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£STAMOS COMPRADORES... ~
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Como somas a lirma que mals selos vende
par junfo nos Esfados Unldos, somas consfanfemenfe
compradores, em grandes quanfldades, de fodas as
qualidades de selos, especlalmenfe de:
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• SERIES COMPLETAS de selos comuns e medias, afracfivos e selos barafos isolados, e PACOTES lelfos culdadosame nfe.
• GRANDES EXIST~NCIAS de selos de fodos as palses.
• MISTURA (AO OUlLO) de selos de Porlugal, Espanha, Franl;a e vlrlualmenfe de
fodos as pa/ses do Mundo.
• SELOS DOS EST ADOS UNIDOS. correia aereo, comemoraflvos e emlss6es correnfes.
• Para a nosso neg6clo de refalho. recebemos com prazer olerlas de quanf/dades
relafivamenfe pequenas, de series de valor media e de qualidade superior.

If"

. Mande·nos uma Ils'a pormenorlzada das suas ofertas, que merecer6 a nOlsa
pron'a e culdadosa a'en~iio. Sa a desejar, damos referenclas em 'odo a mundo.
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PREQOS, SELOS USADOS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR, E.Vl
QUANTIDADE

DOMINGOS 00 SACRAMENTO
Roa cia Cruz Vermelba, 6-3.o-EfiI't.
LISBOA-N
-/-

SELOS PARA COLECQAO
ALBT]NS

R. DOS REMflDIOS (a Lapa), 60

Telel. 685'713

LISBOA

PORTUGAL

MATERIAL FILATl!lLICO

Fornecimentos por mancollstas,
ou por remessas a escolha
Cadernos com selos isolados; folhas com series completas
Ciroulares gri.tis contra pedldo
S6 trato por correspond~ncla

ClUB€ ~Ilat€llco
O€ mOGamBlqU€
CAIXA POSTAL 720
LOURENQO MARQUES
Clube de coleccionadores para
coleccionadores
56c;os efect;vos, 20$00 mense;s
56c;05 correspondentes, 60$00 enue;s

VEND 0

SANTOS ViECAS
'R.1¥OrlZflmbro,4S-3'
LIS BOA

':5ngLaterra

Frederico Villani

Desejo s6ries novas I - Desporto. ReUgillo. Animals. Avlacilo. Flores. Todas as
novldades de Portugal e Provlnclas Ultra.
marinas: 10 de cads. Otereco por mancoIIsta s6r1es e blocos ~omemorativos. novlIS
da Bll:LGICA E COL6NIAS. Europa. A VlACAO de to do 0 Mundo, base catAlogo ou
a comblnar. EDdere<;ar ae vossas mancolIstas e envlos a HENDRICKS - 86. Rue
d e Birmingham - Bruxelas - (B6Igtca).
que V"JS darll Intelra satista<;Ao, Da volta
do correlo.

A capa do nosso Boletim 6 hoje honrada com 0 retrato de Isabel II, Ra.lnha.
de Ingla.terra.. Em v6speras da. V'lagem
hist6rica do general Craveiro Lopes, Presidente da. Republica. Portuguesa., estc
Clube FUat6lico de Portugal compre 0
grato dever de saudar, DB. pessoa da sua
tao ama.da. Ra.inho., a grande N ~ que
6, so flm de tantos secolos, a ma.is sntigs
aliad81 do nOMO Pai8.
E compre-o ,t anto mals gratamente,
quanto 6 carto que 8Ua. Majestade Isabel
II, segoindo oma. tradl!;iio dos Rels de
Ingla.terra., 6 tila.tellsta, e detentora de
oma. da.s ma.ls famosas colec!;oes de selos
de todo 0 mondo. l$Lbel II, como Roosevelt, Fa.ruk e tantos ootros, permite-n08 a.firma.r que, se a Fila.tel1a. 6 0 intertenimento de Presidentes e de Bels, 6
tamMm 0 rei dos inter¢enimentos, niio
obstante ()I ~ democratico...

Portugal e Ingla.terra.. Do!S passad08
gloriosos, dols presentes de recupera.!;iio,
dols esperan!;osos fotoros de Povos nltidamente diferenciados, mas com infuneros pontos de conta.cto.
Desejando que eats viagem presidenclal Slrva para. apertar ainda. ma.ls os la.!;08 que 08 onem, este Clube Fila.tQico de
Portugal envolve DB. mesma sau~ 0
Presldente Craveiro Lopes e a Ra.lnha.
Isabel II. E espera que, so contr6.rio do
que se nii.o fez durante a recente visita
do Presldente Caf6 Filho, do Brasil, do
obstante a sugestAOi que entii.o publicamos, - deats vez os nossos C.T.T. saibam
agarra.r a oportunlda.de dests via.gem hist6rico., para. flxarem em alguns selos, de
repercursao interna.clonal, a alia.n!;S tao
antigo., ·tii.o flrme .e tAo proficoa, de Ingla.terra. e Portugal.

ASSISTA AOS lEllOES DA

CASA MOLDER

A.

J.

DE

VASCONCELOS

CARVALHO
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IV EXPO~ICAO

FILATELICA
PORTUGUESA

A GASA A. MOLDER
e sempre fornecedora das melhores
pecas c1assicas de toda a Europa,
raridades de Portugal e Ultramar,
e realizadora de leil6es filatelicos
mensais
Compra colecc6es, «stocks .. , variedades,
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca
interesse a grandes colecdonadores.

PORTO
1')7~

por HENRIQUE MANTERO

C')nfessamos que, quando chegamos
ao Porto, para tomar parte nos trabalhos

do Juri, e3tavamos, duvidosos quanto ao
exito da Exposigs,,), por varios factores
que nisso nos induzJ.am.
Felizmente que nos engana.mos redondamente, pois,
-apesar do pouco tempo de que a Comissao Organizadora da IV Exposigao Filatelica P()rtuguesa dispOs para pOr em pratica a sua activldade;
-apesar do mils de Setembro ser mils
de ferias;
-apesar do certame ter tido pouca
propaganda no pais;
-apesar de nao ter tido qualquer ajuda
monetaria das entidades oficiais;
-apesar de nao haver urn sew comemorativo, ja. que tantos se fazem por
dl'i. ca &quela palha;
-apesar de multos pequenos nadas que
formam multo,
n6s fom')s encontrar algo- de grandioso,
que bem patenteava a tenacldade, forga
de vontade, trabalho Incansavel e urn poder de organizaglio impecavel, da sua Comdssao Execl.\tiva.

••

Num pavilhao novo da Escola Superi')r de Belas Artes. estava dividida em
trlls andares a IV Exposlglio Naclonal de
Filatelia. Este pavilhQo, de urna s6bria
elegll.ncia, continha todos os requ1s1tos
necessarios para levar a efeito urn certame desta natureza. Os selos requerem
cuidad')s e, se bern que resguardados da
luz em demasia, nlio prescindem dela, suficientemente bern distrlbulda para a sua
apreclagao atravas dos vidros das vitrinas. Nestas esplllndidas instalagoes, a Ex-

posiga') tinha a luz necess8.rl.a, tanto de
dia como de nolte.
Foi felicissima a esc')lha do local. Que
o digam os comerciantes, que tiveram
19ualmente, num outr~ pavilhao, umas
instalagoes 6ptimas, em sala aprr priada,
com <stands~ proposUadamente feitos para tal fim, na c')mpanhia do posta dos
C.T.T., e ainda das classes VII e VIII do
Regulamento da Exposigac-Literatura e
Acess6rios filatalicos.
A Exposiglio, inaugurada por sua Excelllncia 0 Governador Civil do Porto e
mais entidades oficials que 0 acompanhayam, ficou patente ao piiblico ap6s as 16
horas do dia 3 de Setembro de 1955, enchend')-se par completo tanto as dais audares em que se encontravam as cinco
primeiras classes do seu Regulamento,
como 0 Ultimo andar, destinado a MRxlmafil!a. Durante os dlas 3 e 4 (sabado
e doming.') a <Po·rto 55:. foi visUada par
2.000 pessoas, niimero verificado pelos bilhetes de <cc·n trole> distribuidos ao portA.o do simpatico parque que the servia
de entradH
Foi grande a satlsfagAo que tivemos
em encontrar urn ambiente verdadelramente naclonal, e nli.o local, como tem1amos, pois, logo a entrada, fomos saudados par velhos conhecimentos das pr~
vinclas, e por numeroso grupo de Lisboa, quer de colecclonad')res quer de comerc1antes, e ainda de curiosos que, em
vilig1atura, nAo deixaram de comparecer
a uma manifestagao puramente cultural.
que presentemente a Filatelia constitu1.
Como a razAo que n')s levara a IV
ExposigA') tivesse sido a de julgar, na
medida dos n'Jssos conhecimentos fllatalicos, as partic1pagoes apresentadas, nAo
a como tal que vamos, nesta breve cr6n1ea, simples local au pobre reportagem,
como the qulserem chamar. passar em
revista as C'Jlecgoes expostas. Mas eim
como vis!tante, como 0 f1zemos no prl-

Rua 1.0 de Dezem bro, 101
TEtEFONE

21154

LISBOA

Fornecemo. NOVIDADES e temo. grende STOCK de PQRTUGAL, . ULTRAMAR E DESPORTIVOS. EST AMOS A DESMEMBRAR
U M A GRANDE COLECC;lO DE
SELOS DESPORTIVOS
Para seu interesse, nAo compre

COIMBRA FILArELiCA - Rue
de Sofie, 23-1.° - COIMBRA -

(PORTUGAL).
nem venda

Bern

me coneultar

-11-

A. HORTA
Roo

dOB

tDDS lelloes de selos da [asa Molder que Ie
expresse 8 velorizec;ao
dos selos que possuimos

Correeiros, 101-8.°

LISBOA

J. C. BOSCS: 80UVIELLE - Pj.,. las
Dellclas. 1228 Rosario F. N. G. M.ArgentlnaPor 100/400 dlferentes su pals. 19ual del
mlo. repetldos hasta 20 19uales.
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A }\\UNDIAL
COMPANHIA DE SEGUROS

SENHORES FILATELISTAS
Quando remeterem selos pelo correio para exposic;oes ou como
consequencia de permutas, vend as ou ofertas, nao deixem de efectuar 0 seguro desses valores contra todos os riscos, na Companhia de Seguros «A MUNDIAL»
OS PREMIOS SAO INSIGNIFICANTES
AGENTES POR TODO 0 CONTINENTE, ILHAS E ULTRAMAR
LISBOA
Largo do Ohlado, 8

PORTO
Pro Gullherme G. Fernandes, 10

Telf. (P.8Je.) 30194-30195-30196-30197
Telegrllmlls MUNDIAL

(Propriedllde dll Compllnhill)
Telefone (P. B.X.) 25977-25978-25979

Fll
Selos raros e novidades
Compra e venda
Especialidade em selos classicos de Portugal. Acores
India e Madeira
o mais vasto stock de selos· do Europa. Tematicos. em
especial desportivos e centenarios do selo de todo
o Mundo
Representante do material plastico para proteccao
de selos .HAWID' (Alemanha)
Pedidos de Precarios

a

Rua da Prata, 184-2.0

Lishoa

Telefone 23508

melro contacto que tomamos c:>m Q certame, em que deviam estar presentes e
reunidos todos os nossos filatelistas, 0
que na~ sucedeu!
Pena Ii que nao sejam cl'mpreendidos
os esfor!<os dos condutores - neste caso
os da Fllatelia Portuguesa-que pClem ao
servi!<o duma causa t oda a sua alma, trabalho, canselras :ingl6rias e multas vezes
auxUlos monetarlos, que para a s suas vidas particulares constituem pesados sacrlficlos.
Uma exposi!;iio IDateI.ica. nlio Ii uma
sImples brlncadelra de pessoas crescldas.
A Filatel1a, co·nslderada no> mundo Inteiro, Ii hoje urn factor econ6mlco com que
tod'ls os Estados contam nos seus problemas flnanceiros, e que constitul part!cularmente, fora todos aqueles lugares
comuns, gastos e regastos nas cr6nlcas
filatlilicas pseudo-culturals, urn elernento
esplrltual de primelra grandeza, que move massas de nfunero lncalculavel, e cifras na ordem dos mllhCles.
o patrlm6nlo naclonal e grande. 0
gosto pela Fllatel1a tern-se desenvolvido
nos tlltimos vlnte anos, 0 mals progressivamente possive!. Dentro do nfunero ha
a qualidade. Pelo nosso conheclment{), sabemo-Ia tambem superior. Mas no flm de
tudo lsto, onde esta 0 nfunero, a qualidade, 0 patrlm6nlo, numa Exposi!<lio Naclo·n al ?
Naturalmente ouviremos, dito serMicamente, em tom modesto:
.
- Nlio me lnteressam medalhas ... ! ! !
-Nao fa!<o colec!<l!.o para os outros ! ! !
Responderemos: Interessa ao Pals ver
a obra de seus filhos. E, como g r stamos
de ver nas Exposl!<Cles de Arte Plastica, ou

s

de C'uvir nos concertos, as crla!<oos dos
nossos artistas, tambem dellciamos 0 espirito perante urn bela conjunto de selos
reallzado por um fllatellsta.
Uma colec!<ao feita com alma, espirlto
e lntelectualmente bern dirlglda por urn
fllatelista, que se prese de 0 ser, Ii uma
obra de arte como qualquer outra, e, c:>mo tal, escrlturada no llvro grande da
sua nacionalidade, c~mo devedora, na
obrlga!<ao de ser mostrada, e credora, na
honra de ser admlrada.
Nlio conhecernos maestro que componba sinfonlas, s6 para ele ouvir! A sua
obra pertence a Na!<lio, de que ele e urn
elo ef-piritual a llgar a alma da ra!<&.
C:mhecernos colec!<oes que tlnham
obrlgagao de responder a chamada, grltando bern alto a sua presen!<a num acto
verdadelramente naclonal.
Mas nao falemos dos que faltaram e,
como disemos, vamos visitar os que estlio
presentes. Bern hajam!

