. Pedro.
D. Isabel Trinc1i.o, de Lisboa: urn
quadro com selos da Holanda.
Eng. Eduardo Cohen, de Lisboa: dais
quadros com urn estudo sobre selos da
Romenia de 1907.
Jose Hip6lito, de Torres Vedras: urn
quadro com selos da Alernanha e da Belgica.
o articulista, de Lisboa: urn quadro
com Portugal moderno.
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, de
Lisboa: quatro quadros com cartas prefilatelicas; Portugal conternporaneo; provas de selos do Continente; e Franga
contempm-anea.
Fernando Jose Vieira, de Lisboa: quatro quadros com Hungria, Austria e Alemanha.
Clube Filatelico de Portugal, de Lisboa: urn quadro com 0 seu Boletim mensal.
Jorge Emidio de Oliveira Pereira, de
Lisboa: tr~s quadros com cDesportlvos:.,
cCentenarios do Selo> e cAniversarios do
selo:..
Dr. CecOio Fernandez Fernandez, de
Lisboa: tr~s quadros com cMotivos Religiosos:..
Dr. Jose Vieira Pereira, de Caldas da
Rainha: dois quadros com eTernatica sabre Mediclna:..
Jose Augusto de Oliveira Alvarenga,
do Porto: dois quadros com cNagoes Unidas:. e eFlo·res:..
Eng. A. Furtado, de Lisboa: quatro
quadros com postais m8.ximos sobre medicos e Cruz Vermelha.
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E um quadro com revistas mundials
da especiaUdade.
Algumas destas participa!;oes, como
sejam as dos Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho, Dr. Cecillo Fernandez Fernandez, e Jorge Emidio de Oliveira Pereira
foram premiadas na Exposi!;ao Interna~
cional <Finl!l.ndla 1956:.. Quero pedlr desculpa ao Dr. Vasconcelo·s Carvalho pelo
facto de, por lapso, na:> ter mencl~nado,
no catalogo da Exposi!;ao, 0 premio que
lhe fol conferld:> na <Finll!.ndla 1956:.
conforme fiz para com os restantes pre~
miados, relevando aqui, na medida do posslvel, esta mlnha falha.
As partlclpa~oes, que, tanto peio seu
valor c:>mo pela apresenta!;ao, merecem
Ulna palavra especial de louvor, sao, se
me permitem ser tambem um pouco cntico, sao as de Dr. Cecillo Fernandez Fernandez, Prof. Doutor Carlos Trlnci!.o, Dr.
Vasconcelos Carvalho, Jorge Emidlo de
Oliveira Pereira, e Eng. A. Furtado.
A exp:>si~ao, ap6s ter sido filmada
pelos servi~os cinematogrlificos da Mocldade Portuguesa, foi oficialmente encerrada no dia 17 de Dezembro.
Nao quero acabar, sem fazer piiblico
os n'Jssol;' sinceros agradeclmentos a Sub-Sec!;l!.o Fllatelica da Delega~l!.o do Centro Universitario de Lisboa na Faculdade de Medicina, ao Dr. Alambre dos
Santos, aos expostores, a Associa!;a'J dos
Socorros Mutuos dos Einpregados do Comercio de Llsboa, a Imprensa, a Radio,
aos C.T.T., aos alunos da Faculdade de
~edicina de Llsboa, e a todos aqueles que,
de tl!.o boa vontade, nos ajudaram nesta
iniciativa.

Espanha, Italia, Suecia, Dinamarca, Finl!l.ndia, S Marino, Vaticano, etc., dos expositores srs. dr. Jose Navega, Cust6dio
Avelino, Jose Pinto Ribeiro, Henrique
Andrade, Sert6rio Pregui!;a, Eurico Bentes de Oliveira e Jose Barao Rochlnha
todos s6ci'Js daquele Juventude Sport
Cl~be.

JIlarca8 de ~ia
nUlnerica8 ou lJOlante8
No"

Junho 1956 - Lisboa - (Instituto
Superior Tecnico) - V Congresso
Internacional da Quimica Pura e
Aplicada.
26 - Setembro 1956 - Manobras MiUtares de st.' Margarida.
48 - Setembro 1956 - Idem.
61 :.
1956 - Idem.
16 - Outubro 1956 - Pico de Regalados.
19 - Novembro 1956 - Almada
26 :.
1956 - 1." Exposi!;l!.o Filatelica da Tematica dos Caihlnhos
de Ferro.
o m~s e ano refere-se ao exemplar do
nosso arquivo, ou que nos foi indicado,
nao obstando que existam com outras datas.
31 -
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A todos, MUITO OBRIGADO!
Leite Soares

I EXPOSIQAO FILATIfJLICA DE
IfJVORA
Em :mvora, integrada nag c:>memorado 38.· aniversario da funda!;ao do
.Juventude Spo.rt Clube, inaugurou-se em
5 de Dezembro, a 1." Exposi~ao Fil~teli
ca de :mvora, organlzada pelos srs. Jose
Pint:> Ribeiro e CUst6dio Avelino.
SANTiOS v.z'rCAS
Esta exposi~i!.o reunlu cerca de 1.000
(;;
selos, na sua quase to.talidade novos, de
'R./~Dezembro 45-.3'
Portugal e Ultramar, Holanda, Fran!;a, . ._ _ _ _ _ _ _..;L;.;.I.;S~B;.;;O;.;A;;..'__..1
~oes

c:Yara a lemalica a mlL8ica n08 8eLo8
Do «Correio do Minho:., de Braga, pedlmos venia para transcrever a seguinte
cr6nica de Paris, escrita por urn corresp~ndente especial, exclusivo da ANI em
Portugal:
PARIS, NOVEMBRO - (Por urn correspondente especial exclusivo da A N I
em Portugal). Acaba de se realizar uma
curiosa exposi!;i!.o em Paris, por ocasiao
do Salao Filatellco do Outono, a qual, sob
a rubrica <A FilateUa e a Musica:. Ilipresentou, a um pubUco interessado, ' centenas e centenas de selos do mundo inteiro·
dedicad'Js exclusivamente a Musica e ao~
grandes muslcos.
R€uniram-se, a volta deste tema, selos agrupados segundo varias formas.
Nalgumas salas, consagradas aos pr6prios mlisicos, estavam expostos de acordo c'Jm essa orienta!;ao. Noutras, podiam
apreciar-se as emissoes dedicadas a diversas categorias de instrumentos (de
corda, de sopro, de percussao), aos hin~s
nacionals, ao canto, a arte l1rica as dan!;as folcl6ricas, aos festivals e a ~rte musical na filateUa francesa.
Para c:>memorar a abertura da exposi!;ao, G Governo franc~s emitiu dois novos selos: um com a efigie de Chopin, e 0
outr~ com a do compositor franc~s do seculo XVII, Jean-Baptiste Lully, falecido
em 1677.
A prop6sito de Lully, 0 Salao expoe,
numa vitrina, uma carta que escreveu ao
Rei Luis XIV, agradecendo-Ihe 0 interesSe que 0 monarca dedicava as suas obras.
o aut6grafo, num estado de conserva!;l!.o
perf€lta, data de ha mals de 300 anos.
Depois de percorridas as salas da exposi!;ao, conclui-se que toda uma colec!;ao
de selos foi dedicada aos compositores
franceses: Jean Rameau, Rouget de VIsIe, SaInt-Saens, Gounod, Massenet, Chabrier, Berlioz, Vincent d'Indy, Debussy,
Ravel - para citar apenas os principais.
Quanto aos grandes classicos mundiais, parece que Mozart e 0 compositor
por quem 0 malor n11mero de palses da
Europa se tem interessado. Nao s6 ' 0 seu
pals natal, a Austria, como a Alemanha
Oriental, a Belgica, a Checoslovaquia a
Boemla e a Moravia, t~m-lhe consagr~do
s_elos e mesm'J series, alguns de verdadeiro valor artistico, como a colec!;ao da
Boemia e da Moravia, cujos selos rectangulares estao dlvididos em duas paries.

De um lado figura 0 musico, e do outr~
dois trechos da sua 6pera cD. Juan:..
Sob 0 ponto de vista de reprodu!;ao filatelica, Beethoven e Chopin encontram-se no mesmo· plano. Para 0 primeiro, ha
a homenagem da Alemanha, Checoslovaquia e do Sarre; para 0 segundo, a da PoMnia, da Fran!;a e tambem da Checoslovaquia. {Tnicamente as duas Alemannas
parecem ter emitido selos s:>bre Bach.
Outros compositores alnda se revelam
nesta exposi!;ao original, pouco populare~
no mundo filatelico. Ha Schubert, apenas
reconhecido na Austria e na Alemanha
Oriental; Handel, na Alemanha Oriental·
Schumann, n~ Republica Federal; Joha~
Strauss, na Austria; Richard Strauss, na
Alemanha Ocidental, que tambem publicou uma serie dedi{!ada a Wagner. Haydn
s6 mereceu as honras do seu pals natal a
Austria, e Listz do seu, a Hungria.
'
Sob a. ponto de vista nacional, numerosos palses figuram na exposi!;l!.o. Portugal, na categoria.- de instrumentos con~ribui com 0 selo onde, sob a le'genda
<Monsanto ~ , se v~ um jovem portugu~s
tocando.
A Espanha trouxe Manuel de Falla
Albeniz e Granados. A Italia, Rossini:
Stradivarius, Corelli, DOnizetti, Bellini e
Verdi. Devorak representa a ChecoslovaqUia, Grieg a Noruega, e Sibelius a Finll!.ndia. A Russia reuniu os seus <cinco
grandes:. num s6 selo- Tchakovski, Moussorgaki, Borodine, Rimsky Korsakov e
Glieka - mas dedicou series individuals
a este ultimo e a Lladov.
:m interessante notar que a America
Latina figura, sobretudo, dentro da categoria dos hinos naclonais e dos cantos
foIcl6ricos. :m asslm que ou reproduzlndo
os retratos dos seus autores, ou comemorando acontecimentos hist6ricos, se
evocam os hinos nacionais do Mexico e
da Bolivia, do Chile, do· Uruguai, da Guatemala e d'J Salvador. Ha a acrescentar
os selos alusivos a ean!;oes folcl6ricas da
Argentina, da Republica Dominicana: de
Cuba e da Bolivia.
o Brasil expoe as colec!;oes que emitiu por ocasiao dos festivals mUsicals,
como 0 de Salzburgo, durante a Semana
de Mozart, e os de 1950 e 1951, em honra
do compositor brasileiro C~rIos Gomes.
ANI.
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E um quadro com revistas mundials
da especiaUdade.
Algumas destas participa!;oes, como
sejam as dos Dr. A. J. de Vasconcelos
Carvalho, Dr. Cecillo Fernandez Fernandez, e Jorge Emidio de Oliveira Pereira
foram premiadas na Exposi!;ao Interna~
cional <Finl!l.ndla 1956:.. Quero pedlr desculpa ao Dr. Vasconcelo·s Carvalho pelo
facto de, por lapso, na:> ter mencl~nado,
no catalogo da Exposi!;ao, 0 premio que
lhe fol conferld:> na <Finll!.ndla 1956:.
conforme fiz para com os restantes pre~
miados, relevando aqui, na medida do posslvel, esta mlnha falha.
As partlclpa~oes, que, tanto peio seu
valor c:>mo pela apresenta!;ao, merecem
Ulna palavra especial de louvor, sao, se
me permitem ser tambem um pouco cntico, sao as de Dr. Cecillo Fernandez Fernandez, Prof. Doutor Carlos Trlnci!.o, Dr.
Vasconcelos Carvalho, Jorge Emidlo de
Oliveira Pereira, e Eng. A. Furtado.
A exp:>si~ao, ap6s ter sido filmada
pelos servi~os cinematogrlificos da Mocldade Portuguesa, foi oficialmente encerrada no dia 17 de Dezembro.
Nao quero acabar, sem fazer piiblico
os n'Jssol;' sinceros agradeclmentos a Sub-Sec!;l!.o Fllatelica da Delega~l!.o do Centro Universitario de Lisboa na Faculdade de Medicina, ao Dr. Alambre dos
Santos, aos expostores, a Associa!;a'J dos
Socorros Mutuos dos Einpregados do Comercio de Llsboa, a Imprensa, a Radio,
aos C.T.T., aos alunos da Faculdade de
~edicina de Llsboa, e a todos aqueles que,
de tl!.o boa vontade, nos ajudaram nesta
iniciativa.