••

Dr. Artur Beja--Um belo conjunto que
constitulu sur.presa, por n§.o contarmos
com ele. Algumas pe!<as bem deficeis,
dentro duma boa arruma!<ao . •
Dr. Armando Jost'i de Vasconcelos
Carvalho-Outro conjunto de 19uals qual!dades, que ern parte 'ja conbeciamos,
e que, pelo que vimos, breve se tornara
num manancial de estudo.
Eng.· Manuel Monteiro de Andrade e
Sousa - Uma colec!<ao que 19ualmente
promete vir a ser uma boa representa!<lio
da nossa prefllatelia.
Afrfcus-Resumlu-se a uma docUDlenta!<lio comprovativa das andan!<as oflclals
das Etiquetas Azois de Angola. Uma selec!<ao de rarldades. Pena fol nlio ter
mostrad'l a sua colec~ de Angola.
Dr. Ant6nlo Plnto Basto--Uma colecgao que serve de exernplo. Feita com InteUgente direc!<lio, com gosto, nlio olvidand'J pormenores, e, fllatellcamente,
composta de todos os atrlbutos que a Fllatella impCle a uma colec¢o especlalizada, onde mesmo nlio falta 0 estudo.
Coronel Armando Pereira Oarv8Iba.IUma colec!<li.o que merece 0 carlnho de
ser admlrada, entrando nela urn pouco do
noss!) cora!<ao. Com uma pequena pr:>v1n· .
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cia ultramarina, fez-se tudo quanta filateUcamente se po de fazer. MUlto bern ordenada, e com alta espec1aliza¢o.
Ant6nio Joaqulm Correia JunIorGrande, rico e be}.o agrupamento. DIDcllmente, hoje, se conseguirli.o pe!las que
aqUl estao representadas, e que constItuem, mesmo, documenta!lli.o que enriqUEice e enobrece 0 patrim6nlo da Na!liio.
ExtraordInaria em beleza.
Adriano- Pereira. da Cost;a,-Uma linda
colec!lao de cataIogo, chela de pe!las cujo
encanto atesta o· culdado do coleccionador, na escolha preciosa que fez na sua
c')nfec!lA.o.
Bernardo Coutinho- - Outra cc1lec!lao
n -8 mesmos mol des da anteriol', talvez
menos rica, mas que denuncia igual cuidado no impecAveI, apresentando ja bloc')s e pares.
Vltorlno Cesar D6rla-Bela especial!za!)iio de8 selos Ceres. Pena perder-se
a metlculosidade de urn grande colecc1onad~r, que se mantem parado.
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Dr. Roberto Vaz de OllvelrBl-Outra
surpresa! Que bela colec!lli.o, tanto na geral como nas relmpressoes, nos envelope!:, postais, etc .. Que cUldado! Um reposit6rio de beleza. Verdadeiro merito· filatelico. Nli.o tardara mUlto que esta colec!liio seja urna das nossas coroas de
gl6ria. Merecia viajar, apresentando-se
nas Internacionais.
Joao Carlos Ploto Trlncll.o-.Ja gastamos 0 «lilho de peixe sabe nadar», mas
nao faz mal se 0 repetirmos.
Jean Tyssen- Muita riqueza. Esplendidas pe!las. Trata-se de urn famoso conjunto, que aumenta dia a dia. Mananc1al
de beleza.
Dr. Ant6nlo- Henriques de Oliveira
Marques-Estudo de postais, erudltamente elab - rad'). Assunto esquecido fllatelicamente, e que 0 autor veio reviver. Bonito trabalho.
Conde de Penha Garcla-Uma selec!lao de provas de grande beleza, tendo
aigumas que se podem bem classif!car de .
alta raridade.

VENTES SUR OFFRES - Courant
No;vembre 1955. Collection de tImbres-poste bleus de France, gros et petits
chiffres, obliterations France 49, Bo,rdeaux, etc., ballons montes, 1.ero vols,
aerogrammes pre-o U. S. A., Espagne,
Portugal, Amerique, marques p08tales,
timbres sur lettres, etc. etc.
Catalogue sur demande a:
CHAUVIN, Expert, 17 Cite Beauharnais, Paris XI, France.

Ofere!lO series tematIcas : sports, etc.
comemorativos, avia!lao, aerogramas Zeppelins, de todos os paises. Desej? series
n ')vas desde 1948, assim como novida.des
do IDtramar Portugues. Resposta imediata aos envios de Fr. 10.000 Yvert ou
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.

COMPRO, TROCO, VENDO, selos e
Reimpressoes Portugal, Ultramar, dois
selos em troca, papel moeda, aguarelas,
crayons, desenhos a pena, etc. J. DIAS
MOTA, Ambrizete-ANOOLA.
KARL KUSTLER - Maria Hilferstr.
189/12 VieIU),e XV.-Donrie Europe, cherche d'Outremer, aussi piece contre piece.
C')mpro usado selo n .· 10 - Avia!lll.o
(50$00). Resp('5ta pre!lo Luis G. Baptista,
s6cio 2.442-Retaxo-B. B.

A MELHOR REVISTA flLllam DO MUHDO

IL COLEZIONIST A
ITAU. FILATlLlCA

- - - - -- -_._ ... - ._ ........' - - -

DIRETTORE: GIULIO BOLAFFI

Assinatma: PORTUGAL
1.2 N'OMEROS '75$00

Class!ficadores 10 X 15, 6 tiras 1$00.
Fa!la pedldos. Pagamento, antecipado, incluIndo 0 porte a J. M. Cascais MendesAv. Conde Valbom, 18-5-Dt.· - LISBOA.

Agent&-ALBERTO ARMANDO
PEREffiA

Wemer Ell-«Filho de pelxe sabe na.dar». B')nita colec!lli.o de estudo.

Jos6 Gonzalez Garc~Algumas pe!las de mUlto interesse.
ArnaldO' Ferreira. Gon~ves-Uma linda participa!lA.a" nA.o lhe faltando pe!las
que mo consideradas como estrelas no
firmamento filatelico.
Jos6 Hlp611to - Uma b?nlta colec!liio
com espec1aliza!)iio e estudo, onde nli.o
faltam provas, erros, duplas impressoes,
relmpressOes, prefilatelicos, etc., e que,
enriquec1da com algumas pe!las de brllho,
e uma boa contlnua!lli.o, sera dentro em
breve urna das nossas melhores representa!loes.
JoAo da SUva Melo-Um bonlto, grupo
para ter uma boa contInua!lli.o.
Dr. Ant6nlo Mar!)8l Correia NunesUma especializa!lA.o exemplar. 0 que de
mais complete se pode exigir. Nada falta, desde a mais pequena «nuance:. ou
defeito de impressA.o, ate a fo,rma!lli.o de
pranchas. Grandes raridades e pe!las UnI.cas.

\,

Carlo8 Gon~ves de Sou8a~Uma c orrecta representa!lao do Brasil.
Jos6 Augusto de Oliveira AlvarengaUm Israel com seu intere ~ sena especializa!lao.
Gonzales
com quaUdades.
J08~

Ga.rc~Uma

Av. Ant6nio Augusto de Aguiar, 13

WOLBACH RYSZARD - Walbrzych,
5 - Ul. Poznanska Nr. 13 m. 4, Pol6nia.
Deseja correspondentes. Da Pol6nia novos e usados, depois de 1945, e b ~ a.s pe!las anteriores a 1939, Corresp. frances (l
ingles.

LISBOA

paRa atsuns e setos 00
VATICANO
ANO MARIANO
ROTARY CLUB
NAC;OES UNIDAS
COROAC;AO ISABEL"

Espanha

Arna.Ido Ferreira Gon!)8lves - Colec!loes feitas C'lm cUldado, e mUlto born senso f.!latelico.
Jose Hlp6lito - Belgica, Alemanha e
Estados alemll.es, merecedo,res de 8,ten!lA.o em face de algumas pe!las e series de
extrema raridade, mesmo. nos pr6prios
paises de origem.
.los6 Ant6nlo de Maga.lhiJ.es-Uma calec!liio. que revela urn fllatelista, ])ois estA
cheia de qualidapes.
EngenbeJlro Raul da Costa SantosUma linda colec!lii.o, que se enc')ntra prejudlcada, neste certame, pela conc ('rr~n
(Conlllnua na. pAglna 17)

JOSlil PRUD1:NCIO DE NOBREGA
AGUIAR, Calxa Postal n.· 2685--Luanda
- Angola. Pede desculpa a todos cons6Ci08 da. Interrup!lA.o de trocas, e pede para
enviarem contas CC-..rrl saldos, a fim de
contInuar suas trocas de selos. Interessado em sehs de Portugal e Ultramar. 'r.
C. V., dando tambem selos estrangeiros
em troca de nacionais..

LA REVUE

62eme ADDe

29

ESCREVA A

Sergio W. de Sousa Simoes

CALDAS DA RAINHA
I
I____________
P_O_R_TU
__G_A
__
L____________~

POSTALE

6 DumerOB par

aD

Tlrage: '.000 ex.

Vous olfre de. 6tuda. phUet6I1qua., sur lei tlmbras cle •• lques. obUt6retlOftl, earophUet6l1e, etc., elnsl que da. offres .en.etlonneUes en bon. timbres de tou. pey . . .
da. prix evantagaux' $ol:lscrlves un ebonnemant d'uft en pour 16 Escudol .. eftvoyar
per mender postal Internatlonel a

HENDRIKS - 86, rue Birmingham - BRUXELLES (Belgique)
Num~ro

tlpl!clmen grstult sur demande

!8
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Dlspenso vinhetas diversas, varios
em troca de selos vulgares do
correio nacional portugu~s. Selo por selo.
Domingos dos Santos-R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.

FAVOR REMETER-ME 2110 selas de
Portugal. En troca recebera 400 sellos de
Alemanha - Walter Kleinet, Soellingstrasse, 5-ESSEN-RUHR, ALEMANHA..

motiv~s,

INDIA e Outras Provlnclas Ultramarinas, Selos, M8.ximos, Envelopes do 1.·
Dia, etc. Pre!;arios a pedido. L. M. Noronha. Ucassaim, Bardez, Goa.

postais llustrados, col'Jrido",
diversos motivos, em troca de selos do
Ultramar Portugu&J. Base a combinar.
Domingos d'Js Santos-R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.
Forn~o

Troco selos com todos os paises do
Mundo, seh por selo ('u iI. base de catalogo. Dou Espanha. Gil Ruiz, Padre Calatayud, 13-4.·, Pamplona (Espanha).

PORTUGAL/BRASIL - Dou selos do
Brasil por igual niimero de Eelos de Portugal e Ultramar. Alvaro Bolgheroni SUva, R. Maj')r Antonio Domingues, 376, S.
Joll.o dos Campos, Est. de S. Paulo, Brasil.
Aceito e troco selos de assist~ncia nacional aos tuberculoso~ e tambem do estrangeiro, sortidos. Selo por seh. Domingos dos Sant'Js-R. Dr. Manuel de Arriaga, 13 - QUELUZ.
ANTONIO GOMES PAULO-Av.
Dias da SUva, 125-C'Jlmbra-Vende com
grandes descontos selos novas e usados
de Portugal, Colonias e Estrangeiro.
SELOS - grande varledade de Portugal e Ultramar e 1·'JCais de AmOoY, Sin-Kiang, Tchonking, Formosa, Han-Kaw,
Ichang, Nankin, Wuhu, (China). Local
Po~ts. Tabacaria, Rua da Prata, 113Lisboa.
Selos de Portugal e Ultramar. Compra, troca e venda. CataIogo S. Ferreira
- 19115. Resp'lnde logo - Troca 100 selos
diferentes. Domingos F. FernandesAgente do C. F. P. - INDIA E PAKISTAN -7, Havelock Road, Belgaum, India.

f

Join c:Fi1atellst-Registen, International postage stamps magazine. Advertising from whole world. Seven issues per
year. Yearly subscription: US $ 0.50 In
unused comm. s~p~. Other countries
equivalent. Prospect free. FILATELIST-REGISTER - Postbox, 44 036, Stockholm, 44 - Sweden.

Dou selos fiscals de todo 0 mundo em
troca de selos de correio, usad'ls, de Portugal e Ultramar. Selo por selo. Domlng')s dos Santos-R. Dr. Manuel de Arriaga, 13-Queluz.

Forne!;o selos da RUssia, em troca de
sehs de Portugal. Correspondo em franc~s. G. A. Lubitzky - Poste RestanteCharcof-4- (Russie).
Troco notas antigas e cedul8.8 das ca.maras Municipais por sel("s ultramarinos
e adjacentes. Ba"e a combinar. Domingos dos Santos-R. Dr. Manuel de Arriaga, 13-QUELUZ.
Grupo Desportivo da Junta Nacional
do Vlnho-Rua Mousinho da Silveira, n.·
5-Li'1boa-Deseja correspondentes serios
em todas as Provincias Ultramarinas e estrangeiro. Trocas 100 X 100 ate 10 iguais.

Envio 50 a 75 seles· diferente~, do Estrangelro, por iguais quantidades de Portugal e Ultramar, repetidos. Domingos
dos Sant06--R. Dr. Manuel de Arriaga, 13
-QUELUZ.

'1>ols aS1'tlet"s ~a 4. a tt%1'"slfa"
gilat,;'llea 7J"r.t,ufjUtlsa

((9orlo-1955))
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Amargem
da ((?Porto 55'

BOLETIM DO CLUBE FII.:.ATIlLICO DE PORTUGAL

.Anuncios economlcos
,

I want the exchange of stamps with
collectors of France, Germany, Hungary, Italy, Austria, Vatican, Holland, Israel Spain and England.
I give Portugal and Portuguese oversea'l countries.
Jose Augusto Costa da Silva PintoRua Coelho da Rocha, 128-r/c, dt.- Lisboa- Portugal.

por ALBERTO ARMANDO PEREIRA

I!lncandeados a1nda pelos reverberos
da c·Stockholmia 55:., meus ('·l hos nao pudE}ram adaptar-se imediatamente a luz
mw ,b randa da 4." Exposit;ao Filatelica
Portuguesa. Mais branda, camo nao podia deixar de ser, dentro dos. limites duma eXlposit;ao nacional, mas a1nda com
certa lumln --sidade, como meus olhos puderam verificar pouco depois, adaptadas
que fo·rlj.m ao amblente e As circunstAncias.
Num aspecto geral, a cPorto 1$5:. exceaeu em muito a m1nha expectatlvamas hel por bern e lealmente confessar
que nao esperava multo... E nao esperava, p-r na"J ignol'ar como seria diffc1l
pOr de pe uma coisa daquelas, urna exposit;ao filateliea naeionaJ. numa segunda
cldade de urn pais on de os f1latellstas sao
tao poueos e, ainda por c1ma, nem sempre completamente unidos, coma devia
ser CU:it -,so tomar real1dade urn certamE'
de tal transcend~ncia, sem-ao que me
conste-uma subven!lao ou forte apoi!,
material do exterior.

'" '" *

Quem visitou a 4." Exposit;B.o. FllateUca Portuguesa, e a observou com olholl
imparc!ais, desejoso apenas de apreciar
as colec!lOes de alguns dos nossos melh?res filatelistas, e nelas se deleitar, cemparando, estudando, ins.truindo-se, nao
pode dizer senao bem, nao pode ter delxado de sair satIsfelto·. Ate para ·a simples curiosa se estendlam hor!zontes amplcs por onde espraiar a vista. Mas 0 eSttudioso, 0 visltante exigente, esse teve
diante de si repasto variado e oampleto,
suculento de vitam1nas fllatelicas, a da-

rem capaz alimento ao mais requintado
qesejo de cultura.
--<Entao, niLo havia defeltos nessa exposit;ao ?:., perguntarao.
Em m1nha opin!ao, havia-os, mas de
Lao pouca monta, que mal gastas setiam
as preciosas linhas deste BQiletim que tivessem de se Ihes refElrir. Se 0 relevo que
desse as f8ilhas que me pareceram existir,
pudesse cons.tltulr vaclna preventIva da
sua recrudes:cencla em identlcos certames
futuros, nao hesltaria em pO-las a nu.
Mas, para urn jornalista de tendencias
construtlvas, tals falhas.-se falhas se podem chamar - nao aquentam nem arrefentam.
Passemo-lhes por cima!

'" '" '"

Perdao! Houve uma f8J1ta que niLa
p : de ser delxada em claro. : A deficiencia
de propaganda, em Lisboa, da 4." Exposl!lao F1latellca Portuguesa.
Nao e: tou apto a julgar do reclame
que tenha sido felt? no resto do Pals, mas
p : ,gso dizer, em consci~ncia, que foi multo
reduzido, insuficiente para a importAncia
do acontecimento, 0 que fof felto em Lisbaa. Uma ououtra notIcia em alguns diarios (e abro uma except;aa, para 0 cDiario
de Llsboa:., cuja sec!lao filatel1ca bateu
fnrtemente as teclas da cPorto 55:., uma
ou outra fU9!dia refer~ncia na radio - e
quase s6 a ultima hora alguma f?i ouvida - , urn cartaz afixado no interior dos
estabelecfmentos de alguns negociantes
de selos, e pouco ou nada mais. 0 que,
hao-de convir, foi quase nada! E ') publ1co , de Lisboa-e e liclto sup ~ r que
o mesmo mal afectasse 0 da Provinciaigno·rou, por assfm dizer, a 4.' Expasl!Oao
FilateIica Portuguesa. Nao que se esperassem ell pretendessem comb6ios espe-

Z'J

DESEO - PORTUGAL Y COLONIAS
- TODOS PAISES - 100/300 diferentes,
2.000/10.000 francos Yvert, hasta cinco
de cada. Doy Espafia Col6nfas m1smo valor, en · diferentes, cinco de cada. MancoIista por mancolista Base Yvert. SOLICITO CORRESPONSALES . para cambiar
Novedades de Portugal y todas sus Co16nfas, Francia, por Novedades de Espafla
y CoI6nia'l. Series completas nuevas. Miguel March.-Rambla Caudillo, 46-2.·VILLANUEVA Y GELTRU.- (Barcelona) ESPA~A.
SA CARVALHO-Heroes Africa, 255,
LeixOes - Compra e troca. Vende com
grandes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Col6nfas e Estrangeiro.
FILA TELIA MOTIVOS - Compra Venda - CAmbios . Deseja cambistas y
corresp'lDsales. c/Moral 7 - Galdar (I.
CANARIAS).
Desejo correspondentes nas Provlncias Ultramarinas.
FERNANDO JORGE SILVA
Rue Merie, n" 65-1 ." -LISBOA-PORTUGAL

Manuel GuimarAes F erreira - Calxa
Postal n.D 4, Vila General Machado--Angola. Retcmando a sua actividade f!latelica respondera a todas as cartas em seu
p oder.
SELOS-Gl'ande variedade de Portugal e Ultramar, a venda na Tabacaria da
Rua da Prata, 53- LISBOA.

Da.vid Lope8 dos Santo_Rna de Belem, 48, 1.· , Esq., Lisboa. Troca Portugal
e Ultramar, Europa e correlo aereo universal.
MANUEL GUIMARAES- V1la General Machado- ANGOLA - Procura correspondentes, coleccionadores serios para
troeas - (iXIj Portugal. Provo Ultram.,
nhas e Iildia Portuguesa, Brasil, toda a
Africa e Europa. S6 usados.
Venda usOO08 : Caravela 15$ por
1$40; 20$00 por $60; 50$ por 1$20 T. P.
Nat;ao 10$00: 1$8(); 20$: '2$20. Pedir lista de pre!;os doutros selos. Brito CUnha
- Av.' . Rio de Janeiro, 24-1.· Dt.o Ushoa.
TIMOR - PORTUGUESE TIMORExchange relations wanted whole over
the world. I recieve U.P.U., sports, botanic, zooologie, religious and 1st stamp's
century. Give Portuguese Timor and other
Portuguese co~tries. Yvert 1955.. Write
to: ADRIANO E. MARTIN8-DllI, Portuguese Timor.
Desejo am1gos para trocarem comigo,
col6nias portuguesas. Don
Escandinavia. Queiram escrevel"-me para
Bo Lundin
Ballefors
Moholm--Suecia.
enviando~me

Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugues, troco por selos para a sua colec!laO, mediante mancol1sta.
SANCHO OSORIO
Rue Ledisleu Pi'ierrll, 2-r/c-Esq.o -

LlSBOA

Desejo selos fauna e flora do Ultramar, usados, 1/15 de cada, ofere!:o Argelia, usados, 1/5 de cada 61. on 90.
GEORGES THOMAS
13. Rue Basset - Constantine - ARG~LIA
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C. q. q.

Temos 0 prazer de anunciar que durante a dV Exposi"ao Filate11ca PortugueS8.>, que teve lugar de 3 a 11 de Setembro
do ano corrente, no edlflc10 da Escola de
Belas Artes do Porto, fol ap!>sto, quando
sol1citado, em todas as correspond~nc1as
expedldas do posto de correio que func1onou no local da Exposi"Ao, urn carimbo
especial.

- X -.

Temos 0 prazer de anunc1ar a nova
em1ssAo c!>memorativa do Centenario da
introdu"Ao do telegrafo electrico em Portugal, que ocorreu a 16 de Setembro de
1855.
A instala"ao' deste grande melhoramento foi contratada pelo Minlstro Fontes Pereira de Mello com a Casa Breguet
&. C.', de Paris, que planeou e dil'lgiu a
constru"Ao da rede, sob a flscallza"Ao do
nosso Governo.
A emissAo consta de 3 seios com urn
s6 desenh!>, da autorla. do pintor CAndido
Costa Pinto, tendo como motivo urn poste
telegr8.flco da epoca sustentando 0 respectivo tra"ado.

Os selos tl!m as dimensOes de 25 mm X
x35 mm , dent. 13, e foram executados em

Cfoarla aberla
rSOhre doi8 catmogo8 de
ca rimho8 portuguecSe8
POR J. F. GOMES DE SOUSA
Por motivo de doen"a, nao vi na devida altura 0 cat8.logo de carimbos do
cMercado FllateIic():., pubUcado em Junho. Tlve q~e 0 adqulrir agora, para 0
mandar ao meu Amigo G:!mis, de Val~n
a!ia., Espanha, que represento em Lisboa,
e a quem quero testemunhar publicamente a m1nha admira"ao e a ntUiha homenagem pelo grande trabalho, cuidado
e ate prejUizo material, que ele teve com
o cat8.logo de carimb!>s portugueses editado por ele em 1953. Efectivamente, e
de eaUentar que ja em 1953 (0 cat8.logo
s6 saiu em 1954, nAo por culpa dele), ja
em 1953 0 meu Amigo Gomis pOde produzir trabalh!> chelia de interesse e de
actualidade, e em primeira mAo.
Mals tarde, durante a Exposi!:Ao FII atelica de Leiria, 0 meu Amigo Artur
de Vasconcelos preveniu-me de que la
editar urn cat8.logo semelhante. Fiquei
satisfeito, porque, atendendo aos poucos
elementos de que 0 Gomis, la longe, podia
dispor, eu esperava que a obra do seu colega do Porto fosse uma maravilha, ate
porque neia colaborava 0 nosso distinto
Amigo Dr. Ant6nio Fragoso.
Mas, aflnal, verifiquei agora, com
surpreza, que 0 cat8.logo de Artur de
Vasconcelos e apenas a c6pla do catalogo do Gomis, com outra arruma"Ao,
mals 'Simetrica, e com pre"os que julgo
fora da verdade ...
Com a sinceridade que sempre me
caracterizou, eu nAo posse deixar de reconhecer e de proclamar isto, e de exaltar
o mento, agora aJlnda mals patente, do
trabalho edltado pelo meu Amigo Gom1s.
JOSlD F. GOMES DE SOUSA

off-set na Caea da Moeda.
A emlssao obedece ao segulnte plano:
Taus
Cores
1$00 carmim com cercadure emarela
2$30 azul com cercadura cinzenta
esverdeada
3$50 verde com cerc:adura cinzenta
amaralada

Tiragens
5.000.000
1.000.000
1.000.000

Estes novos selos come"aram a circu-

lar no dia 16 de Setembro de 1955, nos
(R. Alves Coreria n.· 20, Lisboa) e
na Central da Batalha (Porto). Foi oposta, quando sollcitada, uma marca de dia
nas correspondencias ali apresentadas naquela data, e vendldos Eobrescritos especia:1s alurlvos ao primeiro dla de circula"lio d '> s novos selos.

sm
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ciais ao Porto ... Mas era preciso que toda a gente do Pais, fllatel1stas oU nAo, flcasse a saber que no Porto se reailzava
uma exposl"Ao de seke. Era preciso que
todos 0 soubessem - para bern da Filate11a !
Ja me parece, porem, estar a ouvir
a Olmlssao Executiva - essa Comissao
que tAo bern se houve, e s6 merece elogios por ter conseguido dar boa forma a
urn tal certame - a retorqulr :
-cTudo Isso e multo bonito, mas custa multo dinheiro! E a verba 1:.
Ah, Ii verdade! A verba! Cool est
une autre histo:lre !

* * fazer
* a IIIPrecla"Ao
NAo me compete
das colec"Oes expostas. 0 camarada Henrique Mantero 0 fara com mals propriedade e 0 seu compro.vado saber.
Mas pe"o-lhe licen"a para me referir
ao que fol nota predominante de toda a
exposl"ao, nao 56 em meu juizo, mas no
de muito publico que me fol posslvel auscultar nos primeiros dlas do grande aconteclmento fUate11co: A coopera!:ao dos
servi"os postais do M1n1sterio do Ultramar.
Cofabora"Ao valhsa pelo volume e valor pict6rico dos seus quadros, pela arte
quepresidlu iI. sua arruma"ao, pelo born
goat!> com que tudo fol apresentado. Em
series completas de quadras primorosamente encaixilhadas, ou em seias .soltos
espalhados por aguarelas com alegonas
dos respectivcs motiv~s, perpassou por
aquela exposl"Ao uma verdadeira li!:a')
de geografla, de hist6ria, de iconografla
de todo 0 Ultramar Portugui!s: E, numa
8ipurada demrDstr&!:ao d·') desejo de bern
laborar, da vontade nitida de dlferencia"ao, escolheram-se para suportes dos numerosos quadros dos CTT do mtramar,
estantes de ferro> forjado, artistlcamente
trabalhado, obra de artesania de apreciavel cancep"Ao, que emprestava a todo
o conjunto urn «touch .. de harql6nica beleza, cemo que a transforma-l? em sala
de visltas da Exposigao, gritan~e de colorld~, verdadelra embalxada de recep!:ao,
sem cerim6nias Pl'otocolares, mas de bra!: s abertos e sorriso alacre, a dizer aos
visitantes: «Bem-vindos:..
* *York, activamenPrepara-se em* New
te, a FIPEX, a exposi!;il.o de 1956 sobre
a qual parecem concentrar-se as aten"Oes de todo 0 mundo fllat/iUco.

lD muito pl'ovavel que Portugal esteja
presente nessa manifesta"Ao - e preciso
que 0 esteja! ~ manifesta!:Ao. que se
anunc1a como verdade1ramente grandlosa. Ese, da representa"ilo oflc1al, alem
do Ministerio das Comunica"Oesr com as
suas ricas possibUldades quanta aos selos- do Continente, tambem 0 MinisteriO
do mtramar se flzer representar--como
Ii mister-com os llndos e variados selos
de Portugal mtramarino, seria para dese_
jar que aquelas mesmas estantes de ferro,
tao lindas, tao artist!cas, tao genuinamente p -rtuguesas, fossem tamar lugar
nos salOes virgena e opulentQs do cCollseu:. de New York, que a FIPEX vai
inaugurar em 28 de Abril de 1956.
E quase tenho a certeza de que 0 povo americano, as muitas dezenas de mllhar
de pessoas que visltaratJ a FIPEX, hilo
delxariam de ser conquistados pela beleza da representa!:Ao. de Portugal. E
tambem nAo seria para admirar que os
jornais american os, em parang:madas
headlines, noticlassem que PORTUGAL
CONQUISTOU A AMlDRICA, nilo com
bombas eu armas at6micas, mas apenas
com a reprodu,,1!!.> fUatellca de csuas armas e seus varOes assin8.ilados:. ...
ALBERTO ARMANDO PEREIRA

o JURI Oa IV €XposJ<;ao

fllatellca PORtuqU€Sa

EDUARDO COHEN
Presidente do Juri
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Tres dos premiados na
j

IV Expo'si~ao Filatelica Portuguesa

' I

ANTONIO JOAQUIM CORR~ JUNIOR

M edalhas de aura e de prata

PROF. DOUTOR FERNANDO DE FREITAS
SIMOES

Medalh~ de aura, e diploma de honra da «American Philatelic Society»

DR. ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
MARQUES

M edalhas de prata e de vermeil
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MARCOFILIA

ULTIMOS CARIMBOS

CAMPO DE INSTRUQAO MILITAR
DE SANTA l\IARGARIDA

PORTUGAL

POR J. R. DIAS FERREIRA

Uma noticia publlcada n~ c:Dlario de
Lisboa:., no seu niimero de domingo, dia
18 de Setembro, fazla referenc1a ao servillo dos Correios no Campo de Instrulla~
Milltar de Santa Margarida, e dizia, entre outras Co!Eas, 0 seguinte :
c:Vive-se ali 0 ambiente de uma grande
cidade militar, a que nao falta sequer urn
servillo postal pr6prio, e convenientemente montad J. Nesse serWllo trabalham
12 funcionarios dos CTT (8 graduados
em alferes e 4 em sargentos) os quais
tern a seu cargo· tod~ 0 movimento e manipulallao ,dJ servigo postal, servigo publico, conferenc1a de receitas, elementos
estatlsticos, abertura de receptaculos,
marcagao de corresp~ndencia, bern como·
o fecho, a abertura e 0 transporte das
malas.
Diiiriamente, EaO receb!dos cerca de 15
mll cartas e postais, e expedido igual numero. No que diz respelto· a encomendas
e reg!&t~s, aUnge-se uma m~dia diaria de
450, tornando-se 'n ecessario, para 0 seu
transporte, utillzar uma viatura de duas
toneladas e meia, e outra de tres quartos
de tonelada. Fazem-se todos os dias 230
chamadas telef6nicas, e expedem-se cerca
de 100 telegramas. Em 15 dias, a estagao
.p ostal d~ Campo de Instrugao Mdlltar
vendeu 72.000$00 de selos, avaliando-se 0
seu movimento financeiro numa centena
de <:o·n tos. Apesar do grande movimento
I:!up ~ rtado, t'Jdo 0 servigo tem decorrido
normalmente, merce da perfelta e inteira
coiaboralliio da Admlnistrallao-Geral dos
C'lrreics, Tel~grafos e Teiefones, e da boa
vontade e zeh dos funci cnarios mobilizados:..
Para a maioria dos coleccionadores, a
noticia passou certamente despercebida,
e, como ~ noss') dever, informam'ls que
foram ut!l1zados, para 0 Eervigo de marcagiio da correspondencia, cinco· carimb'Js
num~ricos, com os niimeros 19, 25, 31, 39
e 43.
Asslm, os marcof!Ilstas nao perdem a
oportunidade de enriquecer as suas colecgoes com os referldos carimbos, atendendo a que sa') de numeros diferentes d'Js
usados nos anos anteriores, que recorda-

16-9-1955 - Porto

Batalha-Idem.

ESPECIAIS

PORTUGAL
3-9-1955 - Porto -

Quarta Exposlgli.')

Filat~lica Po·r tuguesa.
Houve carimbo
identico para cada dia da Exposlgli.o ate
ao dia 11-9-1955 (.inclusive).