Espanha, Italia, Suecia, Dinamarca, Finl!l.ndia, S Marino, Vaticano, etc., dos expositores srs. dr. Jose Navega, Cust6dio
Avelino, Jose Pinto Ribeiro, Henrique
Andrade, Sert6rio Pregui!;a, Eurico Bentes de Oliveira e Jose Barao Rochlnha
todos s6ci'Js daquele Juventude Sport
Cl~be.
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Do «Correio do Minho:., de Braga, pedlmos venia para transcrever a seguinte
cr6nica de Paris, escrita por urn corresp~ndente especial, exclusivo da ANI em
Portugal:
PARIS, NOVEMBRO - (Por urn correspondente especial exclusivo da A N I
em Portugal). Acaba de se realizar uma
curiosa exposi!;i!.o em Paris, por ocasiao
do Salao Filatellco do Outono, a qual, sob
a rubrica <A FilateUa e a Musica:. Ilipresentou, a um pubUco interessado, ' centenas e centenas de selos do mundo inteiro·
dedicad'Js exclusivamente a Musica e ao~
grandes muslcos.
R€uniram-se, a volta deste tema, selos agrupados segundo varias formas.
Nalgumas salas, consagradas aos pr6prios mlisicos, estavam expostos de acordo c'Jm essa orienta!;ao. Noutras, podiam
apreciar-se as emissoes dedicadas a diversas categorias de instrumentos (de
corda, de sopro, de percussao), aos hin~s
nacionals, ao canto, a arte l1rica as dan!;as folcl6ricas, aos festivals e a ~rte musical na filateUa francesa.
Para c:>memorar a abertura da exposi!;ao, G Governo franc~s emitiu dois novos selos: um com a efigie de Chopin, e 0
outr~ com a do compositor franc~s do seculo XVII, Jean-Baptiste Lully, falecido
em 1677.
A prop6sito de Lully, 0 Salao expoe,
numa vitrina, uma carta que escreveu ao
Rei Luis XIV, agradecendo-Ihe 0 interesSe que 0 monarca dedicava as suas obras.
o aut6grafo, num estado de conserva!;l!.o
perf€lta, data de ha mals de 300 anos.
Depois de percorridas as salas da exposi!;ao, conclui-se que toda uma colec!;ao
de selos foi dedicada aos compositores
franceses: Jean Rameau, Rouget de VIsIe, SaInt-Saens, Gounod, Massenet, Chabrier, Berlioz, Vincent d'Indy, Debussy,
Ravel - para citar apenas os principais.
Quanto aos grandes classicos mundiais, parece que Mozart e 0 compositor
por quem 0 malor n11mero de palses da
Europa se tem interessado. Nao s6 ' 0 seu
pals natal, a Austria, como a Alemanha
Oriental, a Belgica, a Checoslovaquia a
Boemla e a Moravia, t~m-lhe consagr~do
s_elos e mesm'J series, alguns de verdadeiro valor artistico, como a colec!;ao da
Boemia e da Moravia, cujos selos rectangulares estao dlvididos em duas paries.

De um lado figura 0 musico, e do outr~
dois trechos da sua 6pera cD. Juan:..
Sob 0 ponto de vista de reprodu!;ao filatelica, Beethoven e Chopin encontram-se no mesmo· plano. Para 0 primeiro, ha
a homenagem da Alemanha, Checoslovaquia e do Sarre; para 0 segundo, a da PoMnia, da Fran!;a e tambem da Checoslovaquia. {Tnicamente as duas Alemannas
parecem ter emitido selos s:>bre Bach.
Outros compositores alnda se revelam
nesta exposi!;ao original, pouco populare~
no mundo filatelico. Ha Schubert, apenas
reconhecido na Austria e na Alemanha
Oriental; Handel, na Alemanha Oriental·
Schumann, n~ Republica Federal; Joha~
Strauss, na Austria; Richard Strauss, na
Alemanha Ocidental, que tambem publicou uma serie dedi{!ada a Wagner. Haydn
s6 mereceu as honras do seu pals natal a
Austria, e Listz do seu, a Hungria.
'
Sob a. ponto de vista nacional, numerosos palses figuram na exposi!;l!.o. Portugal, na categoria.- de instrumentos con~ribui com 0 selo onde, sob a le'genda
<Monsanto ~ , se v~ um jovem portugu~s
tocando.
A Espanha trouxe Manuel de Falla
Albeniz e Granados. A Italia, Rossini:
Stradivarius, Corelli, DOnizetti, Bellini e
Verdi. Devorak representa a ChecoslovaqUia, Grieg a Noruega, e Sibelius a Finll!.ndia. A Russia reuniu os seus <cinco
grandes:. num s6 selo- Tchakovski, Moussorgaki, Borodine, Rimsky Korsakov e
Glieka - mas dedicou series individuals
a este ultimo e a Lladov.
:m interessante notar que a America
Latina figura, sobretudo, dentro da categoria dos hinos naclonais e dos cantos
foIcl6ricos. :m asslm que ou reproduzlndo
os retratos dos seus autores, ou comemorando acontecimentos hist6ricos, se
evocam os hinos nacionais do Mexico e
da Bolivia, do Chile, do· Uruguai, da Guatemala e d'J Salvador. Ha a acrescentar
os selos alusivos a ean!;oes folcl6ricas da
Argentina, da Republica Dominicana: de
Cuba e da Bolivia.
o Brasil expoe as colec!;oes que emitiu por ocasiao dos festivals mUsicals,
como 0 de Salzburgo, durante a Semana
de Mozart, e os de 1950 e 1951, em honra
do compositor brasileiro C~rIos Gomes.
ANI.

Urn d')s maiores benefIcios que da 0
Clube Filatelico de Po·rtugal, e 0 de permitir as transacgoes entre os seus cons6clos, dispers~s pelos mais variados locais
do globo, 0 que contribue duma maneira
n{)tavel para a valorizagaa. das colecgoes,
e para uma grande dispersao dos selos
nacionais.
Porem, nem sempre a circulagao de
valores filatelicos e livre, varian do em
quase todos os Pruses, e, dai, existirem
para cada caso leis, diplomas, regulamen_
tos, nao s6 dos pr6prios Estados, mas,
tambem, das alfandegas, correlos, etc.
No intuito de darmos a conheeer aos
Cons6cios os elementos de que dispomos,
iniciamos, a partir deste numero, a publicagao de informagoes referentes a cada Pais, e ao mesmo tempo solicitamos e
agradecemos indicagoes que possam tornar ainda mats util esta secgao de intereSSe geral.
ARGENTINA

Legalmente, nao impede 0 transito postal de envios filatelicos, mas, no caso de
cadernos de escolha ou envios postais de
certo volurne, estes passam pela Alfandega, onde, ao levantarem-se, e por nao terem sido abertos na presenga dos destinatarios, deve contar-se com faltas eventUais, sern falar nos gastos.
Nao e aconselhavel 0 envio de cadernos de selos.
CANADA

Sem restrigoes a exportagao e a importagao de selos e material filatelico. Alguns artigos, como postais e cartas denominadas ctour de mond:., sao prolbidas.
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FERREIRA

----------'

da JIlocidade

IRAQUE

:m

livre a compra, venda e troca de se-

los.
JORDANIA

o mesmo que para

0

Iraque.

LmANO

A compra, venda ou permuta de selus,
nao esta sujeita a quclquer restrigao ou
lei.
PERU
Nao existe qualquer dificuldade nas
permutas de selos com 0 exterior. O:mtudo, tern havido casos ern que, quando a remessa e volumosa, ou de peso regular,
passa pela Seccion Moros del Correo, onde, na presenga do interessado, e aberta.
e reconhecido 0 seu conteudo; pagando
algumas vezes direitos ou outras taxas
que nao deixam muito satisfeitos os destinatarios ...
SIRIA
Sem restrigOes.
PAQUISTAO

sao permitidas as permutas. Compra
e venda de selos postais, nao est!io auto..
rizadas.
INDIA

:m livre, na Uni!io Indiana, a compra,
venda e troca de selos postais, quer sejam novos ou usados.

DR. A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO
ADVOGADO
R. Nova do Almada, 21,.-2. o-Esq.
Telef. 23007

l.a ~xpo8ir-ao 9fiL(lteiica
No inicio deste ana, de acordo com os
restantes directores do. nosso Clube, flquei encarregad'J_ de divulgar a fllatelia
entre a juventude portuguesa. Foi com
esta final 'dade que organizei a I Exposigao Filatelica da Mocidade Portuguesa,
primeira duma serie de exposigoes que
pretendemos fazer nas escolas, liceus e
Faculdades.
Quero frisar, primeiro, que nao me
propuz realizar a I Exposigao Filatelica
da Mocidade Portuguesa, mas sim a I
Exposigao Filatelica na Faculdade de Medicina de Lisboa. Isto porque, sabendo
eu que existe urna secg1i.o fllatelica dentro da Mocidade, nao poderia, ficando
com 0 meu esplrito sossegado, organizar
urna tal exposig1i.o, sern pedir previamente
a colaboragao dessa secgao, a qual competia, mais do· que a n6s, levar a efeito
uma tal organizagao. Aconteceu, p~rm,
que tendo eu S'Jlicitado ao senhor Corre1o
Mor urn carimbo comemo·rativo para a
I Exposigao Filatelica na Faculdade de
Medicina, havendo-Ihe dado esta denominagao, os Correios fizeram urn carimbo
em que se l~: I Exposigao. Filatelica da
Mocidade Portuguesa, por engano, ou por
acharern mais adequada esta designagao.
Pego pelo facto desculpa aos dirigentes
da Secgao Filatelica da Mocidade Portuguesa.
Quiseram 0 ilustre Director da Faculdade de Medicina de Llsboa, Sr.
Professor Doutor Jorge da Silva Horta, e 0 directo:r do C. U. L., Sr. Professor Joaquim da Silva Cunha, darern-nos a subida honra de inaugurar a Exp')sigao. Assim, as 16 horas do passado
dia 7 de Dezembro, realizaram estas duas
individualidades a inauguragao da I Exposigao Filatelica da Mocidade Portuguesa.
Pode-se calcular ern cerca de 900 pessoas, estranhas a Faculdade, as que visitaram Exposig1i.o. Se juntarmos, aquele
niimero, 0 pessoal do Hospital e os alunos, atingirernos urna cifra que anda a

a.