ULTRAMAR

10-11-1955 - Chlnde, Mogamblque-II
Expos!gao Filattillca do Chlnde.

mos terem sido os numeros 45, 46 e 47,
em Outubro de 1953; e 25, 26 e 27, em
Setembro de 1954.
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Noticias de Portugal e Ultramar
!fJVORA-O jomal «NotlCl:B.s de lIIvora> refenu-se ao niimero anterior do nosso Boletim.
L1SBOA-A Casa A. Molder edltou,
na altura da Expos1~40 «Porto 1955>, urn
excelente nfunero de cO Selo->, com a colabora!;/L') de alguns dos malS eminentes
nomes da filateUa nacional.
PORTO-Faleceu nesta cidade 0 grande coleccionador que foi 0 sr. General Vitorino Gomes.
LISBOA-Tambm se assinala 0 faleclmento d') estimado c::leccionador Sr.
General Raul Esteves.
LOURENQO MARQUES - 0 sr. A.
Macedo, Calxa Postal, 493; Louren~o Marques, esta r~unindo elementos para a elabora!;Ao de urn catalogo de selos de Assist~ncia de M-o!;ambique. Pede e agradece qualquer indica!;i!.o que p')ssa tornar
mals desenvolvido 0 seu trabalho.
GOA-Foi restabelec.!do 0 servi!;o de
correio postal atrav~s da Unii!.o Indlana.
L1SBOA-Por despach') de S. Ex.' 0
Ministro das Comunica!;Oes, foi autorizada a Cruz Vermelha Portuguesa a em1tir e afixar nas correspond~ncias vinhetas
de propaganda referentes ao ano de 191515.
CHINDE--ReaJazou-se nesta vila a n
Exposf.!;i!.o Filatl!Uca da Vila de Chinde.
LUANDA- A serie «Mapas> t')i posta a. venda ~ fins do m~s de Agosto.
Ni!.o houve car1mbo de primeiro dla de
circula!;lio.
LISBOA--C :-me~a a constar que a V
EXIposi!;i!.') Fllatel1ca Portuguesa tera lugar em Lisboa, n') ano de 19158.
LOUSA.-O «Jomal da Lousb com~
!;OU a publ1car uma sec!;lio fllatl!lica, dlriglda pelo- nosso> cons6cio Vitor Pinto

GOA-lII multo possivel que haja urn
carlmbo comemorativo no primeiro dla
de circula!;Ao da serie de Monsenhor Sebastiil.o Rodolfo Dalgado,. Recordamos
que, no Estad-') da India, os correios usam
sempre urn carunbo de primeiro dla,
quando das novas emissoes.

A p08ir;ao da8 coLecc;oe8 lerruilica8

LISBOA- Aindasobre a serie de Monsenhor Sebastiil.o Rodolfo Dalgado, a
Agencia Geral do Ultramar tern recebido
inlimeros pedldos, decerto por motive do
valor facial da serie.

na8

LISBOA- A «Revista Shelb, no seu
nfunero de Agosto de 191515, publicou urn
!nteressante artigo !ntitulado <0 Petr6Ie ; na filatel1a>.
LOURENQO MARQUES-Alguns sclos de $50 da emls.:,ao «Mapas>, de Mo!;ambique, apresentam na taxa dois zeros
ligados, parecendo urns: cadeia.
LISBOA- A Federa!;lio Portuguesa de
Fllatelia val pedlr aos C.T.T. a cria~lio de
urn carimbo espectal para 0 «2.0 Dia d')
Seh Portugu~s > , a realizar em Maio de
1956.
I\IACAU-O Ministerio do Ultramar
tern em prepara!;il.o uma serie de selos
para Macau, comemorativa do IV Centenarb da funda!;i!.o daquela cidade.
LISBOA-Os !:el'ls vendldos para fllatelia nos SIR, em Junho- de 1955, atlnglram a quant!dade de 87.013 exemplares,
no val Jr de 124.607$39. No mesmo- m~s
do ano passado, os respectlvos montantes foram, respectivamente, de 23.967 e
de 39.934$32.
LOURENQO MARQUE8-0 Prof. Alfred') Dias continua a publlcar, com teda
a regularidade, a sua pagina fllat~l1ca no
importante jornal «Diari') de L : uren!;o
Marques>.
LISBOA-Sobre a instala!;i!.o tio telegrafo em Portugal, publicou 0 Sr. God'):
fredo Ferr€CTa urn intere~sante trabalho,
tanto sob 0 ponto de vista llterario, com')
no da respectiva docurnenta!;ao, no «Guia
Oficial dos C.T.T.>.
BARREIRO-Continuam a despertar
grande entusiasmo as reunioes filat~l1cas
realizadas nesta vila, or.!entadas p4!to coleccionad r Sr. A. Borges de Brito.
L1SBOA - Conhecem-se as quantldades de selos vendidos nos SIR, durante 0
primeiro semestre deste an'), e que f -ram
no total de 1.666.667, com 0 facial de
1.835.086$99.

•

Se bern que aos coleccionadores classlcos 0 facto possa desagradar, e inc-::ntestavel que 0 entusiasmo pelas chama.das colec!;Oes tematicas val alastrando
avassaladoramente, e que estas t~m recrutado para a fllateUa milhares de adeptos.
Contestam os fllatelil:\tas classicos
que multo p')ucos ou nenhuns colecciona·
dores tematicos se tomam fllatelistas na
verdadeira acep!;ao da palavra.
Creio que 0 facto depende tambem dos
c'Jleccionadores classicos. Se eles Uvessem tentado orientar -os recem-chegados
no sentido de estudar os selas que recoIhem, os coleccirnadores tematicos tornar-se-lam fllatel1stas como, ')s demals,
embora exercendo a !:ua actividade fora
dos l1m1tes convencionals. Se, por exemplo, 0 coleccir-nador de 10c')mo.t1vas estudar, dentro de cada selo, as vax'fedades
de impressao, papel, filigrana e denteado, tonal1dades, re-entries, etc., acabara
por fazer urn trabalho puramente fllatl!lico, embo-r a num terren') nlio llmitado
pela ger'g rafia poUtica, mas pelo tema
que se decidlu desenvolver.
Expus esta ideia a varios filatel1stas .
Retorquiram-me que isto deixaria de ser
tematica. Mas porqu~? Somente por conven!;ao, que esta. no gost') e vontade dos
homens derrogar. Pe,r que nAo pode urna
colec!;ao tema.tica ser especializada no
senti do em que 0 pode ser uma co.Jec!;li')
classica? Porque aos tematicos intereEsa
o tema e nlio c,s selos? Mas nlio sao as
selos ') melo de desenvolver 0 tema que,
sem tal restr1!;lio, se atinglr1a multo mals
flicil e perfettamente com fotografias,
gravuras, grSiicos, etc?!
Evldentemente que a grande malaria
dos c"leccionadores tematlcos nao esta
dlsposta a enveredar pela especlal1za!;iI. '),
com 0 nlio esta a grande malo ria dos coleccionadores classicos. Mas lato depende
de particular disposi!;lio d ~'8 colecci')nadores, e nao de principio inerente a. colec!;i!.o tematica em si mesma.

!iLaleLicacS
Palo PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAO

Na Exposi!;lio Intemacional de Estocolmo, de Julho passado, 0< problema da
inclusao das colec!;Oes tematicas nas exposi!;oes fllatel1cas come!;ou, a meu ver,
a encontrar uma solu!;1io satisfat6ria, jA.
esbo!;ada na «Lisboa 19(3).
1II evidente que colec!;a? tematica e
colec!;/L') classiea se nao podem, com justi!;a, class1flcar dentro da mesma. -b ase. Na
malo,r parte dos casos, a reunia.o de colec!;Oes tematicas custa muito menos esfor!;o e capital ao coleccionador, que, muitas vezes, as pode comprar inteirinhas,
com album e tudo" nas vlirias casas fUatelicas. 1II certo que M. colec!;Oes de cataIogo
de determinadcs palaes que se podem
reunir com 19ual facllidade (Cidade do
Vaticano, UniAo Indiana, PaqtUsti!.o, etc.),
mas 0 mesmo nao ac')ntece com as de
Portugal, ESlpanha ou Fran!;a, para nlio
irmos mals longe.
Po,r is so, decidlu a Comissao Organizadora da «STOCKHOLMIA 155> criar
uma medalha especial, dLferente da que
foi atribuida as colec!;Oes classicas, para
as c')lec!;Oes tematicas, a qual foi cunhada em vermeil, prata e 'cobre. De5:te
modo, tals colec!;Oes puderam ser recompensadas segundo os seus meritoa, sem
afronta aas colecc1onadores cl8.ssicos.
Fez parte do Juri da «STOCKHOLMIA 55> urn especlalista de c')lec!;Oes
tematicas, 0 sr. Gronjo, Vice-Presidente
da Federa!;lio Intemacional dos Coleccionadores Tematicos, 0 qual apresentou ao
Juri urn relat6rio sobre os princtpios e
criterio. de julgamento que adoptou a sua
sec!;ao, e que conduzIram a. proposta de
concessao de 2 medalhas de vermeil, 15
de prata, 11 de cobre e 7 dlplomas. (Diremos de passagem que as Juris intemacionals s6 conferem dlploma ao que Uteralmente nada vale, de modo que muitas medalhas de cobre sAo, na realidade,
imerec1dBlS, ou representam cobre menos,
n") calAo do Juri).
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. 0 relat6rio desta secg!io do Juri baseou-se nas decisoes do Congresso de
Karlsruhe, de Setembro de 1954, e no artigo do novo Regulamento das exposiGoes patrocinadas pela Federag!io Internacional de Fllatelia, que obriga a classificag!io por pontos das colecgoes tematicas.
Diz 0 relat6rio em refer1!ncia, que passo a transcrever :
<Em primeiro lugar, julgo que estamos de acordo quanto a imp'Jssib1l1dade
de julgar uma colecg!io tematica na mesrna base que uma colecgao classica. Se
assim e, poderei proaseguir e dar os primeiros principios dos regulamentos.
1 Como colecgoes tematicas podem
eXipor-se aquelas que pela selecgao e disposigao dos selos ou doutros documentos
filatelicos (inteiros postals, partes de cartas, carimbos, etc.) de todo 0 mundo,
mostram urn tema hist6rico, geogrB.fico-,
cultural ou cientlfico.
:It mutto importante nestas colecgoes
o desenvolvimento do tema.
2 Colecgoes somente de m'Jt1vos, sem
desenvo.Jvimento tematico, slio consideradas colecgoes primarias (fUndamentals), a partir das quals, por adaptag!io
(no senti do do artigo 1), se pooem desenvolver as colecgoes tematicas. Estas
colecgoes fundamentals nAo devem ser
apresentadas como colecgoes tematicas
em exposigoes f11at~icas nacionals, ou
internacionals.
3 NAo pertenoom a classe tematica
as colecgoes seguintes:
a. Colecgoes dispostas cronologicamente peh ano de emiss!io, ou por ordem
de palses.
b. Co.Jecgoes de selos emitidos com
fins especials, por exemplo Pr6 Juventude, Ano Santo, Centenarios de selos
postals.
(Estas colecgoes podem contudo. por
vezes, ser conEideradas tematicas, por
exemplo, urna colecgao da Cruz Vermelha quando for constituida como hist6ria
da Cruz Vermelha, comegand'J com a batalha de Solferino, Henri Dunant e Florence Nlghtingale).
4 As colecgoes tematicas s!io principalmente dlvldidas nas classes seguintes:
I ReUgi!io
II Musica, arte, l1teratura.
ill Tecnica, economia e trB.fego.
IV Medicina e caridade.
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ZO'Jlogia e botA-nica.

IV Ge!!grafia, etn'>grafia e hlst6ria.
VII Juventude e familia.
VIII Desportos. e divertimentos.
IX Homens e mulheres celebres.

Outros mo-tivos, carimbotS tematicos e colecgoes educativas:..
Verifica-se deste modo haver certos
tipos de c'Jlecg!io que est!io na situag!io
particularmente curiosa de n8.o serem
perfilhados nem pelos coleccionadores
classicos, nem pela Federag!io dos Colecclonadores tematicos.. 0 relat6rio menci')na os selos Pr6 Juventude, do Ano
Santo-, os comemorativos de Centenarios
de selos postals e a maloria das colecgoes da Cruz Vermelha. Creio que dentro
do mesmo espirito poderemos acrescentar-lhes os selos da U.P.U. Na <STOCKHOLMIA 55:. , teve de resolver-se 0
caso duma colecgao de sobrescritos transportados em malas de correia que sofreram desastres (naufragios, queda dos
avioes que as transportavam, etc.) e que
a secgao do Juri do Ultramar transferiu
para a secgao- TemAtica, mas que esta
se recusou a julgar. Nao valeu a pena
discutir muit'l 0 assunto, porque a colecg!io exposta (2 quadros com talvez
duas diizias de cartas) nao merecia, em
nenhum caso, mals do que diploma.
:It porem certamente importante definir com precis!i'J 0 que e uma c lecgao
tematica, para que se possa, igualrnente
com precislio e rapidez, slliber se urna dada
colecgao 0 e, ou nao. Pessoalmente, nau
vejo por que motivo uma colec!;!io de selos da Cruz Vermelha, da U.P.U. ou do
Ano Santo, nao ha-~e ser considerada tematica, e se considera tematica ui'na co·
lecg!io de desportos, flores ou musica. Em
todos os casos, ha urn tema a orientar 0
coleccio-namento daqueles selos em particular, e nao doutros, e a fazer salr a colecglio das fronteiras dos varios pruses.
.T\Jlgo assim que os pontos 1 e 2 d'J relat6rio citado se contradizem, e estou certo
de que a maloria dos coleccionadores ellmaticos portugueses ficara multo surpreendida com as idelas da sua Federagao, designadamente com a allnea 2 do
relat6rio que transcrevi.
A escala das classificagoes adoptada
foi a segulnte :
X

I
II

Impressiio geral
Conservac;iio da

6

8

10

12

pontos

(Continua na pagina 18)
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munbo rltat€tlco
LONDRE8-Segundo comunica a B.
P. A., consegudTam-se no:vas faciUdades
alfandegarias, e, assim, os filateUstas podem agora importar l1vremente de tod'Js
os palses, sem pagamento de entrada, os
regulntes artigos :
Llvros impressos, excepto revlstas.
Cliches de imprensa gravados a mlio
ou com acid'J, bem como as suas dmpressoes enquadradas ou nao.
Estas concessoes permitem a todos os
filateUstas a !mportagao livre, dos Estados Unidos e do Canada, d'Js cataIogos e
outras publicagoes filatelicas, que ate a
data· eram imposs[veis de importar, a n!io
ser por unidade.
VICHY-No 28. Congresso Naclonal
da Federagao das Sociedades Filatel1cas
Francesas, estiveram presentes .()u representadas perto de 160 agremiagoes filatelicas.
0

TETUilO-Faleceu, em 20 de Junho,
Mariano Bertuchl, Inspector de Belas Artes da Zona do Protectorado de Marrocos,
notavel pintor que durante 26 anos criou
os selos que 0 Marrocos Espanhol emitlu,

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

c:JftaLBi/ica(0e8 de 8elo8
RuSSIA

Coreio aereo ·
A cC'Jrinphlla:., de Zurich, chama a
atenglio dos filatel1stas para as ~ eries denominadas consul ares (Yver 2/ 9) que,
procedentes dos mals varjad ~ s lugflres,
estlio aparecendo a venda. As sobrecargas slio- falsas, assim como a marca de
garantia do Dr. Paul Jemtscheujln.

MOQAMBIQUE

o cEch'J de la Timbrologie:. comunlca
que t1!m aparecido alguns sel"s fals Ds de
correlo aereo (Yvert 17/ 24) multo diflcels de distingulr, dada a grande perfeigao com que es.tii.o· executados.

desde a serie das <palrneiras:. ate as iilUmas dos pr6-tuberculosos.
BILBAU-Foi tornado- publico que na
colecgii.o do Sr. Ant6nio Bes,ga Astoreca
figura urn selo de 3 liras da Tosc!in1a, 0
que eleva a tr1!s os exemplares conhecidos
deste selo.
BERNE-Foi po-sto a venda

0

cata-

log'>. Zumstein Europa, 1956.

SALVADOR (Bala)-Promovida pela
Socledade FilateUca da Bala, e com 0 patrocinio do Consulado de Portugal e do
Prefeito, realiz'Ju-se, no Gabinete Portugues de Leitura, uma exposl!;ii.o fUatelica luso-brasileira.
LONDRES-Tem sldo descobertos recentemente varios erros n os filigramas
dos selos das Col6nias Inglesas. Porem,
ate ag·')ra, este9 erros apenas se conhecern nos selos de porteado, onde 0 filigrama c1. de coroa miiltlpla tern omitida,
por completo, urna das coroas, e noutros
substituida por outra de tip!} diferente,
chamada de <Santo Eduardo:., que facllmente se distingue, porque consta de tr1!s
segmentos curvos, em vez de cinco reCtos da coroa normal.
MADRID-O Boletim Oflcial del Estado, no seu numero 149, de 29 de Malo
de 1955, publica 0 decreto de 20 do mesm'J m1!s, s obre a constituigao do tlonsejo
Postal, onde fica legislado tudo 0 que se
refere a franquias e suas modalidades, tarifas postals, isengoes de franquia, selo
de correio, etc.
ANDORRA-Faleceu a mae do grande coleccionador D. Ram6n de Arenit
Pland'Jlit.
MADRID-Faltam alnda quatro palses emitirem selos comemorativos do V
Centenario do nascimento de ISabel, a
Cat6lica, a saber: Mexico, Guatemala,
Argentina e Uruguay, sem contar com os
Estados Unid'Js e 0' Canada, conforme
Unha ficado aprovado, por unanlmidade,
no VI Congresso da Uniao Postal das
AmerJcas e Espanha.
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~rr08 de impre88CLo n08 8eLo8
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tipo

So

Pelo DR. OLIVEIRA MARQUES
A excelente revista filatelica norte
americana, «The American Philatelist:.,
6rgiio oficial da «American Philatelic Society:., n·') seu n." II, vol. 68, referente a
Agosto de 1955, a pag. 815, da-nos uma
curiosa notIcla acerca de um erro nos selos de 1 real da India Portuguesa, em1ssao Imperio, 1938, que, com a devida venia, passamos a transcrever :
«Portuguese Variety. Dr. Sidney V.
S-:>anes of Toronto has sent the above in-

•

•

•

• •

•

gham- Bruxelles- (A) P'), Fr, II,
Es, T. Donne: 64 N- 5/8. 4. 3. Desire: 2. 5. 80. 81.

EST ADOS UNIDOS DA AMERICA - ET ATS VNIS D' AMERIQUE-V. S. A.
1805-Edward J. Brasil- Jamtown-Rhode Island- (M) Po, In, C. N. U. 60.
1. 2. 90.

IT ALIA-ITALIE-ITALY
2569- A. Carlotti- Via Mayer, 22-L!vorn - -It, Fr, Es, In, T. 60. 3. 62. et
feuilles a choix.

POL6NIA-POLOGNE
-POLAND
2545-Wolbach Ryszard- Ul. Pozn8.nska
n ." 13 m. 4-Walbrzych 5-AI, Fr,
PI, T. U. 60.

SUECIA-SUEDE- SWEDEN
254B-Eng. Per Karlsson - Isjaktsgrand,
26-Hagersten- In, T. N . U. 60. 3.
62/100 ou mais. Mancolista. 90. 96.

teresting variety of the 1 real of the 1838
(siC) Vasco da Gama set of Portuguese
India. The figure «1:. ,i s inverted (top illustration). It appears as though the figures of value and the colonyname were
typeset, thus making the error possible.
Dr. Soanes w Jnders if this is a constant
errer, and reports no record o·f this in
catalogues he has studied:. .
A tradugao e a seguinte :
«Varledade Portugu.esa. 0 Dr. Sidney
V. Soanes, de Toronto, enviou-n:>s a interes!:ante variedade do 1 real do· Upo
Vasco da Gama, 1938, da India Portuguesa, acima repr,duzida. 0 algar-ismo
«1:. esta invertido. (ilustragiio superior).
Parece que os algarismos do valor e 0
nome da co,16n.1a eram de composigao tipogr8.fica, temando assim possivel 0 erH,. 0 Dr. Soanes pergunta se se tratara
acaso de urn erro con stante, e dlz niio
ter encontrado qualquer refer~ncia ao
facto nos cat8.log:>s que estudau:..
11: sabido que as selos tipo dmperio,.,
de 1938, para as Prov[ncias Ultramarinas, fo·r am impresses por duas vezes·, a
primeira cam 0 desenho do selo, ddentico
para todas elas, e a segunda com a designaltiio da taxa e do nome da Provincia,
em composilt8.o tipogr8.fica e a preto. Torna-se assim poss[vel, c')mo muito bern se
diz nil. noticia, a inversao do algar-i!.'mo
«I :. num ou mals selos de cada folha do
seb de 1 real da India Portuguesa.
o exemplar em questiio, repr'duzid')
na «The American Philatelist:., e usado,
e apresenta 0 algarlsmo «b de pernas
para a ar, com a ponta para a direita.
o caso e curioso e merece a atengiio
dos filatelistas especializados. Trata-se
ag')ra de saber se 0 erro e con stante em
todas as folhas, ou se, pelo contrario,
existe apenas em algumas, por ter s!do
descoberto e corrigido.

prtesidetttfL~

~riecLeric/l

((c:Jmperio"?

•
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No recente Congresso da F. I. P., reunido
de 7 II 9 de Julho, em Estocolmo, foi tomado
conheoimento de que Emile Friederich, que
Lisboa e os filatelistas portugueses conhoceram durante 0 Congresso realizado simultaneamente com a I.· Exposi'iao Fillltelic:a Internacional Portuguesa, «Lisboa-1953», - nao deseiaY,," continuar mais na presidencia do organismo maximo, e poderoso, da filatelia mundial.
Perante tal resolu'iao , infelizmente fund amentada em razoes de falta de saude, 0 Congresso, por unanimidade, elege u Emil e Friederich presidente de honra da F. I. P., e concedeu-Iho a medalha F. I. P•
Para novo . presidente, foi entao eleito Lucien
Berthelot, que h& ja anos ocupava a vice-prosidencill.
Lucien Berthelot veio tam bem a lis boa n"-

e ':13er·tI1eLol

quela mesma altura, e aqui conquistou inumeras simpatias e amizades. Presidente da Federa'iaO das Sociedades Filatelicas Francesas, lugar
para que acaba de ser reeleito, no XXVIII Cong resso Nacional, realizado em Vichy, 0 noyo
presidente da F. I. P. e um velho amigo de
Portugal, tendo at'; sido ja, por varias ve:es,
delegado do nosso Pals nos congressos da F. I.
P., sempre que 0 nosso eminente prof. doutor
Carlos Trinciio nao tem podido comparecer.
Em nome de todos os filatelistas portugueses, C!fusivamente saudamos 0 nosso querido
am·go Berthe'ot, de cujo saber, bom senso e
irradia llto simpatia , muito pode resultar em beneficio da pr6xima actividade da F. I. P., e do
desC!r.yolvimento de filatelia mundial.

A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Emile Friederich e Lucien Berthelot, na presidencia do Congresso de Lisboo da F. I. P.
(Federac;ao Internocional de Filatelia)
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Depois da Exposi!tao, Filat~Uca Internacbnal- Lisboa 1953, 0 malor certame
internacional que se realizou no nosso
Pais, segue-se-Ihe, pela sua categoria e
qualldade, a melhor expo~i!tlio fllateI1ca,
de can\cter nacional, que se tem reaUzad') em Portugal.
Na verdade a IV Exp re1!tlio F1lat~ica
Nacional, que se realizou no Porto, nos
amplos saloes da Esc')la SuperIor de Belas-Artes, de 3 a 11 de Setembro·, regozijou, decerto, todos os fllateUstas de boa
v·')ntade, tendo s!do urn certame a altura
do nosso nome filat~Uco.
A Comissao Executiva teve de trabalhar verdadeiramente e com aiinco para
p·' )der conseguir que 0 seu empreendimento tlvesse tlio brllhante ~x1to. Quem
assistiu, como n6s, aos Illtimos retoques
da Exposi!ta.') ficou com a certeza do
grande e incansavel trabalho de tr1!s
grandes fllatelistas-Ant6nio Correia Jgnior, Dr .. Ant6nio Fragoso e Artur de
Oliveira Vasc'Cillcel'Js" os alicerces e a estrutura desta grande exposi!tlio. Em no'Sso nome e, julgamos, em nome de muitos
sen!!,') tcdos os filatelistas portugueses,
endere!tamos aqueles obreiros da Exposi!tao as nossas melhores homenagens.
No dia 3 pl''Jcedeu-se a inaugura!t80
oficial, com a presen!ta do Sr. Governador
Civil do Distrito do P.orto, que era acompanhado pelas altas individualidades do
Porto; pela Comissll.o. Executiva, c'Jmposta dos Srs. Joaqu!m Correia Junior,
Dr. Ant6nio Fragoso, Artur de Oliveira
Vasconcelos, J'Js~ Mendes F~lix, Dr. Roberto Vaz de OUveira, Jos~ Ant6nio de
Magalhlies e Ant6nio de Mascarenhas
Pereira; por elevado mlmero de senhoras,
que deram 0 seu habitual e distinto encanto a solenidade e por muitos fUatelistas de todo 0 pais.
Nlio fol tarefa facil para n6s observar
c')nvenientemente cs 300 quadros com
cerca de 3.000 selos e outras pe!tas filat~licas que 80 concorrentes expuseram
neste certame, mas a verda de ~ que ao
fim e ao cabo ficamos maravilhados com
tao lindas e raras pe!tas que fomos enc - ntrando.

POR

J 0 R G E PER E I R A

Come!tamos pelo primeiro pavimento,
onde se enco·n travam as representa!toes
oficials, expositores fora de concurso e
algumas participa!toes c'Jm cartas prefilat~licas.

Na representa!tli:: do Minist~rio do UltraJIlar, a malor e mals completa e, como
sempre, disposta com aquele encanto que
ja ~ useiro e vezeiro no seu Direct'Jr dos
Servi!tos Postals, Sr. Luis Cllndid'J. Taveira, fomos deparar com os ja famosos
s.obrescritos que aquele Minist~ri·'J edltou
para comemorar o· Centenario do Selo
Postal Portugues.
Como fomos a pr1meira pessoa a debater urn artigo publicado em c:Mercado
FilateI1c().:. e assinaqo pelo Dr. Ant6nio
Fragoso., sobre se estes sobrescritos eram
ou nlio verdadeiramente filat~icos, aproveitamos o· ensejo para trazer a publico
o que na realldade se deve pensar destas
pe!tas.
Como 0 Sr. Luis Cllndldo Taveira se
encontrava no Porto, nlio nos fol dificil
aborda-lo e conseguir dele que alm das
suas impressoes sobre a Exposl!tao, nos
desse a sua abaUzada oplniiio, que ~ a of1cial, sobre 0 tao discutido assunto, pretendend') ainda que as suas aflrma!toes
fossem por mlm transmitidas a tc-da a
imprensa da especialidade, 0 que felizmente foi aceite.
Sem mals prell.mbulos, perguntamos:
- Pode dar-nos algumas impressoes
sobre esta Exposi!tlio?
- Direi que se torna desnecessari'J encarecer as vantagens que para t 0dos os
portugueses resultam dos certames desta
natureza. E a IV Exposl!tlio Filatellca
P().rtuguesa que aqul se vem reaUzando
obtera sem duvida enorme ~x1to pela
grandeza e b')m gosto que presidlu a toda a sua c.rganiza!tii.o vendo dessa forma
os seus Incansaveis organlzadores, a
quem cumprimento e apresento as minhas felicita!toes, compensados todos os
esfor!tos que nela dispenderam.
- :Ill com este interessante material,
que aqul figura, que o· Mlnist~riQ. do Ul-
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2563-Pedro LuIs Miranda Pardal Monteiro - Estrada da Torre - Carcavelos-(P) Po. T. C. N. U. 60.
2564-Francisco Horta Raposo--Rua Dr.
Eus~bio Leiio, 29-Dt.D. Barreiro'(M) p.o, T. C. N. 60. 1. 21. 26. 28.
65.90. 94.
25t35--Octavio Moreira BarboM - Rua
A - n.D 14-2.D-Esq. - Balrro de fl.
Joao (a Luz)-T. N. U. 60. 1.

ANGOLA
568 - Armando Ernesto Bezelga Ferreira - Companhla Minelra do Lobito--Caixa Postal 228--Nova Llsboa-(P) Po, Fr, T. N. U. 1. 2. 60.
1738--Heitor Bras Cabral-a/c Joaquim
D. Cabral-Obras PUbllcas-Calxa
Postal 37-Benguela-(P) Po" Fr.
T. N. U. 1. 2. 60.
2118--Manuel Jose Ferreira Guimaraes
-Calxa Postal, 468 - Benguela (P) Po, T. C. N. U. 60. 1. 2. 8. 13.
15. 21. 24.
2557-Jose Gon!talves Charneca - Calxa
Postal, 10 - Catumbela - (P) Po,
60. 1. 2. 3. T. N. U . 94.
2570-Jose prudancio de Nobrega Aguiar
- Calxa Postal, 2685 - Luanda (P) Po, Fr, In, Es, T. C. V. N. 60.
1. 2. 3. 94.

MOQAMBIQUE
180S-Virgilio M(.'Ura Santos-Calxa Postal, 14-VUa Machado - (M) Po,
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3.
90.93.
1980-VItor d')s Anjos Augusto de Barros
-Calxa Postal, 1085-Beira- (P)
Po, Fr, In, Es, T. N. U. 60. 1. 2. 3.
93.94.
2547-Prof. Joiio Francisco Inronga-Vila de Maganja da Costa-Quelimane-(P) Po, In, T. C. V. N. U. 60.
3.93.
2549-Carlos da Silva Cordelro-Caixa
P'Jstal, 1606-Louren!to Marques(P) Po, Fr, Es, It, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 94.
2556-Ibrahlmo Valy Ossman- Vila Gouveia-Voila Beira e Vila Pery-(M)
Po, Fr, In, It, Es, T . C. N. U . 3
90. 93.

no de Almeida, 21-Pelota.s-(M)
Po, Es, Fr, In, AI, T. N. U. 60. 1.
16. FinlA.ndla. 90/1955. 91/1953.
2188--Jose Eugenio Mendes da CruzAlameda Eugenio de Lima, 421-1."
andar-ap. 55-8. Paulo~(M) Po,
C. N. U. 60. 1. 2. 93.
2550-Dr. Raul Floriano - Calxa Postal,
2155-Rio de Janeiro Po, T. C. V.
N. U. 60.
2554-Nels.on Moreira- Rua Ouro Preto,
66-Belo Horizonte (Minas Gerais)
-Po, In, T. N. U. 60.
2555-Dr. Gastao C. Baumhardt - Rua
Cap!tao Fernando Tatsch, 21>5Calxa Postal, 218--Santa Cruz do
SuI (Rio Grande do SuI)-T. C. V.
N. U. 60. 3 .
2558--Provido Faccio - Caixa Postal, 46
Passo Fundo - (Rio Grande do
Sul)-(M) Po, Es, It, T. C. N. U.
60. 3. 90.
2559-Alcides Figueiredo Santiago--Hua
Coronel Eduardo de Sousa Porto,
196-Fernao-(Estado de S. Paulo) - (A) Po, Fr, In, Es, T. N. U.
3. 90/1955.
2560-Jos~ Campomlzzi Filho-Avenida
Raul S'Jares, 333-Uba (Minas)(M) Po, Es, T. C. V. N. U. 60. 3.
2561-Prof. D~clo Jos~ Gomes - Caixa
Postal, 1-Sider6pol1s--Criciuma(Santa Catarina)-(P) Po, In, Es,
It, T. C. N. U. 60. 3.
2566-Ilton Epichin-Rua Santa Maria,
89 A-Colatina (EspIrito Santo)(M) Po, T. N. U. 60 3.
2568--Jos~ Granger Jr. Rua Paulo
Afonso, 999-Belo Horizonte (Minas Gerais). (P) Po, Fr, In, Hu, T.
N. U. 60. 3.