LISBOA

CY0 rtUgue8a

volta dos 2.500 visitantes, 0 que, para
uma exposigAo deste genero, se po de considerar born, atendendo a localizagao da
Faculdade. 0 dia 8 de Dezernbro, feriado
Nacional, foi sem duvida aquele em que
tivemos maior niimero de visitantes.
Compreendeu a exposigAo 32 quadros
de 13 expositores. Foram eles:
Prof. Doutor Carlos Trinc1i.o, de Lisboa: urn quadro com urn estudo. sobre 0
selo 25 ReIs de D. Pedro.
D. Isabel Trinc1i.o, de Lisboa: urn
quadro com selos da Holanda.
Eng. Eduardo Cohen, de Lisboa: dais
quadros com urn estudo sobre selos da
Romenia de 1907.
Jose Hip6lito, de Torres Vedras: urn
quadro com selos da Alernanha e da Belgica.
o articulista, de Lisboa: urn quadro
com Portugal moderno.
Dr. A. J. de Vasconcelos Carvalho, de
Lisboa: quatro quadros com cartas prefilatelicas; Portugal conternporaneo; provas de selos do Continente; e Franga
contempm-anea.
Fernando Jose Vieira, de Lisboa: quatro quadros com Hungria, Austria e Alemanha.
Clube Filatelico de Portugal, de Lisboa: urn quadro com 0 seu Boletim mensal.
Jorge Emidio de Oliveira Pereira, de
Lisboa: tr~s quadros com cDesportlvos:.,
cCentenarios do Selo> e cAniversarios do
selo:..
Dr. CecOio Fernandez Fernandez, de
Lisboa: tr~s quadros com cMotivos Religiosos:..
Dr. Jose Vieira Pereira, de Caldas da
Rainha: dois quadros com eTernatica sabre Mediclna:..
Jose Augusto de Oliveira Alvarenga,
do Porto: dois quadros com cNagoes Unidas:. e eFlo·res:..
Eng. A. Furtado, de Lisboa: quatro
quadros com postais m8.ximos sobre medicos e Cruz Vermelha.

AINDA AS TEMATICAS
Quando a nossa ultima croniqueta se
encontrava ja na tlpografia, recsbemos e
lemos mais dois artigos sobre as tematicas: urn do «anti-tematico:. dr. Oliveira
Marques, na «Republica:., a vincar, muito
justamente, a diversidade de conceitos e
de defini!<oes de filatelia tematica, entre
os seus pr6prios adeptos, e ate a diversidade de denomina!<ao, pois se uns Ihe chamam filatelia tematica, outros chamam-lhe de motivos, e ate outros, bastante
pretensiosamente, filatelia construtivaj e,
no «Mercado Filatelico:., na sec!<ao «De
Lisboa, faetos e comentarios:., dirigida
por Armando Lima, urn artlgo do temati-co Wernel Ell, que e das colsas maissensatas que, sobre tal assunto, temos lido
. iiltimamente.
Werner Ell elogia a s colec!<oes tematicas, derivante natural para aqueles que
na~ podem, nao sabem ou nao querem coieccionar selos conforme as regras classical'!. mlnp;'I.-as e defende-as, mas apontan_
•

do corajosamente os seus condicion8Jlismos e problemas.
N6s nao as elogiamos, mas aceitamos
e ate defendemos as tematicas, alem do
mais porque, como nestas colunas temos
escrito por varias vezes, as tematicas estlio atralndo para as selos milhoes de individuos em todo 0 Mundo.
Seriedade e aplaudi-las e ajuda-las,
mas nao criar-lhes ilusoes. Ja que, como
resumidamente mostramos no artigo anterior, a tendencia mundial e para aceitar as tematicas, sim, mas com acentuada diferen!<& em rela!<ao a filatelia propriamente dita, pelb que 0 futuro da filatelia na~ esta nem pode estar nunca nas
tematicas.
E tanto e verdade 0 que escrevemos,
que nunca ninguem, de cabe!<a e de responsabilidade, se atreveu a escrever a
barbaridade de que 0 futuro da filatelia
esta nas tematicas, aflrma!<ao que seria
louca, nlio e necessaria a defesa e a propaganda das tematicas, e ate seria prejUdicial ao seu desenvolvimento e prestigio. - V. C.

II

:JJibLiogra!ia
CATALOGO CERES
Fran~

e Col6n1as - 57-58
Pa.ris - Fran~

GaJerie

Acaba de aparecer a 15." edi!<a.o do catalogo Cl!lR1!lS- Fran!<a e col6nias, 1957.
Podem~s afirmar da 15." edi!<a.o deste
cataIogo que de ano para ano a sua preseu!<& e necessidade slio merecedoras dos
maiores enc6mios.
Aliando uma numera!<a.o tradicional e
16gica (ordem cronol6gica) a uma cota!<lio justa e perfeitamente equilibrada,
ClIlR1!lS justifica cada vez -mais 0 lugar
que ocupa entre os cataIogos, e 0 favor
crescente que encontra entre os coleccionadores, quer se trate de avan!<ados ou
de principiantes.
Veriflcamos neste catalogo uma alta
bastante marcadasobre a quase totaU- dade dos selos da Fran!<& e da Uniao
Francesa, com alguns po·ntos espectaculares, mas perfeitamente justificados, no
Sarre, Zona de Ocupa!<ao Francesa,. C li'
A, Reuniaoe outros territ6rios menos conhecidos.
AIem das cota!<oes, cuja exactidlio e
indiscutivel, apr e sen t a documenta!<lio
muito adiantada e bem estudada, quanta
a nuances, variedades, oblitera!<oes. etc ..
etc ..
Enfim, a impresslio e muito cuidada
(c~m bastantes gravuras novas) sobre
um belo papel branco, 0 que aumenta ain_
da mais a quaUdade deste cataIogo.

BOLAFFI - CATALOGO DE
SELOS ITALIANOS
2." edi!)iio, 1957 - Editor S.O.O.T. - Via.
Roma. 101-Turim (It8Jia.)-45S pagtnas
Pr~o: Frs. fro 1.500, ou Fr. Sui~os 17,50

Da esquercla para a direita: Jose Neto Pereira, Sergio W. de Sousa Simoes, Agostinho Gomes
Prista, Capitao Daria de Carvalho Preto Ramos, Carlos Alberto Filipe Vi/ao, Ant6nio Piedade
Sousa, Francisco Paramos de Carvalho, Menina Maria Luisa Vieira Pereira, Dr. Joao Vieira Pereira
e Henrique Nunes Garcia, na noite de inaugurac;ao da recente Exposic;ao Fi/at6lica das Caldas
da Rainha

Urn s6 olhar a nova edi!<lio deste catalogo dos selos dos pruses italianos e suficiente para imaginar que a sua c.a pa
guarda numerosas novidades, dado que
as paginas sao mais 117 do que na primeira edi!<ao.
A mais importante entre estas novidades, e a. catalogo especializad~ de Modena, Igreja (Vaticano), Estados Romanos
e da Toscana, que ocupa 60 paginas.
Os selos destes antigos Estados itaUanos. sao estudados em profundidade, e to-

cg;iLa leLica

das as nuances, variedades, ensaios e erros, sao mencionados e cotados.
Ha tambem, para cada Estado, um
breve resllmo hist6rlco, geografico, estat1stic~ e de hist6ria postal, que, com a
fiel reprodu!<ao duma carta geogr8.fica da
Ita-lia central, publicada em 1859, forma
um quadro del;ltro do qual se pode melhor
conhecer a genese das diferentes emissoes. 0 cataIogo comp~rta, tambem, informa!<oes tecnicas sobre 'a impressao dos
selos, a composi!<ao das folhas (das quais
tem quase sempre a reprodu!<ao,), 0 papel
que foi empregado, etc.j esta parte e completada pelas listas dos postos de correia
que funcionavam nos diferentes Estados.
Ha, por fim, dois pontes duma importAncia especial: um e que, por cada selo,
o catalogo publica quatro colunas de pre!<os: novos cOom goma, novos sem goma,
usados e usados sobre envelopej 0 outr~ e
que os selos da emissao de 1852 da Igreja
(Vaticano), sao classificados em fun!<ao
da espessura do papel sobre 0 quaJ eles
sao impressos, e nao apenas segundo as
nuances das cores.
o cataIogo especializado dos selos de
Italia fOoi tambem bastante remodelad~:
a coloca!<ao das paginas foi refeita, a fim
de facilitar a consultaj certas i:Ustra!<oes
foram gravadas de novo, e juntaram-se-lhes outras. Todos os ensaios dos selos de
ItaIia do seculo XIX sao catalogados e
ilustrados pela primeira vez, e ha tambem, na nova edl!<ao, bastantes variedades que nao estavam compreendidas na
de 1956.
A illtima parte, c~mpreendendo 0 catalogo simplificado dos selos dos outros
pruses italianos, foi tambem melhorado·:
ha mais gravuras e numerosas emissoes,
para as quais se tinha limltado, n~ ano
anterior, a dar 0 pre!<o das series completas, e que sao agora catalogados selo a
selo. Para dar um exemplo, todos os selos
do Vatlcano tem agora a sua cota!<ao.
A prop6sito de cota!<oes, deve dlzer-se
que muito mudou, n~ mercado filatelico
italiano, depois do aparecimento do Catalogo Bolaffi 1956 j a maioria dos pre!<os
subiu na nova edl!<aQ.
A apresenta!<ao tipografica desta obra
e mais uma vez impecavel, a sua capa toda em linho· e s6lida, mas 0 pre!<O de venda e razoavelj pelo que nao e dificil de
(Continua na pagina 17)
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~a qlllHaliea ~"s~ Caminl."s ~Il 7lltt"
DECRETO-LEI N." 40.889

PORTARIA

n.· 16.049

31 de Outubro de 1956

21 de Novembro de 1956

Encontrando-se atingidos os limites
legais de emissao das moedas divisionarlas de. $10 e $20 (bronze) e de 1$00 (alpaca), reconhece-se a convenH~ncia de os
elevar, de modo a satisfazer as necessidades do publico, e a garantir a fun!lao
econ6mlca das mesmas moedas.
Nestes termos, 0 governo decreta para
valer como lei 0 seguinte:
Artigo Unico. Os limites de emissao
da moeda divisionara das especes de $10,
$20 e 1$00, fixados pelos decretos-leis
n .os 38.278, de 1 de Junho de 1951, 39.089,
de 24 de Janeiro de 1953, e 40.273, de 8
de Ag')sto de 1955, sao elevadas para
12.000000$ 13.000.000$ e 30.000.000$, respectivamente.
Publique-se e cumpra-se como nele se
contem.
(Seguem-se as assinaturas do presidente da Republica e de todos os ministros.
.

Manda criar e par em circula!lao uma
serle de bUhetes-postais simples denominada cConhe!la a SUa hist6ria~ , cClm as
seguintes caracteristicas:
a) A serie e composta de oitenta e
seis modelos, numerados e seriados ern
quatro ciclos, cada urn dos quais corresponde a urn cicIo da nossa Hist6ria.
o 1.0 cicIo corresponde A I ." dinastia,
e tern vinte modelos;
o 2 ." cicIo. corresponde A 2." dinastia,
e tern trinta e dois modelos;
o 3." cicIo vai da Restaura!lao ate A
batalha do BU!laco, e tern catorze modelos;
o 4." cicIo desde 0 r einado de D." Maria II ate aos nossos dlas, e tern vinte modelos.
b) 0 rosto dos bllhetes-postais, em vez
de destinar-se aipenas ao endere!lo e indica!liio do remetente, e imaginariamente
dlvldldo por uma linha vertical em duas
zonas, correspondendo a 2/ ~ e 3/ da sua
area:
.
~
A zona da direita, de 3/~, com a altura
de 105 mm. e a largura de 90 mm, destina-se ao enderel;o, e e encimada pelas palavras cBUhete-p')stab , entre as quais se
vii 0 emblema dos C.T.T., 0 pontllhiio com
as palavras ( Correlo de Portugab .
A zona da esquerda, de 2/", com a altura de 105 mm. e a largura'de 60 mm,
e ocupada, em cada modelo, por uma
Uustra!la') alusiva a urn acontecimento
hist6rlco de relevo, s')b 0 qual se vii uma
legenda que institiscamente descreve ou
explica 0 acontecimento.
Ao alto·, 0 titUlo comum cConhe!la a
Sua hist6rla~.
Em baixo, a esquerda, a numera!lB.o;
a direita, a indica!lB.o 'do pre!lo, $50.
c) 0 verso dos bilhetes-postals destina_
-se inteiramente a correspondencia.