ESPANHA-ESPAGNIE
-SPAIN
690-Dr. Manuel Mazuelos-Gran Via,
37--Granada-Po, Es, Fr, In, T.
60. N. U. 1. 10. 21. 26. 28. 64. 65.
80. 90. Desire corr. avec jeune
fllle dans France, Allemagne SUede, Ital1e.
2562-GesaUs - Clube Internacional de
ClI.mbios-Apartado·, 3S-San Feliu
de Guixols.

BRASIL

BELGICA-BELGIQUE
-BELGIUM

2043- -Dr. Manuel Ma!a-Pra!ta Piratini-

506 - Hendriks Hubert- B6, rue Birmln-
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PORTUGAL
470 -

Francisco Antonio GranadeiroAvenida General Rogadas, 171-r/c,
Esq. -Lisboa - (P) Po, Es, T. N .
U. 3. 90.
1114--Manuel Baptista Morals-Rua Latino Coelho, 114-P6voa de Varzim
-(M) p ,o, T. C. N. U. 60. 3_ 90. 93.
94.
1163-A. Raposo-Rua da Prata, 185-3."-E;;q., Lisboa - Negociante de Novidades de Portugal e Ultramar.
1453-Eng. Adriano dos Santos MacedoRua D. Estefa.nIa, 22-1. 0-Esq., Llsboa - (M) Po, Fr, Es, T. C. N . U .
28. Vaticano. Espanha. Flores e
Frutos de 3. 90. 93.
1530-Jose lIdo de Fran!la- Rua de Sant'J Ildefonso, 308-2.0-Porto - (M)
Es, Fr, In, Po, T . N. U. de prefer~ncia 60. 3.
.
.
1573--Major Ant6nio Vaz de Carvalho
Viana Crespo-Rua Fernandes Tomas - Vlla D. Pedro - Cascals(M) P'J, Fr, In, N . U. 60. I. 2. N.
de preferencia.
1657-Hermenegildo Direitinho Pere!raRua A (Estrada da Luz), 11-2.°-Dt.o-Lisboa-(M) Po, Fr, on, Es,
T. N. U. I . 2. 5. 90. 96.
1679-Francisco Xavier da Mota e Camp's-Casa da Lage--Arnoia-Celorico de Basto-(P) Po, T. C. U. 60.
s6 de 2. 5. 6. 94.
2046-Eng. Augusto .Jose Simplicio Duarte--Rua Frei Terenas, 35-1.0-Lisboa-(P) Po, Fr, In, Es, T. N. U.
60. 1. 2. 10. 13. 16. 19. · 21. 24. 26.
28. Suecla. Dinamarca. 90. 94
2246-Fernando Ferreira de Andrade Rua de Alc4ntara, 36-2.0-Lisboa(M) Po, T. C. V. N. U. 60. 3. 94.
2387-Manuel Marcelino Orrico HortaRua de S. Mamede, (Ae Caldas)
31-3.0-Lisboa-(M)' Po, In, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. Sobrescritos do

Novos s6cios

1.° dia e especlals, e carimbos de
todas as terras. V. N. 60. a partir
de 1950. 93. 94.
2397-Manuel Froes da SUva Gll Ferrdo
-Rua D. Joa.o de Castro, lote 8-Santo Amaro de Oeiras-Fr. T. C.
N . U. N. de prefer~ncia. 60. 1. 2.
13. 21. 90.
2406-Cesar Manuel de Freitas Santana
-Rua do Jardlm do Tabaco, 90·3.n ,
Esq.- Lisb'Ja- (M) Po, T . C. V. N.
U. 60. 1. 2. 15. 90. 93.
2434--Joaquim Mathias-Rua da Barroca, 129-3.o-porta 4, Llsboa- (P/M)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 90. 93.
2443-Fernando Jose da Costa Machad
-A yen-ida Mouslnho, de Albuquerque, letras RR-1.0-Esq.- Lisboa (P) Po, Fr, In, T . C. N. U. 60. 1.
2.3.94.
2460-Jose Manuel Cascais Mendes - Aven!da C'Jnde Valbom, lS-5.0·Dt.'
-Llsboa-(M) Po, Fr, In, It, T. C .
V. N. U. 60 .61. 62. 64. 65. de. 1 ('
2. 90/1956. 93/ 1953. 101/ 1954/ 1955.
S. Leite 1953. Escrever antes de
enviar.
'
2481-Hermlnio Ferraz de Matos - Rua
de Entre Campos, 33-1.o-Dt.o- Lisboa-To N. U. 60. 1. 2. 93.
2491-Jose Joaqulm Saralva-Restaura nte Stadium- Rua 62, n.O 27- Espinho-(P) Po, T. V. U. 60. 3. 93.
2546-Rolando Alvaro Mend'Jn!la - Rua
Damasceno Monteiro, 51-3.Q-Dt.QLisboa- (P) Po, Fr, Es, T. N. U.
60. 3. Estrangeiro 60. 3. 61. 62.
2551-Jose Elvas Martins--Bairro da Liberdade, 172-E-Llsboa-(M) Po,
Fr, T. N. U. 60. 3. 90. 94.
2552-Maril) Coelho da Fonte e SilvaAvenida Ant6ni'I) Coelho MoreiraVila Nova de Gaia-(M) Po, Es,
T. N. U. 60. de Flores de S. 90. 94.
2553-Joa.o .Jose Bidarra Felizol-Tortosendo-(M) Po, Fr, In, Es, T. C.
N. U. 60. 94.

•

tramar pensa fazer-n'Js representar em
futuras Exposl!lOes Fllat~cas Internacionals?
--0 Ministerio do Ultramar tem tido
sempre a preocupa!lAo de se fazer representar nas Exposi!lOes Fllat~cas com
quadros originals e diferentes dos demals exposltores. Isto nAIl quer dizer que
o material apresentado agora nesta Exposi!lAo nAo POBsa vir a flgurar em futuras Exposi!lOes, dada. a sua confec!;4o
especial.
-Pode dizer-nos porque nAo se tem
feito mals sobrescritos como 0 que s.e
apreaentou para comemorar 01 Centen8.rio
do smo p·'Jrtugu~s e que tanto interesse
despertou?
--Os sobrescritos de 1.° dia de venda
de selos, v~ sendo confeccionados par
cada uma das provlncias a que os selos
l'espeitam, que tambem os enviam para
a Ag~ncia Geral do Ultramar, para quem
os deseje ali adquirlr.
Os Iinlcos sobrescritos mandados cenfeccionar pelo Mlnlsterio d'J Ultramar
foram aqueles a que se refere, por se
trata.r dum caso excepclonal e comum
a t das as provincias ultramarinas.
Esses sobrescrltos comemorativos e os
carlmbos pr6prios e especials para 0 acto, foram feitos expressamente, pa.ra 11gar slmbl>l1camente a Metropole as respectivas pro.vlncias ultramarinas, mediante a men!la.':'T, nesses carlmbos especiall:l,
d'Js nomes das suas capitais, como homenagem a Ma.e Patrta na comemora!la.o
centenaria reallzada, que foi de regozijo
nacienal, tendo-se aproveltado essa magnifica oportunidade, para mostrar Sf.)
Mundo, por lntermedio desses sobrescritos comemorativC's , a grandeza e ext ensao dos territ6ri'Js portugueses, com a
aleg6rica dos nossos descobrlmentos e
d '>8 prlmelros selos que na Metr6pole e
no Ultramar foram P'Jstos a circular e
suas respectivas datas.
-Quanto aos carimbos especlais, como se verifica no CatB.logo de Carlmbos
d ::- Mercado Filatelic'l, do considerados
sem util1za!la.o postal, nAo e asslm?
-Bem duvida. A utiliza!lAo desses carlmbos especlais comemorativos e diferentes dos de marca de dia das esta!lOes.
que nesses sobrescritos flguram, vis'Ju
obviar a Imp -ssibiUdade material, dadas
as dlsta.nc!as das provlncias ultramarinas, de termos em Llsboa, onde se realizou a Exposl!la.o, no dla da sua abertura,
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em 3 de Outubro de 1953, sobrescritos
com as marcas desse d1a, das esta!lOes
de origem, sem sa falsearem as datas da
sua aposi!lAo.
Por isso, 0 carlmbo do Centen8.rio na.o
e, nem pode ser considerado, urn carlmbo
de esta!lli.o doe servi!los posta1~, mas apenas comemorativo da Exposi!;4o reali- '
zada por ocasia.o do Centena.rlo. De resto
verifica-se nos mesmos uma aus~ncia absoluta de todos os elementos essencials
ao carlmbos de marca de dia em uso nas
esta!lOes.
E asslm com a nossa entrevista re14mpago consegulmos os elementos ne·
cessarios para esclareclmento do publico
fllat~co que tanto se apaixonou pnr eatas pe!;aS fllateHcas.
Alnda no prlmeiro pavlmento deparamos com OEI famoeos prefllateHcos do
grande marcofUlsta, Dr. Ant6ni~ Fragoso, que apresentava parte da sua colec·
~a.o, mas fora de c'Jncurso. Outra comparticipa!lAo de prefilatel1cos nos saltou
a vista pela forma estudada e esquematlzada como se apresentava. Pertencia
ao Dr. Beja, outro marcofilista a cam!nh'l de) pedestaL ..
Entrarn09 no segundo pavimento· e enta.o e que tivemos ocaslAo de ver e apreciar demoradamente todas as grandes
raridades filat~cas nli.o s6 de Portugal

Um grupo de filatelistas no <ba~ da Exposi.. eo : Werner Ell, Divaldo do Amllrlll Correill,
Armllndo Limll e Jorge Pereirll
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e seu Ultramar, com') tambem do estrangeiro.
Ali encontramoe as grandes colecgoes
dos srs. Drs. Ant6nio Pinto Basto, Ant6nio Correia Junior, Jean Tyssen, Profess')r Dr. Freitas Simoes, Dr. Correia
Nunes, Hl!rmann Ultrich, Dr. Roberto
Vaz de Oliveira e as de outros que nos
maravllharam, nlio falando ja nas famosas colecgOes do Prof. Dr. Carlos Trincao
e C')ronel Vitorlno Godinho·, que estavam
expostas fora rle concurso.
o terce!ro plso estava destin ado para
as colecgoes de correio a~re'), as ternaticas e as partictpagoes da Maximafilia.
Naquele amplo sallio havis. duas grandes colecgoes de correio a~reo, boas em
qualquer parte do Mundo, pertencentes
aOil Srs. Ant6nio Correia Junior e Divaldo
do Amaral Correia, !lendo a deste ultimo
considerada, por t~cnicos estrangeiros,
como uma das melho·res da Europa, 0
que Ihe garantiu uma medalhs. de prata
com felicitagoes do juri.
Sobre as colecgOes tematic8JS, de que
somos acerrlmos defensores, goetariamos
de fazer algumas consideragoes, mas b
Ambito deste pequeno relato nlio nos permite. Prometernos, contudo, e se este Boletlm no,s der 0 necessario asilo, voltarmos ao assunto.
Nlio devemos, apesar de nlio querermos fazer consideragOes, de1xar ern silencio algumas participagoes de coleegoes ternatieas que, ern boa verdade, do
maravilhosas de oolorido, de variedade,
de raridade e beleza fllatelicas.
Como prinCipals apontarernos uma
Desportiva do Sr. Ceclllo Fernandez, urna
da U.P.U. de Manuel Janelra Junior e a
nossa do Centenario do Seh, Unica deste
terna apresentada a cr·ncurso.
Na Maxlmafllla, alem da partlc1paglio
do Eng. Ant6nio Furtado, concorrente
fora de c')ncurso, apareceram duas boas
colecgoes, que demonstram 'o interesse
que este derivado da filatelia esta a despertar. Trata-se das participagOes dos
Srs. Drs. Hurnberto Madureira e Jose
Franco Brit').
A Organlzaglio foi competentissima e
est eve 8. altura dum certame dests. categOris.. Cuidou dos mals pequenos pormenores e tambern prestou a sua melhor
atenglio para um anexo ao edfflcl!l principal da ExposigAo, onde estiveram patentes ao publico as representagoes da
Secglio Llteratura, secglio esta onde se

encontrava ~osto e em lugar de destaque 0 n')sso Boletim. Devidamente separado por urn lindo rip ado. a co·res, encontravam-se os diversos cstands:. de comerqlantes, onde pudemos ver os de Eladio de Santos, J. Ell, A. M')lder, Mercado
Fllatelieo, Domingos do Sacramento, Barata Neves e outros. A um canto encontrava-se instal ado 0 Posto d')s Correlos
da Exposigiio que, felizmente, era bern
servido p'Jr excelentes e atenciosos funcionarios dos C.T.T.
Para complemento deste grandi')so
certame, realizou-se no dla 10 de Setembro a distribuiglio dos prernios aos partidpantes e que 0 juri havia ja atribuido,
como segue;
6 medalhas de aura a?s Srs. Dr. Ant6nio Pinto Basto, Professor Dr. Freitas
Simoes, Ant6nlo Correia Junior (com felicltagoes do Juri), Dr. Ant6nio Correia
Nunes, Jean Tyssen e Hermann Ulrich;
4 medalhas de vermeil aos Srs. J')s~
Hip6lito, Dr. Roberto Vaz de Oliveira,
Ant6nio de OlLveira Marques e cCatalogo Simoes Ferreira:.;
15 medalhas de prata aos Brs. Eng.n
Raul da Costa Santos (com felicitagoes
do juri), Divaldo do- Amaral Co·r reia (c')m
fellcitagOes. do juri), Ant6nio Oliveira
Marques (com felicitagoes do juri), Dr.
Artur Beja, Dr. Vasconcelos de Carvalho,
Coronel Armando Carvalhal, Vitorin')
Cesar D6ria, Werner Ell, Armando· G"ngalves, Jose Ant6nio de MagalhAes, Maria Isabel Trincii.o, Hernll.ni dos Santos
Viegas, Ant6nio Correia Junior, Artur de
Vasconcel'ls, para as suas publicagOes,
com excepgii.o do CatAlogo· Simoes Ferreira e finalmente 0 CLUBE FILATlilLICO DE PORTUGAL;
16 medalhas de cobre aos Srs. Manuel
Andrade de Sousa, Africus, Adriano Pereira da Costa, Bernardo Coutinho, J')lio
Plnto· Trinclio, Conde de Penha GarCia,
Carlos de Sousa, Jose Alvarenga, Francisco Cunha, Manuel Galriga, Arnaldo
Gongalves, Dr. Jose Franco Brit-:>, Dr.
Hurnberto Madureira, Ceclllo Fernandez
e Jorge Oliveira Pereira.
A medalha da FederagAo Portuguesa
de Filatelia, destinada 8. melhor c"lecgAo
de selos de Portugal, fol atribulda pelo
juri a') Sr. Dr. Ant6nio Pinto Basto, tendo
o Diploma de Honra da cAmerican PhIlatelic Soeiety:., destinado 8. melhor colecgiL') de selos estrangeiros, sido conferido
(Continua na p4glna 18)
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Franquias postais mecAnicas
palo DR. MARTINS SOARES

o Clube vern organizando varias c')-

l~cgoes

de interesse fllatelico, com todos
os elementos que the e possivel conseguir,
quer por iniciativa pr6pria, quer por gentlleza dos s6c!os que na') 0 esquecem e
lhe enviam alguns dos seus duplicados.
Uma dessas colecgoes e a de franquias
postais mec/l.nieas (expressAo. com que,
A falta de melhor, designamos as lmpressoes das maquinas automaticas de franqular), das quals temos ja e1evado numero, gragas, em parte, 8. amabllldade
c')m que 09 respect.1vos usuarios tern
atendido os nossos pedidos.
Este motivo de colecglio conta ja no
nosso pals c'lm bastantes adeptos, e quer-nos parecer que 0 interesse vai aumentando·. No estrangeiro tambem esse interesse se tern vindo a acentuar.
Nlio e facil-e nlio nos queremos antecipar ao estudo da c')missAo recentemente designada para a elaboragAo do
respectiv~ catAlogo-profetizar a importll.ncia que para a Fllatelia vira a ter esta
f6rmula de franquia postal, mas ao coleccionad')r oferecern-se-lhe nas marcas
de tais maquinas varios aspectos sobra
os quais a sua atenglio pode recalr, como
sejam 0 da estagAo postal onde a maquina se encontra registada, e as dlferentes
legendas publicitarias que quase sernpre
compoem a impressA:> franquiadora, ja
que, em prinCipia, nlio sera de tomar como e1emento de interesse a Importiincfa
da franquia, pelos diversfssimos valores
que ela pode ter, ao simples caprlcho do
usuari').
A colecglio que vimos formando, e servira posslvelmente de base 8. elabora!tAo

do catalogo, nlio esta., como e natural,
c')mpleta, tanto mals que 0 nlimero de
maquina=: ern uso aurnenta dia a dia. Com
vista a enriquec~-la, e a tornar asslm menos trabalhosa a tarefa da comisslio organizadora do catalogo, pedimos a todos
as nossos cons6cios que nos enviem sobrescritos ou cintas com tals marcas.
Em especial, ternos grande interesse
em po ~ suir exemplares de impressOes dar.
seguintes maquinas:
Tipo I-n. o, superiores a 004;
Tipo lI_n.O' 003, 004, 013, 015, 017,
018, 023, 026, 030, 037, 043, 048 e superlores a 049;
Tipo m-n.O' 036, 038, 039 e supenores a 041;
Tipo VI-n,o, superiores a 010;
Tlpo VII-n.o, 040, 053, 054, 055, 059,
060, 066, 067, 068, 069, 070, 073, 074, 078,
079, 081, 082, 083, 087, 088, 090, 091, 092,
093, 094, 095, 101 e seguintes.

Como esclareclmento, acrescentaremos que cada modelo de maquina de franquiar, cujo usc seja autorizado pelos nossos correios, recebe urna designagl1o, expres sa. ern algarismos romanos, a que
chamamos ctipo:.; cada maquina ern uso,
recebe, por sua vez, urn indicativo numerico, em algarismos arabes. Cada aparelho p'Jde usar, mantendo 0 mesmo numero, varias legendas publicitarias, as
quals, no· entanto, terAo de ser previamente autorizadas pelos C.T.T.
Nos tipos I e m, 0 pumero do tlpo e
da maquina esta ao centro da impresslio,
entre a marca do dia (8. esquerda) e a
Indlcaglio do valor da franqula (8. direita); nos restantes tipoe, esta p'lr debaixo
da indicaglio do valor: 8. esquerda, a referancia, ao tlpo da maquina (II, VI ou
VII) e, A direita, 0 numero do apare11l0,
composto de tres algarismos arabes.
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As 'medalhas eram depois atribuIdas
'dentro dos princlpios seguintes:
o 20 0 26 pontos - SIItisfllt6rio - Diplomo
b 27 0 38
:. - Boo -Cobre
c. 39 ~ 50
:. - Muito born - Prat"
» - Excelente - Vermeil
d 51 a 60
:. - Brilhante - Ouro
" ·6 I ,, · 62

Na STOCKHOLMIA, como vimo!!,
nao houve medalhas de ouro.
I
Chamo a atengao para 0 requisito IV,
c'Conhecimentos filateIicos>. Creio que,
em relagao a colecgoes tematicas, os conhecimentos fllateI1cos s6 v~ a. superficie pela aus~ncla de selos falsos (muito
'e!!cassas sao as probalidades de eles all
se introduzirem, visto estas colec!;oes serem construldas, principalmente, com selos modernos e de pequeno valor fUatal1co), ou pelo estudo dos selos expostos, no
senti do em que fale! no comego deste artigo, e que procura trazer para urn campo cC'mum os coleccionadores tematicos
e os classicos. Se assim a, vejo com prazer os coleccionadores tematicos concordarem comigo num ponto que, embora
controverso, considero basiJar.
Os meus votos sa') para que coleccionadores tematicos e classicos fagam todo
o posslvel para se considerarem pertencendo a. mesma grande famflia, sern se
hostilizarem ou menceprezarem s6 porque t~m gostos dlferentes. Gostos niio se
discutem, pelo· natural respeito qUe os
sentimentos alheios nos devem merecer,
mesmo quando deles nao compartilhamos, e niio queremos compartilhar das
mesmas medalhas ...
CARLOS TKINCAO

(Continu~o

Bibliografia Filatelica
JORGE PEREIRA; «Gatalogo
dos centenarios e ani'IJersarios
dos primeiros selos e ser'IJi~os
postais», 1.a ed., 1956, Eladio
de Santos, R. Bernardo Lima,
27, Lisboa.

cia p8.gina. 14)

ao Sr. Professor Dr. Fernando de Freitas Simoes.
Aos restantes concorrentes f orarn somente atribuidos Diplomas de Participagao.
.
Encerrou-se este inesqueclvel certame
no dia 11, pelas 24 horas. Deixou-nos
saudades pelo muito de born que vimos
e pelas muitas atengoes c :m que fomos
sempre obsequiados, o· que sucedeu a todos os componentes de Lisboa.
Nao queremos terminar este artigo
sem pre..:tar as justissimas homenagens
ao Port~ com urn MUlTO OBRIGADO.
JORGE PEREmA
N. do R. - 0 presente artigo niio foi revisto
por est" Redllcc;iio, e sai tal como foi escrito
pelo seu autor, II seu pedido expresso.
tiillIUDnIHlIIlI1I
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Rodo .fo Josef Ell
Urn brutal desastre de viag1io acaba tle
roubar a vida do jovem Rodolf', Josef Ell,
f!lh? multo querido do nos so anugo Jrsef
Ell, conceituado comerciante filatal1co
nesta cidade, e irmiio do filatelista Werner Ell, ambos nossos prezados cons6cios, os quais acompanhamos na sua profunda dor.

Comerclantes, colecclonadores. partlculares, encontram rPlac;oet no mundo In.elro pela .Conc6l-dla., a revlsta
Intl'rnaclonal de trocas e de correspond An cia para os comnrclantes, fllatel\stas. colecclonadores e partl'lulares.
A revista das retac;oes Internaclooa\s! Publlca-se todos os meses em 6
Unguas universals! Subscri!;i!.o aoual,
com parte comerclal US S 6. -, sem
parte comerclal UA $ 8. - Folheto contra envlo de 2 CUPOllS resposta e InteroaclonalB.
Caso Editorial «EVA». (E. V"stogh),
Lerchenfaldarstr. 19, Viena, 7
AUSTRIA
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o incansavel labor do comerciante
fllatelico Eladio de Santos acaba de enrlquecer a nos sa tiio esca£Sa bibliografia com a 1.' edigao de> cCataIogo dos
centenarios e aniversarios dos prlmeiros
selos e servigos postals:., da autoria de
Jorge Pereira, com breve prefacio do Dr.
Ant6n1", Fragoso.
o nl1mero ·s empre crescente dos entusiastas das colecgoes tematicas, em
Portugal como em todo 0 mundo, bem
just1fica 0 aparecimento de pequenos catalog-IS como· 0 presente. Simplesmente,
e conforme reconhece aquele Dr. Ant6n1o
Fragoso, no seu referido prefacio, ca colecgao tematica nao constitui verdadeira e pura filatel1a:..
1l'l cert ~, e sobre tal n1io deve haver
duas opinioes, - pelo menos duas opinioes autorizadas. Mas fi1io obstante pensarmos absolutamente asslm, confessamos que nao somos cr..ntra as colecgoes
tematicas, - antes muito pelo contrario.
E por duas razoes fundamentals :
1l'l uma, que as colecgoes tematicas
est1io movimentando milhoes de selos em
todoo mundo, e, po.rtanto, valorizando-os
muito extraordinanamente.
E e a outra, porventura a principal,
que as colecgoes tematicas ensinam a mexer em selos a milhares ou dezenas de
milhares de individuos que, doutro modo,
nunca pegarlam em selos, e multos deiS
quais, preenchida, ao fim de pouco tempo,
a tematica a que se dedicaram, em seguida se voltam para 0 coleccionamento classico, fazendo filatel1a, mas entao ja cern
apreciavel soma de conhecimentos.
Eis, em poucas palavras, 0 que pensam os sobre tiio discutido assunto. 0
que nos permite, em plena sinceridade,
ap-ntar aqui 0 born servigo de Jorge Pereira e Eladio de Santos, autor e editor,

respectivamente, deste pequenino volume, que se apresenta com born aspecto
grafico.

DR. ANToNIO OLIVE LEITE,
cGatalogo de 'IJariedades, curiosidades e acidentes de impressao em selos comemorati'IJos e
aereos do Brasil», Edit. Thurmann, Porto Alegre, Brasil.
Eis urn cataIogo verdadeiramente
Unic., cujo titulo mostra claramente qual
o seu conteudo, e a, fora de duvida, a expressao resum!da, n1io obstante as suas
cento e cincoenta pagina!'l, de urn trabaIho exaustivo de multissimos anos, com
r. estudo atento de multas dezenas de miIhares de selos.
Em boa verdade, s6 estudando muitas dezenas de m1lhares de selos, se niio
mais, e posslvel catalogar tao grande numero de variedades, curiosidades e acidentes de impressao, nos selos comemol·ativos e aareos do Brasil, sendo certo
gue, de alguns deles, 0 autor chega a especificar 87 dessas variedades, curi?s!dades ou acidentes de impressao ...
Este n~.tavel trabalho do Dr. Ant6n10
Oliva Leite vern ao encontro de urna das
principais caracteristicas da filatelia actual : a do exaustivo estudo dos selos, nos
seus multiplos aspectos,: desenho, gravura, impress1io, papel, denteado, etc ..
TrabalhQo notavel, repetimos, que desejariamos fosse lido e estudado pelos. ftlatelistas portugueses, mesmo p~r aqueles que nao coleccionam Brasil, e 0 qual
bern pode servir de mod~lo, a urn semeIhante trabalho portugu~s.
8e as gravuras nem sempre E'ao perfeitas, 0 papel a de lux~, e a excelente 0 aspecto 'grafico geral. Por todos os motivos, pois, esta de parabens 0 Dr. Ant6n10
Oliva Leite, como 0 esta tambem 0 nOBSO
querido Dr. Benjamim Camozato, que
desde inlcio foi entusiastico padrinho de
t1io original e valioso cataIogo.

v.
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mos urn, e dos mais antigos, que supre
multos. Referlmo-nos a Jose Rodrigo
Dlas Ferreira, dirigente de uma espantosa actividade, e de urna dedica!;ll.o sem
limites. Apagadamente, ele e a alma do
nosso Clube. Motivo pelo, qual 0 Clube
aqui Ihe expressa a sua profunda grat!dAo.

Prof. Fernando de Freitas Sbnoes-Admiravel! Em vocabulario estorOico, diremos: Shakspeariano!!! Uma representa!;/!.,:> para todas as intemacionais. As
Duas Sicilias deixam-nos sbnplesmente
encantados. Ha pe!;as que consideramos
i1nicas, e que sabemos que, quando aparecem, custam apenas dezenas de contos.
Filatelia, Rlqueza e Beleza-tudo com
maltlsculas.

o

NOSSO BOLETIM

A este Boletim foi atribuida urna medalha de prata na IV Exposi!;ll.o Fllatellca Portuguesa. Limitando-nos a registar 0 facto, parece-nos desnecessario dizer da grande satisfa!;ll.~, que e tAo nossa
como de todos as fllatellstas portugueses,
pela evidente justi!;a feita ao nosso Boletim, e ao extraordinario moviment'l associativo e fllatelico que ele consubstancia.

J. R. DIAS FERREIRA
NAo e demals repetlr que 0 que mals
falta faz no nosso Clube FUatellco de
Portugal, sll.o dirigentes novos, dinAmicos, trabalhadores. Felizmente, possul-

.
Dentro de breves dias, 0 Clube Filatelico de Portugal completara doze anos,
pois f!>i cC'nstituldo por alvara de 27 de
Outubrb de 1943. Estas breves linhas chegam para reglstar 0 anlversario. Acrescentando-se apenas que esperamos que
o pr6xlmo ano, - seja melhor do que 0
. anterior!

COMISSAO DE MARC OFILIA

@)
A Federa!;§.o Portuguesa de Fllatella
acaba de constituir a sua Comiss§.o de
Marcofilia, para a qual design')u os srs.
Dr. Ant6n1o Fragoso, coronel Andr~a Ferreira, Dr. A. J. de Vasconcelce Carvalho,
Dr. Artur Beja e Dr. A. H. de Oliveira
Marques.
Esta Comfssll.o tern a sua sede na resid~ncia do primelro, seu presldente, R.
de Padua Correia, n." 327, Vila Nova de
Gala. Fazendo votos pelos bons resultados da Comissll.o de Marcofilia, este
Clube Filatelico de Portugal promete-lhe
a mals franca e entusiastica c!>labora!;ll.o.

da p8.glna 4)

cia de outra c~mpanhelra. Multo bern
orientada, rica e fllatelicamente exposta.
Boa representa!;ll.o,.