PORTARIA

n.·

16.048

21 de Novembro de 1956

Cria e manda par em circula!la'), cumulativamente com as que estB.') em vigor,
uma serie de selos postais comemorativos
do Dia da Mae, com as d;mensoes de
25,5x34,5 mm., denteado 13, das taxas e
cores, e nas quatidades seguintes :
1$00 (verde-claro com fundo
verde-escuro)
7.500.000
1$50 (sepia-claro com fundo
sepia-escuro)
2.500.00

ATEN~AO

A BIRMANIA

o Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, presidente do Clube Filatelico de Portugal, cumprimentando 0
Senhor Ministro das Comunicar;;oes. Entre os dois, 0 Sr. Eng. Branco Cabral, secreterio_geral, e, ~
direita, 0 Sr. Dr. Merio Reimao Nogueira, Administrador da C. P.

(BURMA)

Pede-se a atencil.o de todos os coleeclonadoret' e negoclantes. Posso fomecer selos de Burma, novos ou usados, em qualquer quantldade. Disponho tamb~m de
material para pacotes. Serao bem recebldas
propostas da troca. Escrevam a pedlr esciarecimpntos. Garante-se resposta imediata por avillo. S. G. H. DABABHOY, 272,
Edward Street, P. O. Box 193, RANGOON,
Burma.

o

Sr. General Gomes de Araujo, ilustre Ministro das Comunicar;;oes, examinando as participar;;oes, na companhia do Sr. Dr. Vasconcelos
Carvalho

o

presidente do nosso Clube, Sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, conversando com 0 Sr. Prof.
Ooutor Merio de Figueiredo, presidente do
Conselho de Administrar;;ao da C. P.

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS
ANT6NIO JOAQUIM
JUNIOR

CORR~A

Ant6nio Joaquim Corr~a Junior e urn
dos mals ilustres filateUstas portugueses,
e urn dos cons6cios a quem mals deve este
Clube Filatellco de Portugal. Indlvldualldade, acima de tudo, de uma prlmorosa
educagiio, Ant6nio Joaquim Corr~a Junior teve agora oportunidade de expontllneamente, e em termos muito penhorantes, nos oferecer a sua valiosissima
colaboragiio, pelo que aqui the marufestamos 0 nosso profundo reconhecimento.

FALSIFICAQAO DAS «VINHETAS» DE MOQAMBIQUE
Virgilio Moura Santos, distinto fllatellsta de Lourengo Marques, pede a nossa
atenglio para uma grosseira falslficagiio
das chamadas cvlnhetas:. do correio aereo de Mogamblque, n.O' 16 a 23 A. do
cat8.1ogo Simoes Ferreira. Acrescenta ter
examlnado urn exemplar do ~50, conjuntamente com 0 sr. capitiio Ant6nio Macedo, e sublinha que, enquanto os selos
verdadeiros siio litografados, os falses
sao zlncografados, e em papel branco e

..........................................................

uma serie de 10 bilhetes-postais, sern se10 impresso, dos quais 7 com reprodugiio, .
a azul, de painels de azulejo da Ermlda
de Nossa Senhora da Nazare, em Luanda,
e 3 com os seguintes motivos, a cores:
-cAtaque de Salvad'lr Correia de Sa
a Fortaleza de S. Miguel, ern Luanda:..
-cAtaque de holandeses ao Forte de
Muxlma:.
--cErn barque de prlsioneiros holandeses em Luanda:..
No principio de Malo de 1953, foi emitido urn bilhete-postal llustrado, sem selo
impresso, para Mogambique, com a reprodugiio da gravura do selo de franquia de
$50, da ernissiio de Margo da mesmo ano
(borboletas) .
A gravura da borboleta, cPapills Dardanus Tibullus Kirb:., e feita a preto,
amarelo mate, branco e clnzento .
Este bilhete-postal era vendldo ao pre_
go de ~50, imdependentemente da franquia.
Fol este 0 iiltimo bllhete-postal emit!do, ate a. data, para as nossas Provinclas
de Africa.

mals fino. Pondo de sobre-avlso todos os
filatellstas, pedimos nos sejam enviados
todos os esclarecimentos capazes de melhor ser conhecida esta falslficagiio, que,
ao que parece, tern a vantagern de ser
uma porcaria... multo porca.

SOBRESCRITOS DE 1.0 DIA
Cresce entre n6s, de maneira exfraordinaria, 0 coleccionamento dos sobrescritos de 1.0 dia e comemorativos, motivo
pelo qual 0 Clube Filatelico de Portugal,
que desde ha anos as vern editando regularmente, com prejufzo financeiro, decidiu corresponder ao interesse dos colecclonadores, melhorando consideravelmente 0 desenho · e a execugiio dos seus sobrescritos.
Espera 0 noss') Clube que, deste modo,
os coleccionadores passem a preferir, aInda mals, os sobrescritos por ele editados,
de maneira a que, aumentando a tlragem, diminua 0 prejulzo financelro de
quem, assim, presta mais urn servigo a
filatella portuguesa.

DR. OLIVEIRA MARQUES
De Murtzburg, Aiemanha, temos recebido amaveis notfcias do ilustre filatellsta e nosSQ prezado cons6clo e colaborado.r Dr. Ant6nio de Ollveira Marques,
que, com uma bolsa do Instituto de Alta
Cultura, ali se encontra a especializaI~se
em cl~ncias hist6ricas.
Com urn abrago para 0 querido Amigo, ca ficamos a espera de uns postais
urn POllCO maiores, prometidos para os
leltores do nosso BoleUm.

SELOS DE GARRETT
Afinal, parece que sairiio no pr6xlmo
m~s de Fevereiro os famosos selos dedica..
dos a Garrett, quatro,. das taxas de 1~01\
2~30, 3$50 e 5~00 . Fabricados em Viena
d'Austria, esperamos que correspondam
intelramente a expectativa dos fUatelistas,- e dos admiradores do llustre autor
das cViagens na minha terra:..

ANO NOVO, FELIZ ANO!
Vamos entrar no ano de 1957. Desejando ardentemente, f elicidades e prosperidades a todos os nossos prezados
Cons6cios, e, de urn modo geral, a todos
os fllatelistas portugueses, a todos, do coragiio, auguramos : - Ano No·vo, Feliz
Ano!

NOVIDADES FllATEllCAS
FINLANDIA
Em 17 de Dezembro. foram decorridos 200 anos depois que Adolf Fredrlk, 0 rei da Suecla-Finl1!.ndla, por urn
decreto real, deu a permissiio de estabelecer neste pais urn hospital, que tras
anos mals tarde fol aberto em Turku
(Abo). Por este facto-, a Direcgiio Geral
dos Correios e dos Telegrafos decidiu
emitlr urn selo comemorativo, do valor de
30 marcos. 0 desenho do- selo, cujo m')tivo e a CHnica da Universidade de Helslnquia, foi executado pelo artista Aarne
Karjalainen, e gravado. por B. Ekholm.

TURQUIA
SELO COMEMORATIVO DO 750.· ANIVERSARIO DA FUNDAQAO DA CIDADE SANITARIA DE KAYSERI
Valor
60 kurus
Tiragem
500.000
Format')
26 X 41 mm.
Cores
Amarelo e violeta
Impressiio:
Processo <offseb, em folhas de 50
exemplares, na Impressora cKlisecilik ve
Matbaacilik T . A. S. (Sabik Ailleddin KIral):., em Istambul.
Data da emissiio 1-11-956.
Duragiio da validade para franquia:
Ilimitada.
Obllteragiio de 1." dia de emissiio :
Em 1-11-956 no posta de correios em
Kayserl, por carlmbo com data especial.
Motivo:
Cldade Sanitaria de Kayseri.
Esta Cidade Sanitaria, que e composta de dois edlffcios, urn dos quais destinado a instrugiio da medicina, e 0 outro
ernpregado como cHnica, foi erigida em
1206, por Giyasettin Kheyhusrev, lmperador Seldjoudl-ce, sobre testamento da
prlncesa Gevher Nesibe, filha de Kilig AsIan II. Esta c1dade, que se chama tambern Glyasiye, Clfteler e Clfte Medrese, e
a prlmeira instituigiio sanitaria criada
pelos turcos na Anat6lia.

ESPANHA
Selo· comemorativo do Dla do Selo
1956, para a correspondencla ordinaria.
Denteado 13; 80 centimos - verde 2.500.000.

Reprodugii') do fragmento do quadl'o
cAnunciagiio:., de Frey Angelico, repro-

duzindo a flgura do Arcanjo San Gabriel.
Foi posta em circulagao no dia 12 de
Outubro de 1956.
-

0-

Como nos anos anteriores, desde a sua
criagiio, em 1944, a filatelia espanhola teve este anD mais uma emlssiio comemorativa do cDia do Selo:..

3Jibliogra/ia '~ilatelica
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imaginar que todo 0 coleccionador dOl!
selos itaJianos desejara comprar 0 no:vo
cBolaffb .

CATALOGO DO CORREIO AEREO SANABRIA 1957
Completo e aem omissiles, pubUcado por
NICOLAS SANABRIA CO. Inc., 521
Fifth Avenue, New York 17, N. Y. Pre!;O
$7,00, portee pagos, suplementos futur08

gratis
o tipo empregado e novo, bern como

todas as gravuras. Os pregos foram inteiramente revlstos, as mais das vezes elevados, acompanhando a lndicagao do mercado, e a tend~ncla de multos coleccionadores para escolherem selos aereos como
sua principal ocupagiio favorita.
Assuntos:
Sel08 aereil8 novos: isoladamente e em
series completas.
Selas usados: isoladamente e em primeiro dia de emissiio Oll voo' (nenhum outro cat8.1ogo possui esta feigiio.
Semi-oficlais: A mats completa Usta
do mundo.
Lisfa completa de erros, varledades,
ensaios, provas, especlmens, Postal Stationery, inclulndo 0. (inleo arranjo 'simpJificado de Aerogramas.
o Sanabria esta em campo ha mais de
urn quarto de seculo, e verifiea-se que alguns dos selos mencionados na primelra
edigiio sao agora incluldos noutros cats.logos, 0 que prova estar sempre a frente
de todos.
Sam Rodvien, de N ew York, urn dos
mals adlantados fllateli stas em selos ae·
reos, bern como outros elevados fllatelistas, declararam que cnao se podem coleccionar selos sem 0 Sanabria:..
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A conv.!.te do director da Casa da Maeda, engenhetro Perestrelo de Vasconcelos,
entl'ou naquele estabelecimento fabril, em
1931 com a categoria de praticante, sem
ab~donar cO'lltudo a sua situa!;iio na Calla B r,rdalo Pinheiro.
Empregado especialmente na gravura
manual a buril sobre a!;o, conservou-se
na Casa da Moeda ate Ag'OSto de 1935,
data em que pediu a exonera!;iio. Nessa
ocasiiio foi louvado pelos apreclAvels servl!;Os que ali prestara.
Aa mesmo tempo, despedia-se tambem
da casa Bordalo Pinheiro, Ld.", para 10gressar nas oficinas do Banco de Po,r tugal, onde veio a ocupar sucessivamente
os cargos de primeiro gravador, mestre
de gravura, chefe de sec!;iio de gravura
e estampagem para 0 fabrico de notas e
tltulos, e, per fim, chefe de servl!;os, lugar que desempenhava quando faleceu.
No Banco de Portugal dec:'orreu, ;pois,
quase toda a sua carreira de gravador, e
ali atingiu a plena posse da sua arte,
encaminhado, nos primeiros anos, por
seu padrlnhe, 0 mestre competentlssimo
que foi Jose Armando Pedroso. Uma serie de viagens aos principai.s estabelecimentos de gravura na Europa completeu
a eaucagiio profissional de Renato de
Araujo.
.
Alem de notas de bance, e papets fiduciarlos, executou in11meros trabalhos
heraIdicos, ex-Ubris, e primorosas reprodugOes, em chapa de ago, de quadros e
monumentos, das quais destacamos CIS segulntes: Tomada. de Lisboa aos Mooros,
e 0 Comerol,o no S6culo XV. quadros do
pintc,r Martins Barata: Os Artifices no
S6culo XV. quadro de Veloso Salgadoi D.
Joao VI rea.bWta. 0 Banoo de Lisboa;
Du88 Cab~ de Velho8l; D. Marla. n;
Minha Ig.reja Baptismal (Jer6nimos) i
Arco de Almedina; P~ do Comerclo;
D. Luisa Franclsca de Gusmilo; etc., etc.
Recebeu, 'entre outras, as distingoes
seguintes: I." medalha ,e m gravura no
Saliio da Sociedade Nacional de Belas
Artesi 1." medalha em gravura manual
a burH e 1." medalha em ponta-seea no
Sallio dos Artistas Graticos de Lisboai.
medalha de prata. n() Salao do Gremio
dos Ourives do Suli e 1.' medalha no
Salao d') Estoril.
Alem dos selos de corre1o a que diante
nos referimoB, executou, em gravura ti-

Por GODOFREDO

FERREIRA

pogratica, alguns cunhos de outros, que
nao chegaram a emitir-se: Castelo de
Almonrol, Caravela etc. Em colaboragao
com Armando Pedroso, gravou tambem,
em talhe;ioce, urns. serte de vinhetas para 0 Conselho Nac10nal de Turismo reproduzlndo a Torre dOB Clerigo8l, Se VeIha. de Coimbra, Torre ile Belem e Mostetro cia Batalha.
Leccionou gravura: na Escola de Belas Artes, como monitori na oficina do
Banco de Portugali e a sens fUhos Joiio
Jose de Araujo e Renato Manuel de
Araujo. Tambem ensinou desenho, durante algum tempo, na Casa do, Ardina,
em Llsboa.
AIem da gravura, Renata de Araujo
cultivou a plntura a 61eo, a aguarela e a
encaderna!;ao artlstica.

• • •
A notavel conipetenci,a, de Renato de
Araujo bastantes vezes foi utuizada pela
Administragiio Geral dos CTT, na grava!;iio des CUMOS das suas estampilha'S, e
pode dizer-se, com inteira justiga, que em
todas as ocasiOes s6 teve motivo para se
felicitar pela escolha.
Nesta especialidade, 0 balan!;O de trabalhos executados pelo eximf.? artista e
o seguinte:
Em gravura t'pogni.fica sobre
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nao emltldos, mais os seguintes do mesmo tlpo:
- Cabo Verde-45 centavos- azul
- Gutne--45 centavos- azuli 85 centavos-carmim
'- S. Tome e Principe- 85 centavoscarmim
- Angola--45 centavos- azul
Para Mo!;ambique, tambem foram fabricados, mas nao emitldos, bllhetes-postals com selo do tip') c:Lusiadas:., de 45
centav:>s- azul, e de 85 centavos, carmim .
A partir de 1946, comegou 0 entao
Minlsterio das Col6nias a emltir blhetes-postais llustrad')s diferentes para cada
Provincia Ultramarina, a come!;ar pela
da Guine, com uma serle em que as gravuras reproduzem moUvos locals, nas cores: azul sobre cartolina branca, verde
sobre cartolina azul, e castanho sobre
cartolina creme.
Estes bilhetes-postais eram comemorativos do c:V Centenarlo da Descoberta
da Gulne:., como consta do respectivo se10 que representa 0 «Forte de Cachen:. e
figura no !l.ngulo superior dtrelto.
As gravuras, a esquerda dos bilhetes- Felupes de Varela.

&!;lO.

EmissAo de 1932 - Porteado. Urn s6
desenho para os 9 valores.
Emissiio de 1941--Costumes portuguesea (1." Serie)--Dos dez cunhos de que
se compOe esta em15Siio, urn para cada
valor. e de Renato de Araujo 0 da taxa
de $10 (saloio) .
Selo das Obras Socla.ls dos CTT.
Em talhe-doce.
Emissao de 194O-CentenarIos ComeDlOll'atlvos da Fund&!;li1o .e da Restaui'a~ de Portugal-$10 e $80 (Exposigao
do Mundo Portugu~ s-1940) $25 e 1$00
(Era da.s Descobertas), $40 e 1$75 (D .
Mons') Henriques)-em colaboragao com
Armando Pedrosoi e $15 e $35 (D. Joao
IV), s6.

Emi.ssao de 1946--Comemoratlva do
1." Centenario do Banco de PorrlugalUma 56 taxa: $50.

Emissao de 1947- Comemoratll'a do
8.' CentenarIo da Tomada de Ll8boa &os
Monros--um s6 desenho para os sels var
lores.
(Cont inu a)
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- Batuque de <Cristaos de Geba:. .
- Bissau. Urn bairro comerclal
- Felupes de varela.
-Habita!;Oes dum regula fula.
- Rapariga balauta.
- Rapariga Manjaca tatuada.
- Regulo fula-fula de Bae com suas
mulheres.
- Uma estrada de Cati6.
- Velho Balauta.
- Vendedor de cabagas.
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portanto, 30 variedades.
Para 0 Natal de 1947, fez-se urna
emissa') de bilhetes-postals de «Boas-Fes_
tas:., sem selo impressa, em n11mero de 8
diferentes, com gravuras a varias c;:ores,
aleg6ricas de cada uma das ProvIncias
Ultramarinas Portuguesas, que circulavam, com selo colado, indiferentemente,
em qualquer delas.
As gravuras eram as seguintes:
-«Diog') Gomes e Ant6nio Nola descobriram a ilha de Santiago em 1460:.
- «Desembarque de Nuno Tristao em
1446:.
-<Joao de Santarem e Pero E scobar
descobrem as ilhas de S . Tome e Principe
em 1470:. .
-«Diogo Ca."') ergue urn padTiio no
rio Zaire em 1484:.
-«Vasco da Gama coloca urn padrao
em Quellmane em 1498:.
-«Audiencia do Samorim a Vasco da
Gama em 1498:.
-«Os portugueses chegam a Macau
em 1557:.
-<Religios')s dominlcanos convert endo os naturals de TImor em 1511:.
Em Janeiro de 1948, cabe a vez a Mo!;ambique, para urna serie de bilhetes-postais ilustrados, com 8 motivos da
mesma provincia, a cores sobre cartolina
branca, ouro, creme, verde, azul, rosa e
cinzento, com selo r epresentando a «Esta!;ao Postal-Laurengo Marques:..
As cores das gravuras sao: preto, cin•
zento, verde, azul, sepia e lilas, e, embora
nao ex!stam todas as combinagoes dos
motivos das gravuras, respectivas cores,
e cores da cartolina, conhecemos mals de
140 variedades.
Os motivos das gravuras sAo os seguintes:
-«Aspecto do porto de Laurengo Marques:.
-«Clube Ferroviario-Laurengo Marques:.
-<Guverno de Manica e Sofala>
- d greja Paroquial- Beira:.
-<Monumento a Mouzlnho de Albuquerque:.
- <Praga Mouztnho de Albuquerque:.
-<Trecho da Praga 7 de Malo-Lourengo Marques:.
-<Vista parcial de Lourenge Marques:. .
Seis meses mals tarde, em Julho de
1848, em comemoraglio do Tricentenario
da restauragao de Angola, foi em1tlda
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cial «Lourengo Marques>, e estampUhas
postais de 1,4 de centavo, tipo especial
«Inhambane>, circulem em toda a provincia>.
Nunca conseguimos compreender a
primeira parte desta Portarla, porque nao
consta que tenha havido qualquer bllhete-postal destlnado especialmente, e com
lndicagao do distrito de Lourengo Marques.
Note-se ainda que, em principios do
ano segulnte, uma Portaria Provincial
com 0 n." 51, de 21 de JaneIro de 1915,
publicada no Boletim Oficial de Mogambique, n." 4 de 23 do mesmo m8s, determinava que «as f6rmulas de franquia espedais dos distritos de Lourengo Marques, Inhambane, Quelimane, Tete e Mogambique, circularao lndistlntamente em
toda a col6nia, ate que 'os dep6sitos estejam abastecidos com as necessarias para
o consumo de cada distrito, ou ate que
por outra forma se providencie>.
Tinha motivado esta determinagao 0
facto de Se terem «esgotado varias taxas
de selos postais, e estarem outras prestes
a acabar, e por alnda entao niio ter saldo
de Lisboa 0 vapor da carreira com a remessa ja anunciada da Metr6pole>.
A desvalorizagao da moeda portuguesa, a seguir a Grande Guerra de 1914-18,
deu origem a elevag!i.o correspondente das
taxas postais, e, consequentemente, a publlcagao de varios diplomas a determinar
os val ores que sucessivamente teriam os
portes.
Mas, ate 1926, n!i.o foi emitido nem
sobrecarregado qualquer bllhete-postal
para as Provincias Ultramarinas, nas
quais utllizavam os bllhetes-postais anteriormente emitidos, com aposigao, de selos complementares.
Nas condigoes referidas, saiu, em
1923, 0 Decreto n." 9307, que fixava as
seguintes taxas para bllhetes-postais ultramarinos :
- Cabo Verde- $05; $30; $60; $05+$05;
$30 + $30; $60+$60;
- Guine - $12; $30; $60; $12+$12; $30+
+ $30; $60 + $60;
- So Tome e Prlncipe - $06; $30; $60;
$06+$06; $30 + $30; $60+$60;
- Mogambique-$30; $60; $30+$30; 60+
+$60.
. Mas, como consequ8ncia disto, apenas
foram emitidos, em 1926, os seguintes
bllhetes-postais, do mesmo ·t1po de 1912
(1 centavo):
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- Cabo Verde - Angola
JlllHI!TE

5 centavos, azul claro
30
>, verde escuro
60
>, carmim
6
>, lilas
30
> , verde escuro
60
> , carmim

~~
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DESEO 2000/ 4000 f. Yvert Portugal
y Colonias, hasta 5 cada, comunes mlni-

mo 15 f. sello, / Novedades Portugal y
CoioIilas.-Doy mismo, Espafla y ' Colonlas.
Miguel March Vllanova - Rambla del
Caudillo nn." 46, 2. 0, 1.a - VILLANUEVA
Y GELTRU- (BARCELONA).
J'echange des timbres-poste neufs, en
series completes. Je donne des timbres-poste de U. S. S. R., et je desire de tout
Ie reste du Monde, surtout des Colonies
et Avion. A. G. Moultanov, Poste Restante, CHARCOV 3 (U. S. S. R.).
Nuno· Viegas Vaz-C. Postal, 25-GLuanda. Esta interessado na troca de selos de Angola por selos do Continente e
restantes Provincias ultramarinas.

E, em 1928, sairam mais os seguintes,
de tipo semelhante aos do Continente,
emitidos no mesmo ano (tipo «Julio Alves» :
-Cabo Verde-5+5 ·centavos - verde
cinzento claro
30+30 centavos - verde cinzento
60+60 centavos - vermelho-tejolo
o Decreto n." 18.567 determlnou, em
1930, que os selos de franquia para as
Provincias Ultramarinas passassem a ser
de tr8s desenhos diferentes: tipo «Padroes>, para a India, Macau e Timor; tipo «Lusfadas> para Mogamb!que; e tipo
«Ceres> para as restantes provlncias de
Africa.
Sem que qualquer diploma especial tivesse entao criado ou emitido bllhetes-postais com selos desses tipos, entre 1932
e 1938, entraram em circulagao os segulntes, com gravura semelhante it de
1912 (1 centavo), mas com selo do tipo
«Ceres> de fundo tracejado (gravura de
Arnaldo Fragoso):
- Cabo Verde-85 centavos-carmim
(1934)
- S. Tome e Princlpe--45 centavosczul (1938)
- Angola - 85 centavos - carmim
(1932)
AIm destes, foram fabricados, mas

Deseo intercambio de series nuevas
completas, novedades de Portugal y Ultramar. Doy Espafla y Colonias. NICOLAS MIRANDA - AMP ARO, 88 - Madrid - Espanha.
Deseo cambi'J de sellos universales,
especialmente Portugal, Ultramar y Colonias, base Yvert 1056-1957. Doy Espana, Colonias y Univel·sales. NICOLAS
MIRANDA - AMPARO, 88 - Madrid
- Espanha.
Des. Hongrie sur manco!., pref. neuf.
Don. Portugal et Colonies. Pas premier.
- Soares- Penha de Franga, 246 - Lisboa - Portugal.
Fornego selos novos de correio, nacionais 0'1 estrangeiros, em troca de selos
usados. DOMINGOS DOS SANTOS - R.
de D. Pedro IV, A-1.o-Esq." - QUELUZ.
Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Nagao 10$, 20$, D. Dinfs 10$, 20$,
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio
de Janeiro, 24-1."-Dt.0- Lisboa- (Portes
registados extra).
SELOS -

Rua da Prata, 53 -

LISBO.A

Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal eu Ultramar Portugu8s, troco por selos para a sua colecr,;iio, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua da Madalena, 80-3.· - LlSBOA

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixt'ies - Compra e troca. Vende com
grandes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
JOS1!l P. N. AGUIAR - Caixa Postal n.O 2685-C, LUANDA-ANGOLA, procura correspondentes em Mogambique,
GUine, India, Timor, Macau S. Tome e
Pnncipe e Cabo Verde.
•
TROCA DE SELOS- Todo 0 Mundo.
Mande-me 100 ou mais selos do seu pais,
e eu enviar-lhe-ei a mesma quanUdade,
da Suecia, Noruega, Dinamarca e Finla.ndia. Eng. P er Karlsson, I Sjaktsgrand 26,
HAGERSTEN, Suecia.
Of ere go series temaUcas : sports, etc,
comemorativos, aviagiio, aerogramas Zeppelins, de todos os paises. Desejo series
nOV:lS desde 1948, a ssim como novidades
do mtramar Portugues. Resposta imediata aos envios de Fr. 10.000 Yvert, ou
.::quivalente. HENDRIKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.
Compra e venda de selos de Portugal
e Ultramar, nas melhores condigoes.
Havaneza de Santa Marta, Ld."- Rua
de Santa Marta, 46-A - Lisboa.
MATERIAL FILAT1!lLICO- Os melhores pre!;os de revenda.
Apartado, 495 - Lisboa
Dou aves, insectos, peixes, borboletas,
mapas, etc., em troca de selos comemorativos nossos. DOMINGOS DOS SANTOS - R. de D. Pedro IV, A-1.0-Esq. QUELUZ.
Je cherche echange avec Colonies Portugaises, Anglaises, France et Espagne,
de poste aerienne du monde entier. Je
donne Hongrie et pays democratiques.
Base Yvert - DR. KENDE FERENC Orkeny - Hongrie.
PIDLIP ALEGBE (NVERASTAMPS
PHILATELIST) - Requires exchanges.
Gives British Colonials and african large
pictorials; wants U.S.A., Spanish, Portuguese and Latin America stamps, gold
values. Basis Stanley Gibbons & Scotts
cata~ogues. Write in English only: P. A.
ALEGBE, 46, Feleye Street - Okepadl,
Ibadan - Nigeria - West Africa.
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Envio postais ilustrados coloridos, motivos a escolha, em troca de selos comemorativos. DOMINGOS DOS SANTOS R. de D. Pedro IV, A-l."-Esq. - QUELUZ.
POl' cada 200 selos comemorativos do
Continente, dou 500 selos estrangeiros diferentes. DOMINGOS DOS SANTOS- R.
de D. Pedro IV, A-1.o-Esq. - QUELUZ.
Dou selos fiscais de todo 0 mundo, em
troca de selos vulgares comuns ou comemorativos. DOMll'lGOS DOS SANTOSR. de D. Pedro IV, A-l."-Esq.o - QUELUZ.
FILATELIA MOTIVOS - - Troca series completas, novas, base Yvert - A.
Guerra - Moral 7 - GALDAR - CANARY ISLANDS.
Troco selos comemo-r ativos estrangeiros, POl' selos comemorativos nacionais,
ate 500. DOMINGOS DOS SANTOS- R.
de D. Pedro IV, A-1.o-Esq. - QUELUZ.

DOMINGOS DO SACRAMENTO
Roa da. Cruz Vermelha., 6-S,o-Esq,

LISBOA-N
-0-

SELOS PARA COLECQAO
ALBUNS
MATERIAL FILATlflLICO
Fornecimentos pOl' mancolistas,
ou POl' remessas a escolha
Cadernos com selos isolados; foIhas com series completas
Circulares gratis contra pedido

S6 trato pOl'

correspond~ncia

DE PORTUGAL

Aten!:ao, filatelistas da India Portuguesa, Macau, Timor, Cabo Verde, Mogambique e S. Tome e Principe: Mandem-me selos das vossas provincias, em
quantidades de 50, 100 ou 200, podem
mandar repetidos, m 8.ximo 15, eu retribuirei com igual quantidade e qualidade
de Angola. Maxima seriedade e respostas
rapidas. Envios r egist a d')s. VITOR MANUEL COELHO PEREIRA- Caixa Postal, 3501 - MAIANDA - LUANDA ANGOLA.
Procuro amigos para trocarem comigo, enviando-me selos de Portugal e Ultramar, s6 novos e comemorativos. Dou
Brasil. Base a combina r. IVO KLUG ARROZEIRA - TIMBO - st." CATARINA - BRASIL.
Troco selos de E spanha e Col6nias pOl'
Universais, de prefer~ncia em series compi etas. Jesus Prieto Alonso - Andicoeche I (Algorta) Vizcaya - Espanha.
MARIA DO CARMO MENDES, C. P.
1229-C Luanda - Angola, deseja correspondentes em todas as Provincias Ultramarinas Po-rtuguesas e Portugal, para
trocar selos. Da Angola e Portugal. Do
estrangeiro, recebe Despo-rtivos e Flores,
e da Angola.
JOSlil P. N. AGUIAR, Caixa Postal
n." 2685 - Luanda, ANGOLA, deseja cor_
respondentes em: S. Tome e Principe, Cabo Verde, Guine, Macau, India, Timo·r e
Mo!:ambique, para troca de selos Da Angola e Portugal, novos ou usados.
Ofere!:o series tematicas, comemorativas, postais anal6gicos,
s')brescrftos de 1. dia, e selos da
Pol6nia. Procuro selos e correspondentes em Angola, Guine, S.
Tome, India, Macau, Timor, Mo!:ambique e A!:ores. Colecciono
selos com animais, flores, correio aereo, pict6ric')s e comemorativos. Respondo im ediatamente
em alemao, fran ces ou ingles.
Dr. Mleczyslaw Lipinski - ul.
Gen. Sikorski ego 25 M. 1. - Zielona S6rd 1 - Pol6nia.
0
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para cada uma das provlncias de Africa:
10 reis; 20 rels (1907); 10+10 rels,
20+20 rels (1907).
Para Angola, foi necessario fazer uma
tiragem especial para Ihe aplicar a sobrecarga «REPUBLICA>, pOl' nao haver
bilhetes-postais das emissoes de 1903 a
1907 na Casa da Moeda, 0 que se nota
por pequenas diferen!:as na composigao
tipografica, e na cor da cartolina.
Para Mo!:ambique, os bilhetes-postais
de 10+10 reis que receberam a sobrecarra, eram da variedade em cartolina cor
de camUr!:a, com a ins~!:ao inferior a
come!:ar a 2 1h mm. adlante do comego
das linhas de direc!:ao.
Mas, em 1913, esgotaram-se em S.
Tome e Principe os bilhetes-postais simples de servigo local, recebidos sobrecarregados na Casa da Moeda, pelo que foi
decidido aplicar, naquela provincia, uma
sobrecarga local, de caracteres multo altos, «REPUBLICA>, em bilhetes-postais
de 10 rels, da emissao de 1903.
No ano segulnte, 0 mesmo facto sucedeu em Mogambique, onde havia grande
quantidade de bilhetes-postais de 10+10
reis, quer sem sobrecarga (1903) quer
com «REPUBLICA> da Casa da Moeda
(1912) .
Foi, por isso, dec'dldo aplicar uma sobrecarga local «REPUBLICA>, em caracteres romanos, a preto, sobre os selos das
duas folhos dos bilhetes-postais de resposta paga, separando-as p ara servirem
como bilhetes-postais simples. Ao mesmo
tempo, cobriram as indicagoes «COM
RESPOSTA PAGA> ou «REPUBLICA>
com quatro linhas de 63 pontos pretos
multo juntos. Conhecem-se com estas sobrecal'gas as duas -variedades do bUhete-postal de 10+10 rels, atras referfdas.
A mesma sobrecarga de 4 Ilnhas de
pontos pretos foi entao aplicada tambem
em bilhetes-postals de 10+10 reis, recebi_
dos da Metr6pole com a sobrecarga «REPUBLICA> (Moeda). Nestas condlgoes,
apenas se conhece a variedade em que a
inscrigao inferior come!:a 2% mm. adlante do comego das linhas da direc!:ao.
Pela mesma ocasiao, aplicaram outra
sobrecarga local «REPUBLICA> (sem
acento no «U>, e ligeiramente mais comprida) , a vermelho, em bilhetes-postais
de 10+10 rels (1903), da variedade em
que a inscri!:ao inferior comega na prumada do comego das linhas da direcgao,
e tamMm nos de 20 rels (1903), 20 rels
(1907) e 20+20 rels (1907).

Parece que a aplica!:ao destas sobrecargas s6 velo a ser sancionada pela Portaria Provincial n.O 128, publicada no Boletim Oficilil de Mo!:ambque, n.o 7, de 13
de Fevereiro de 1915; mas esta Portaria
fala em ctrago a tinta preta>, e nao em
!inhas de pontos.

Os bilhetes-postais do tipo definitivo
da Republica, com selo do tipo «Ceres>,
criados por Decreto de 20 de Agosto de
1913, s6 entraram em circulagao no ano
seguinte, nas nossas provincias de Africa.
Eram das taxas de 1 centavo, verde,
2 centavos, carmim, e respectivas rGapostas pagas, com gravuras semeJhantes aos
bilhetes-postais das mesmas taxas da Metr6pole (os de 1 centavo e 1+1 centavos,
com a esfera armilar).
Nos de 1 centavo e 1+1 centavos, a
cartolina era cor de camur!:a; nos de 2
centavos e 2+2 centavos era branca.
A inscrigao inferior dos bilhetes-postais de 2+2 centavos, normalmente nao
apresenta 0 acento agudo no 1. E de
cPAYEE>; mas em alguns da Gulne e
de Angola, figura «PAYlilE>.
Nas quatro taxas da Gulne, normalmente as estrelas de urn e outro lado
do mesmo nome da provincia, na base
do selo, apresentam uma das pontas voltada para baixo; mas 0 bilhete-postal de
2 centavos existe tambem com as estrelas
com uma ponta para eima.
0

Em 1914, uma Portaria Provincial de
Mogambique, com 0 n.o 2.197, public ada
no respectiv~ Boletim Oficial, n.o 46, de
14 de Novembro, determinava «que os
bilhetes-postais de 1 centavo, tipo espe-

._._....-.............. __ ...................... _.... _..................... _----_ .......... ---_ .... .
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(CONTINUAQAO. DO N"OMERO ANTERIOR)
Em 1898, para comemora!<8.o do IV
Centenario do descobrimento· do ctunlnho
maritimo para a India (Centenario da
India), foi em1tida uma serie de 8 bUhetes-postals de 10 rels, e 4 de 20 rels, para
circularem indiferentemente em qualquer
das Provincias de Africa, como referimos
no estudo dos BlIhetes-postals de Portugal e Dhas Adjacentes.
As corel:\ das gravuras destes bllhetespostals eram as seguintes:
20 Bels
«Egreja de S. J08.0 Thomar:t ............... cinzento-azeitona
cIgreja dos Jeronymos:t ...................
azul
«Porta Lateral dos Jeronymos:t ... .. ...... ..
cinzento
verde-claro
cPa!<o Real de Clntra
«Janella do Convento
de Christo em Thomar.. ........... .. ......
castanho-lilas
«Egreja da Concei!<ao
Velha, Lisboa:t .... ..
azul-clozento
«Porta principal da
Igreja dos J er6nymos:t .............. .. ... cinzento-castanho
(Vista exterior d a
Charola da Igreja
do Convento d e
Cristo, em Toman
l1Ias-- rosa
20 BMs
cCastello da P ena Cintra:t ................
violeta-cinzento
«Torre de Santa Maria de Belem:t ........
vloleta-cinzento
«Vasco da Gama:t .....
cinzento-escuro
«Se de Lisboa:t .. .......
cinzento-azuI
A emissiio de blIhetes-postais de usccorrente, com efigie de D. Carlos I, tipo
«Mouchon:t, foi determinada pelo Decreta
de 24 de AbrlI de 1902, para entrar em
circula!<ao em 1 de Janeiro do ana segulnte.
Era constituida pelas segulntes taxas,
para cada uma das Provincias de Africa:
25 rels - carmim /25+25 rels-carmim

PEL 0

------~

BRIGADEIRO J. CUNHA LAMAS

rels - Verde / 10+ 10 rels - Verde
Para a Provincia de Mo!<ambique, havia alnda as taxas de 20 reis, lilas, e
20 + 20 reis, lilas, destinadas as correspondenclas para os territ6rios !imitrofes.
Normalmente, a cartolina destes bilhetes-p')stais e cur de camur!<a; mas eXlstern tambem em cartolina creme os de 10
reis, de Angola, e os de 10 reis, 20 rels
e 25 rels, de Mo!<amb.que.
Nos bUhetes-postais de 10+10 reis,
de Mo!<amblque, a inscr:!<iio inferior
«D'este lado ... :t come!<a 2,5 mm, adiante
do come!<o das linhas de direc!<iio, nos
exemplares em cartolina cor de camur!<a,
e na prumada das mesmas linhas, nos
exemplares em cartollna creme.
Em 1907, a balxa de porte resultante da balxa do valor do franco-ouro, que
servia de base a fixa!<iio das taxas da
correspondencia para 0 estrangeiro, moti_
vou a substitui!<ao dos bUhetes-postals de
25 rels e de 25+25 reis, par ouU'os de
20 rels e 20+20 reis. Estes illtimos apenas diferlam daqueles no valor do selo
e na cor da gravura, que passou a ser lilas. Os bUhetes-postais de Mo!<ambique,
da nova taxa de 20 rels e de 20+20 rels,
eram diferentes dos emitidos em 1903, e
tinham a lnscri!<iio «UNION POSTALE
UNIVERSELLE:t, como os de 25 rels e
de 25+25 rels.
10

A mudan!<a do reg'me, em 5 de Outubra de 1910, deu origem, como se sabe,
a aplica!<ao de sobrecarga cREPUBLICA:t, feita na Casa da Maeda de Llsboa,
ern todas as f6rrnulas de franqula entao
em uso.
Par esse motivo" aparecem, a partir
de 1912, em circula!<iio, as segulntes bilhetes-postals com a referida sobrecarga,

CASA HIP6LITO, L.DA
TELEF. 3 E 53

TORRES VEDRAS
PORTUQAL
• • • • • __ • • • • • __ • • • __ • • • • • • • • • •_
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:-------------------------------DEDAL DE OURO, LD.a
Frederico Villani

(EDI«;6ES OURO)
Grende sorlido em :
Sobrescrltos de 1. dla. 1. VOOB e Comemoratlvos. de Portugal. Ultramsr e Estrsngelro.
(Edh;oes dOB C.T.T" Comlssoes OrganizadOISS, Ouro, C. F. P •• AlfIJ, etc.,)

COMPRA, AOS MELHORES
PREQOS, SELOS USADOS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR,
EM QUANTIDADE!

Frederico Villani
Telef. 665718

I

MATERIAL FILATIIlLICO
Postals Mlixlmos de Portugal. Ultramsr
e Estrangelro.

-!!trade de Benfica, 263 B - LIS BOA N
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L1SBOA

B. DOS BEMIlDIOS (a. Lapa), 60
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SOLICITAM
TROCAS
Escrevem-nos varios coleccionad~res
que pretendem relacionar-se com coleccion adores portugueses, entre eles :
M. JESUS AGREDA - I la Catolica,
14-1.", San Sebastian - Espanha.
LAM-HONG-LIET-c/ Depot. SOAEO
- 92 Quai Bach-Dang - F. O. Box, 214
Tourane - (Centre Vie-Natn).
GO HOO HONG - 135 Dr. Sutomo
Str., - Probolingg~, Djawa Timur, - Indonesja.
DR. W. K. SCHUCKMANN - P . O.
Box, 34 - San Anselmo, Cal. - U. S . A .
FR. BARTA - Rostovska 17~Praha
- Checoslovaquia.
GILBERT S. BERO - 354, Beatrice
Ave. - Johnstown, Pa. - U. S. A.
MARIAN DRABIK - ul. JagieU6nska
nr. 12/ 5 - Szczecin - Pol6nia.
G. B. BARBESIO - Sollingstrabe 71-A - (20b) Holzminden - Deutschland.
CIV. ING. STEM TORNGREN- Hogstien 27 - St?cksund - Sweden.
JIM PERRY - Kent School - Kent,
Conn. - U. S. A.
JOSE ANGEL ROMANELLO - Reconqulsta 266- Villa Ballester- FCNGB .
Mitre - Argentina.
ERICH R. FUSSLEIN - Hely Hutchinson Street - Mtunzini, Zululand Africa do SuI.
LOUIS HEIRMAN - 1 Rue Destriveaux 1 - Liege - Belgica.
MAURICE LOUBRADOU - Rue de
la Colombe - Gramat-Lot - Franc;a.
ERICH LOEBL - c/ 0 Government
Hospital - Glvat Shaul Beth - Jerusa16m - Israel.
Estes enderec;os sao indlcados sem
c?mpromisso nem responsabiUdade da
nossa parte.
Thess addresses are given withouth
engagement nor responsability our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabilite de notre part.
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PORTUGAL E ULTRAMAR
Selol novos e uudo. em series compl./e.
" "vullO - reimpr ..ss;;.1 - proves - errOl,
vendem-I .. com bonl d",con/os.
A/ .. ndem-... pedidos de provincie, medien/. envio de mencolis/s ••

Dlrlglr pedldos a J. BAPTISTA PEREIRA - Av. General Roc;adas, 71_4.° E.
LlSBOA - Telef. 83 00 43
N. B. - Facillta-se 0 pagamento com
os segulntes selos usados:
S~rles completas de .Aves> e .Pelxes>
Selos do Contlnente e Ultramar aos
centos. (Continente, s6 comemoratlv09).

tDOS lellBes de selol da rasa Molder que se
express., a v8loriz8~iio
dos selos que possuimos

SYRIAN HOBBIES CLUB
Con vida pessoas de todo 0 mundo, Interessadas na prlmelra revl.ta a I ser;publlcada em Inglas, francas, italiano, alemlio.
ru.so. latim, esperanto. arm~nlo. turco e
lirabe. Todo 0 Mlldio Orlent'3": Siria LIbano. Arlibla Saudlta, Kuwait: Irlio. 'Iraq,
Bhareln. Eglto, SudAo. Llbla, Marrocos.
Desejamos contacto com todo 0 mundo.
Asslnatura: 2 D61ares amerlcanos Inscr!!lilo : 1 D6lar O. P. Box 225, ALEPPO, fllrla.

"NOVA FILATELIJA"
11: a principal revlstll. fIlat~lIca jugoeslava.
mensal, com as dlrec!llles dos seus asslnantes: em todo 0 mundo.
Asslnatura anull.l, $2.00 (USA) ou 20
cuplles Intemsclonals de resposta, ou alnda selos nov os, comemoratlvos, em sllrles
completas, ao valor facial. d'lova FUatelIja> , P. O. Box 28!, LJUBLJANA, Jugoeslavla.

Selos
Moedas
Ouadros

Casa Molder

Selos
Moedas
Ouadros

DO
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tudos sobre os carimbos portugueses, como, por exempl~, o· de Constantino Salvi
A moldura, com 0 feitio de uns labios
grossos, ou com 0 de um !imao, como
vulgarmente e designado, nao e iinica na
marcofilia portuguesa. :Ii: semelhante a<J.
de um carimbo de Beja, mas com os bicos laterais mais pronunciad?s. Estes bicos mais pronunciados aproximam-no de
um dos· carimbos nominativos de Mldoes.
Isto quanta a parte externa. Quanto
Ii. designac;ao interna, e aceitand~ de barato que exista com a de INGLA/ TERRA, cit ado por Urwick, mas que nunca
vimos, tratar-se-i!1 de um carimbo pre-fllate!ico·, de penetrac;ao, semelhante aos
de Espanha, Ilhas, etc., de que possuimos
varios exemplares.
Com a palavra TERRA apenas, n.· 2
da comunicac;ao de Urwick, e nossa carta atras reproduzida, ja nao e de aceitar
que se trate do mesmo carimbo INGLAI
/TERRA, com a prlmeira parte, a prlmelra unha, safada pelo uso.
Em primelro lugar, 0 muito us~ nao
safada somente uma linha, deixando a
outra perfeitamente legivel, mas safaria
um pouco a s duas linhas, e por igual.
Em segundo lugar, a correspond~ncia
vinda enta~ de Inglaterra nao podia' ser
tanta, que levasse ao desgaste de tal carlmbo.
Em terceiro lugar, tanto. aquele carlmbo n.· 2 de Urwlck, de Lisboa para
Lisboa, como, de maneira vislvel e mais
indiscutlvel, 0 nosso, numa carta do Porto para Lisboa, afastam totalmente a hlp6tese INGLA/TERRA.
Portanto, se existiu 0 carimbo portugu~s de INGLA/TERRA, pre-filatelico,
po·r volta de 1812, - a omissao da prlmelra linha, INGLA, para ficar apenas
TERRA, fol prop~sitada, para, por volta
de 1856 a 1859, 0 transformar num car;mbo de VIA TERRA, semelhante ao
VIA MAR, de que tamMm possulmos varios exemplares.
TERRA, na metade inferior do charna do limao, pode ter resultado, pois, da
falta de INGLA, na parte superior, por
adaptac;ao do carimbo anterior, ou par
faita, mesmo da palavra VIA, no
caso de um carimbo novo, com moldura igual a anterior. E, neste Ultimo
CBS?, cariJnbo novo, com moldura igual
a de urn anterior, ate po de ser que lhe
nao falte nada, isto e, ate pode ser que
lhe nao falte, na metade superior, a palavra VIA, por se entender que TERRA

DE PORTUGAL .
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e bastante para significar VIA/TERRA.
E nem Se estranhe que TERRA ocupe
apenas a metade inferior. No carimbo de
Serpa, ovalado, de Novembro de 1869, a
palavra Serpa aparece igualmente na
metade inferior da oval.
III

Concluimos por entender estarmos em
face de um carimbo de penetrac;ao, TERRA, equivalente a VIA TERRA. Mas 0
n11mero de pec;as verificadas e manifestamente insuficiente para uma opiniao
definitiva, pelo que, dan do a publico estes ligeiros e despretenciosos apontamentos, ficamos aguardando que outros surjam com igual intuito, a fim de que se
esclarec;a este curio so problema de marcofilla portuguesa.
A. J. de Vasconcelos Carvalho

PARA SEU INTERESSE,
CARO CONSOCIO ...
Frequente as reunioes fHatelicas do nosso Clube, todas as
terc;as e sextas-feiras, das 21 as
24 horas, e t'Jdos os ss,bados, das
16 as 20 horas, pois nelas podera,
num ambiente de franca camaradagem fllatelica, efectuar as suas
sem gastos de portes, e sem pepermutas sem perdas de tempo,
rigos de extravio· de cartas.
Quanto maior for 0 n11mero de
s6ci~s presentes nas nossas reunioes, mais serao os stocks que
todos teremos iI. nossa disposiC;ao, bern como mais numerosos
serao os conhecimentos que uns
aos outros transmitiremos.
Alem das vantagens referidas,
o simples facto de comparecer
habillta-o a um premio de 300
frs. Yvert, em selos novos, sortead~ entre os assistentes a cada
reuniao.
Portanto, no seu pr6prio interesse, nao :(alte as reunioes..,filatelicas do n0880 Clube!
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A CASA A. MOLDER
e sempre fornecedora das melhores
pec;as c1.i'ssicas de toda a Europa,
raridades de Portugal e Ultramar, e
realizadora de leiloes filatelicos mensais.
Compra colecc;oes, «stocks,., variedades~
cartas, blocos, pares e tudo que oferec;a
interesse a g,r andes colecdonadores
. \

. ..

~

Rua 1. 0 de Dezembro, 101

t .

TELEFONE

21154

LISBOA

I

Temos grande 4CSTOCK. de selos de

SELOS

Portugal, Ultramar e DesportivoB
SEMPRE AS ULTIMAS NOVIDADES

.-

..
~

/ .

De uma vista de olhos pelos
seus albuns, tire nota de alguDl88 faltas, e venha a nj casa, OU
mande-nos essa nota de faltas.
Desta fonna Ira. enrlquecendo
a sua col~o, pols nos nj stocks
h4. certamente exemplares que
lhe lnteressem.
Pe!;8. 0 orgiio da nj casa, «Revista Fllatellca», que the sera envlada gratultamente.

...

t 1'$1\td.1
....... ~.

Ramalho Guerra, L.
Adelino Cardoso, 0 sobrescrito que acima
reproduzimos.
Aqui temos 0 famoso carimbo do «limao:., apenas com TERRA, numa bel>l
carta interiormente datada do Porto, dirigida para Lisboa, com selo e catimbo
obliterante 1, de Lisboa, e carimbo de

chegada de Lisboa,

datad~

de 4-6-59.

II

Que se tl'ate de urn carimbo po.rtuguils, e problema que nunca ninguem pOs
em duvida, embora nao registado nos es-

da

R. Joao das Regras, 3-2.o-Dt.°
(IIntigll RUII do Ampllro)

Tele!. 368666 -

LISBOA

ALBUNS - CATALOGOS Of TODAS AS
ED/C;OES - TUDO PARA FILATELIA

COIMBRA FILATELICA
RUA DA

SOFIA 23-1. ; TELEFONE 4334

COIMBRA

PORTUGAL

A MELHOR REVISTl flLATtUCA 00 MUHDO

IL COLEZIONIT A
IULIA FILA TELiCA

DIRETTORE : GIULIO BOLAFFI

A8&inatura:

PORTUGAL

12 N'OMEROS, 75$00

Agente-ALBERTO ARMANDO
PEREIRA
Av. Ant6nio Augusto de Aguillr, 13

LISBOA

CASA FILATELICA J. ELL
ANO

X

DEZEMBRO 1956

N.' 67

Em distribuic;ao, prec;arios estrangeiros referentes a:

ALBANIA, AUSTRIA, ALEMANHA, OCUPAQOES ALEMAS, SARRE,
BAVIERA, B~LGICA, BULGARIA, CHECOSLOVAQUIA, CROACIA,
DINAMARCA, ESLOVAQUIA, ESPANHA, ESTONIA, FINLANDIA E
FRANQA

() carimbo do ((SLimiio))

terra "2
.

NOVIDADES DE MAIO A JULHO
Compra e venda de selos de Portugal e mtramar; Material pbistico para pro~ilOo de selos, marca HAWID (Alemanha)

o ma.is vasto stock de selos, da
Europa, Desportivos e Centemir1o!ll do Selo, de todo 0 Mundo

PEDIDOS DE PREQARIOS A
Roa da Prata, 184-2.·

LISBOA

Telef. 28508

,

EL ECO FILATELICO
LA REVISTA DE LOS 22 PAISES IBERO-AMERICANOS
Argentina
Bolivia
BrasU
ColOmbIa
Costa Rica
Cuba
Cblle

Ecuador
El Peru
1\11 Salvador
Espana
Guatemala
Honduras
M6xico
NicarAgua
PanamA
Paraguay
Portugal
Puerto Rico
R. Dominlcana
Uruguay
Venezuela

unica revista que se publica em espanhol quinzenalmente. Publica em cad a numero 0 Suplemento ao catalogo Yvert. Milhares de direc~oes em toda a America, e sobretudo na America do SuI.

I

Aqui ha meses, 0 Prof. Doutor Carlos Trinciio·, falando-nos de urn rarissimo
carimbo portugul!s, conhecido e designado pela sua forma de d imii'J:', referiu-nos 0 parecer de urn seu amigo, 0 distinto filatelista Urwick, para 0 qual tal
carimbo, apresentando a palavra cTERRA:. na metade inferior do d imiio:" nao
era mais do que 0 desaparecimento da
primeira linha no carimbo INGLA/ TERRA.
Conco,r damos entiio inteiramente com
a discord1i.ncia, a tal respeito, daquele
Prof. Doutor Carlos Trincao, ate que, semanas au poucos meses depoifl, conversando, sabre 0, mesmo assunto, Com a comerciante filatelico Eladio de Santos, este nos invocou, e prontamente n')s emprestou uma r evista, <The Philatelist and
Postal H istorian), vol. 22, n.· 5, Fevereiro de 1956, com urn pequeno arUgo ilustrado do mesmo R. H. Urwlck, que, traduzido, pass amos a transcrever :

SUBSCRIQAO ANUAL, 60$00 PESETAS
N'OMERO DE AMOSTRA GRATIS

Peg a um exemplar
ao Agente em Portugal

JORGE OLIVEIRA PEREIRA
AV. DO AEROPORTO, LOTE 88 _ I.', Esq. - LIS BOA

EL ECO FILATELICO
APARTADO, N.· 108 -

PAMPLONA (ESPANHA)

cO climiio:. de Lisboa, que se vI! a esquerda, na fotografia, tern sldo uma fonte de complicado interesse e discussao
dos coleccionadores portugueses, des de ha.
muitos anos, e nunca tive solu~iio para
a problema, ate que Sydney Raine, de
Birmingham, me mostrou, em Novembro
findo, uma parte da sua eolec~ao de so-

PELO
DR. A. J. DE VASCONCELOS
CARVALHO

brescritos, dos quais v emos a direita
uma carta d irigida de Londres para 0
Porto, em 1812.
Esta ultima mostra que 0 dimao:.,
completo, com INGLA/TERRA, estava
em usc naquela data, para as cartas que
chegavam a Lisboa, de Inglaterra.
Por qualquer raziio, posslvelmente 0
aumenb do usc felto pelo correia, 0
cINGLA:. safou-se, deixando «TERRA:.
no dimao:., para ser usado mais tarde,
para quaisquer fins indeterminados.
No sobrescrita. da esquerda, datado de
1856, a marca anula a direc~ao por navio
( ?) numa carta deitada' ao correlo em
Llsboa, para uma direc~ao em Lisboa.
Seria de consideravel interesse que outros possuidores do dimao:. de Inglaterra me enviassem detalbes a tal respeito:..
Termina aqui a transcri~ao do artigo,
mais precisamente, da comunlca~1i.o de
R. H. Urwick, da qual ha que destaear
dais pontos incontroversos, par documentados:
1.· - Urn carimbo de 1812, com INGLAI
/TERRA, numa carta de Londres
para a Po·r to;
2.· - Urn carimbo de 1856, apenas com
TERRA, numa carta de Lisboa para
Lisboa.
Estes dais factos, sucessivos, nao nos
pareeeram suficientemente claros para
resolver 0 problema, ate que 0 aeaso, 0
maior amigo d:ls coleccionado,res, nos IeYOU, pouco dep')is, a descobrir e a adquirir, no estabelecimento do comerciante
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Contlnente (excep'to Lisboa) Ilhas e Provlncia8 Ultramarlnas
Efectivos .. ....... 60$00, por ano lou equivalente em moeda local
Juniores ...... .. .. 30$00, p'Jr ano I
Brasil .... .. ... .... . ... .... . ........ Cr. $30, por ano
LISBOA - Efectivos.... . . 10$00, por mils; Juniores ..... . 2$50, por mils
PAGAMENTO ADIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

FAMOSA PASTA DE DENTES ALENA

AGENTE DO ClUBE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro R ela - C. P')stal,
2056 .
MADEIRA - Funchal - M. M . Louren!:v
de Gouveia - Rua dus Dificuldades,
28-30.
MACAU - Macau - Eduardo de Jesus
Nascimento - R . Pedro Nolasco da
Silva, 22.
S . TOMlt - Henrique Vidal de L. A. Corte Real.

TIMOR - Dili - AnUml R .bas Lop es
Praga.
ARGENTINA - Buen'JS Aires - Hector
Aguiriano- Colombres 1791 (S23).
INDIA e PAQUISTAO- B algaum Cam[1
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havel'Jck
Road.
U . S . A. - Manuel L . Gouveia - L' berty
Avenue, 112-108 - Richmond IDIl New York.

A. da Silva & Gomes, L.da
R.
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Estamos Compradores
Series -Isolados - Pa[ofes - Misforas -

AD

qollo

Como somas a maior firma vendedora de se/os
nos Eslados Unidos eslamos sempre compradores.
em grandes quanfidades. de lodas as qualidades de
se/os. especia/menle de:
• SELOS em series baralas e medias; se/os iso/ados de baixo valor e alractivos; misluras cuidadosas para pacoles.
• GRANDES slacks e remanescenles de lodos as palses .
• M/STURA (AO Qu/LO) de se/os de Porlugal. Espanha. Franr;a e virlua/menle de
lodos as palses do MuncJo.
• SELOS DOS EST ADOS UNIDOS. correia aereo. comemoralivos e emissaes cor-

renles.

A PEDIDO enviamOfS gratis nossa lisla de prer;os de compra
.ALTOS PRECOS de COMPRA para SELOS dos EST ADOS UN/DOS e CANADA.
Escreva-nos pedindo essa lisla hOje mesmo :
• Para a nosso neg6cio de relalho. recebemos com prazer oferlas de quanfidades
rela/ivamenle pequenas. de series de valor medio e de qualidade superior.
Mande-nos uma IIsta pormenorlzada das suas ofertas. que merecera a nossa
pronta e culdadosa atenr;ao. Se a desejar. damos referEmclas em todo 0 mundo.

NEGOCEIE COM 0 MA/S CONHECIDO IMPORT ADOR A MERICA NO

H. E. HARRIS & C.

BOSTON 17, Mass. U. S. A.

Telegramas: HARRISCO, BOSTON
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SELOS -" ALBUNS
MATERIAL FILATELICO

Santos
RUA DE BERNARDO LIMA, 27
TELEFONE 49725

11580A
ANO X
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