A EXPOSI<)AO DO PORTO

Fi late lieo

Portuguesa

(Contln~o

ANIVERSARIO DO NOSSO
CLUBE

Sobre a IV Exposi!;ll.o Filat~ica Portuguesa, cPorto-l955" escrevemos no
niimero anterior, em vesperas da sua
abertura, as palavras que n~s pareceram
necessarias e justas. H(lje, terminada ela,
pouca ternos a acrescentar, e nada a alterar.
A IV Exposi!;ll.o F1!aat~ica Portuguesa
constituiu 0 ~xito que esperavamos. 1:xito, indubltavelmente, fllatelico, mas ~
t!>, prlncipalmente, de organiza!;Ao. Organiza!;Ao complexa, trabalhosa, 1mpecavel.
Motivo pelo qual, saudando efusivamente
todos os seus organlzadores, n~ s permitim~s destacar, dentre eles, os nomes de
Ant6nio Joaquim Corr~a Junior, Dr. Ant6nio Baptista Fragoso e Artur de Vasconcelos.

l'
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Jollo Carlos Plnto Trincllo:--Uma bonita Holanda, e uma bela Noruega.
Marla Isabel Pinto TrincAo--Uma ()olec!;ll.o que val subindo de categoria. Uma
especlaliza!;§.o ate as pranchas. Multo bonita.
Hermann Ulrich - Outra riquIsslma
representa!;ll.o do estrangelro. 1: do, meIhor em Estados Antigos Alemli.es. Multo bern orlentada, fllatelicamente dlsposta, culdada e escrupuhsamente expertizada. Estamos perante uma grandiosa
particlpa!;ll.o, que velo dar urn brilho excepclonal a esta Exposi!;ll.o.
Hemanl dos Santos Viegas--Uma repl'esenta!;§.o cheJa de beleza, a que se
prestam os lindissimos carimbos da Austria e Lombardo-Venecla.
Ant6nJo Joaqulm Corr@a J6nJ.OTUma boa, bonita e rica colec!;§,!> aerea.
Dlvaldo do Amaral Correia-Todas as
qualidades da anterior, acrescidas de especlal!za!;lio, que a faz destacar fllatelicamente.
Francisco Cnnha-Grandloso princlpi'J.
Em breve estara a':> lado das primeiras.

Manuel Guelfi.o Galrt~ - Outra coiec!;ll.o com as mesmas caracteristicas da
ultima cltada.
Nas colec!;i'les tematicas encontramos
muita beleza e, mesmo, nalgumas, mutta
dificuldade em chegar ao nivel apresentado.
Destacamos ern prlroelro lugar: Cecillo, Fernandez Fernandez, Manuel Guelfao Galrt~, Arnaldo Ferreira Gon~ve8,
Jorge Emfdlo de Oliveira Pereira, Jos6
Ant6n10 de Ma.gaJ.hAes e Jose de Sousa
Nunes, e, em segnndo lugar, Jos6 JOBqnim Cabrlta, Manuel Janelra Junlor,
AntOnio Faria de Morals, AntODlo AIres
Pereira, Claudina Bomarlz e Jaime Serrano.
Decerto nos perdoarAo, tpdas as participa!;i'les apresentl!-das fora do concurso,
o nll.~ Ihes fazermos refer~ncla, que seria
certamente multo pobre, ern compara!;§.o
com tudo que ja foi dito, em tantos momentos de consagra!;§.o. Mesmo todos
aqueles a que nos referlroos neste apontamento, sern determinar ~ pe!;as e as
colec!;i'les, apenas segulndo a ordem do
catalogo da Exposi!<lio, estAo n!> pleno direlto de nos observar, lan!;ando urn golpe
de vista desdenhoso, poi' cima dos 6culos
e do ombro direlto :
-Quem te- encomendou 0 serm§.o ? ..
N6s, tal como aquele sapatelro que se
meteu a tocar rabecii.o, dlficilmente saberemos responder ...

BENBIQUE MANTEBO

Selos
Moedes
Quedros

Casa Molder

Selos
Moedes
Quedros
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o nll.~ Ihes fazermos refer~ncla, que seria
certamente multo pobre, ern compara!;§.o
com tudo que ja foi dito, em tantos momentos de consagra!;§.o. Mesmo todos
aqueles a que nos referlroos neste apontamento, sern determinar ~ pe!;as e as
colec!;i'les, apenas segulndo a ordem do
catalogo da Exposi!<lio, estAo n!> pleno direlto de nos observar, lan!;ando urn golpe
de vista desdenhoso, poi' cima dos 6culos
e do ombro direlto :
-Quem te- encomendou 0 serm§.o ? ..
N6s, tal como aquele sapatelro que se
meteu a tocar rabecii.o, dlficilmente saberemos responder ...

BENBIQUE MANTEBO

Selos
Moedes
Quedros

Casa Molder

Selos
Moedes
Quedros
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IV ~apocSi~ao c;grilalelica

UHlaUt:aSI

, Hacional

nas

t!.%'I'lJsifit!.S 6Ual;'Ut:as
(Contin~

colecc;iio
2 4
Raridade e extensiio
6 8
IV Con hec imentos
filatelicos
4 6
V Con hecimentos
profissionois e
cultura tem6tica 8 10
VI Trabolho de investigac;iio
0 2

cia pl\glDa 10)
6

8

:.

10

12

:.

8

10

:.

III

12

14

4

6

»
l

As 'medalhas eram depois atribuIdas
'dentro dos princlpios seguintes:
o 20 0 26 pontos - SIItisfllt6rio - Diplomo
b 27 0 38
:. - Boo -Cobre
c. 39 ~ 50
:. - Muito born - Prat"
» - Excelente - Vermeil
d 51 a 60
:. - Brilhante - Ouro
" ·6 I ,, · 62

Na STOCKHOLMIA, como vimo!!,
nao houve medalhas de ouro.
I
Chamo a atengao para 0 requisito IV,
c'Conhecimentos filateIicos>. Creio que,
em relagao a colecgoes tematicas, os conhecimentos fllateI1cos s6 v~ a. superficie pela aus~ncla de selos falsos (muito
'e!!cassas sao as probalidades de eles all
se introduzirem, visto estas colec!;oes serem construldas, principalmente, com selos modernos e de pequeno valor fUatal1co), ou pelo estudo dos selos expostos, no
senti do em que fale! no comego deste artigo, e que procura trazer para urn campo cC'mum os coleccionadores tematicos
e os classicos. Se assim a, vejo com prazer os coleccionadores tematicos concordarem comigo num ponto que, embora
controverso, considero basiJar.
Os meus votos sa') para que coleccionadores tematicos e classicos fagam todo
o posslvel para se considerarem pertencendo a. mesma grande famflia, sern se
hostilizarem ou menceprezarem s6 porque t~m gostos dlferentes. Gostos niio se
discutem, pelo· natural respeito qUe os
sentimentos alheios nos devem merecer,
mesmo quando deles nao compartilhamos, e niio queremos compartilhar das
mesmas medalhas ...
CARLOS TKINCAO

(Continu~o

Bibliografia Filatelica
JORGE PEREIRA; «Gatalogo
dos centenarios e ani'IJersarios
dos primeiros selos e ser'IJi~os
postais», 1.a ed., 1956, Eladio
de Santos, R. Bernardo Lima,
27, Lisboa.

cia p8.gina. 14)

ao Sr. Professor Dr. Fernando de Freitas Simoes.
Aos restantes concorrentes f orarn somente atribuidos Diplomas de Participagao.
.
Encerrou-se este inesqueclvel certame
no dia 11, pelas 24 horas. Deixou-nos
saudades pelo muito de born que vimos
e pelas muitas atengoes c :m que fomos
sempre obsequiados, o· que sucedeu a todos os componentes de Lisboa.
Nao queremos terminar este artigo
sem pre..:tar as justissimas homenagens
ao Port~ com urn MUlTO OBRIGADO.
JORGE PEREmA
N. do R. - 0 presente artigo niio foi revisto
por est" Redllcc;iio, e sai tal como foi escrito
pelo seu autor, II seu pedido expresso.
tiillIUDnIHlIIlI1I

mlll l_ II

lumlll~IIIU

IIIDnUU!lIlil 'IUnm

..
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Rodo .fo Josef Ell
Urn brutal desastre de viag1io acaba tle
roubar a vida do jovem Rodolf', Josef Ell,
f!lh? multo querido do nos so anugo Jrsef
Ell, conceituado comerciante filatal1co
nesta cidade, e irmiio do filatelista Werner Ell, ambos nossos prezados cons6cios, os quais acompanhamos na sua profunda dor.

Comerclantes, colecclonadores. partlculares, encontram rPlac;oet no mundo In.elro pela .Conc6l-dla., a revlsta
Intl'rnaclonal de trocas e de correspond An cia para os comnrclantes, fllatel\stas. colecclonadores e partl'lulares.
A revista das retac;oes Internaclooa\s! Publlca-se todos os meses em 6
Unguas universals! Subscri!;i!.o aoual,
com parte comerclal US S 6. -, sem
parte comerclal UA $ 8. - Folheto contra envlo de 2 CUPOllS resposta e InteroaclonalB.
Caso Editorial «EVA». (E. V"stogh),
Lerchenfaldarstr. 19, Viena, 7
AUSTRIA
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o incansavel labor do comerciante
fllatelico Eladio de Santos acaba de enrlquecer a nos sa tiio esca£Sa bibliografia com a 1.' edigao de> cCataIogo dos
centenarios e aniversarios dos prlmeiros
selos e servigos postals:., da autoria de
Jorge Pereira, com breve prefacio do Dr.
Ant6n1", Fragoso.
o nl1mero ·s empre crescente dos entusiastas das colecgoes tematicas, em
Portugal como em todo 0 mundo, bem
just1fica 0 aparecimento de pequenos catalog-IS como· 0 presente. Simplesmente,
e conforme reconhece aquele Dr. Ant6n1o
Fragoso, no seu referido prefacio, ca colecgao tematica nao constitui verdadeira e pura filatel1a:..
1l'l cert ~, e sobre tal n1io deve haver
duas opinioes, - pelo menos duas opinioes autorizadas. Mas fi1io obstante pensarmos absolutamente asslm, confessamos que nao somos cr..ntra as colecgoes
tematicas, - antes muito pelo contrario.
E por duas razoes fundamentals :
1l'l uma, que as colecgoes tematicas
est1io movimentando milhoes de selos em
todoo mundo, e, po.rtanto, valorizando-os
muito extraordinanamente.
E e a outra, porventura a principal,
que as colecgoes tematicas ensinam a mexer em selos a milhares ou dezenas de
milhares de individuos que, doutro modo,
nunca pegarlam em selos, e multos deiS
quais, preenchida, ao fim de pouco tempo,
a tematica a que se dedicaram, em seguida se voltam para 0 coleccionamento classico, fazendo filatel1a, mas entao ja cern
apreciavel soma de conhecimentos.
Eis, em poucas palavras, 0 que pensam os sobre tiio discutido assunto. 0
que nos permite, em plena sinceridade,
ap-ntar aqui 0 born servigo de Jorge Pereira e Eladio de Santos, autor e editor,

respectivamente, deste pequenino volume, que se apresenta com born aspecto
grafico.

DR. ANToNIO OLIVE LEITE,
cGatalogo de 'IJariedades, curiosidades e acidentes de impressao em selos comemorati'IJos e
aereos do Brasil», Edit. Thurmann, Porto Alegre, Brasil.
Eis urn cataIogo verdadeiramente
Unic., cujo titulo mostra claramente qual
o seu conteudo, e a, fora de duvida, a expressao resum!da, n1io obstante as suas
cento e cincoenta pagina!'l, de urn trabaIho exaustivo de multissimos anos, com
r. estudo atento de multas dezenas de miIhares de selos.
Em boa verdade, s6 estudando muitas dezenas de m1lhares de selos, se niio
mais, e posslvel catalogar tao grande numero de variedades, curiosidades e acidentes de impressao, nos selos comemol·ativos e aareos do Brasil, sendo certo
gue, de alguns deles, 0 autor chega a especificar 87 dessas variedades, curi?s!dades ou acidentes de impressao ...
Este n~.tavel trabalho do Dr. Ant6n10
Oliva Leite vern ao encontro de urna das
principais caracteristicas da filatelia actual : a do exaustivo estudo dos selos, nos
seus multiplos aspectos,: desenho, gravura, impress1io, papel, denteado, etc ..
TrabalhQo notavel, repetimos, que desejariamos fosse lido e estudado pelos. ftlatelistas portugueses, mesmo p~r aqueles que nao coleccionam Brasil, e 0 qual
bern pode servir de mod~lo, a urn semeIhante trabalho portugu~s.
8e as gravuras nem sempre E'ao perfeitas, 0 papel a de lux~, e a excelente 0 aspecto 'grafico geral. Por todos os motivos, pois, esta de parabens 0 Dr. Ant6n10
Oliva Leite, como 0 esta tambem 0 nOBSO
querido Dr. Benjamim Camozato, que
desde inlcio foi entusiastico padrinho de
t1io original e valioso cataIogo.

v.

U.
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e seu Ultramar, com') tambem do estrangeiro.
Ali encontramoe as grandes colecgoes
dos srs. Drs. Ant6nio Pinto Basto, Ant6nio Correia Junior, Jean Tyssen, Profess')r Dr. Freitas Simoes, Dr. Correia
Nunes, Hl!rmann Ultrich, Dr. Roberto
Vaz de Oliveira e as de outros que nos
maravllharam, nlio falando ja nas famosas colecgOes do Prof. Dr. Carlos Trincao
e C')ronel Vitorlno Godinho·, que estavam
expostas fora rle concurso.
o terce!ro plso estava destin ado para
as colecgoes de correio a~re'), as ternaticas e as partictpagoes da Maximafilia.
Naquele amplo sallio havis. duas grandes colecgoes de correio a~reo, boas em
qualquer parte do Mundo, pertencentes
aOil Srs. Ant6nio Correia Junior e Divaldo
do Amaral Correia, !lendo a deste ultimo
considerada, por t~cnicos estrangeiros,
como uma das melho·res da Europa, 0
que Ihe garantiu uma medalhs. de prata
com felicitagoes do juri.
Sobre as colecgOes tematic8JS, de que
somos acerrlmos defensores, goetariamos
de fazer algumas consideragoes, mas b
Ambito deste pequeno relato nlio nos permite. Prometernos, contudo, e se este Boletlm no,s der 0 necessario asilo, voltarmos ao assunto.
Nlio devemos, apesar de nlio querermos fazer consideragOes, de1xar ern silencio algumas participagoes de coleegoes ternatieas que, ern boa verdade, do
maravilhosas de oolorido, de variedade,
de raridade e beleza fllatelicas.
Como prinCipals apontarernos uma
Desportiva do Sr. Ceclllo Fernandez, urna
da U.P.U. de Manuel Janelra Junior e a
nossa do Centenario do Seh, Unica deste
terna apresentada a cr·ncurso.
Na Maxlmafllla, alem da partlc1paglio
do Eng. Ant6nio Furtado, concorrente
fora de c')ncurso, apareceram duas boas
colecgoes, que demonstram 'o interesse
que este derivado da filatelia esta a despertar. Trata-se das participagOes dos
Srs. Drs. Hurnberto Madureira e Jose
Franco Brit').
A Organlzaglio foi competentissima e
est eve 8. altura dum certame dests. categOris.. Cuidou dos mals pequenos pormenores e tambern prestou a sua melhor
atenglio para um anexo ao edfflcl!l principal da ExposigAo, onde estiveram patentes ao publico as representagoes da
Secglio Llteratura, secglio esta onde se

encontrava ~osto e em lugar de destaque 0 n')sso Boletim. Devidamente separado por urn lindo rip ado. a co·res, encontravam-se os diversos cstands:. de comerqlantes, onde pudemos ver os de Eladio de Santos, J. Ell, A. M')lder, Mercado
Fllatelieo, Domingos do Sacramento, Barata Neves e outros. A um canto encontrava-se instal ado 0 Posto d')s Correlos
da Exposigiio que, felizmente, era bern
servido p'Jr excelentes e atenciosos funcionarios dos C.T.T.
Para complemento deste grandi')so
certame, realizou-se no dla 10 de Setembro a distribuiglio dos prernios aos partidpantes e que 0 juri havia ja atribuido,
como segue;
6 medalhas de aura a?s Srs. Dr. Ant6nio Pinto Basto, Professor Dr. Freitas
Simoes, Ant6nlo Correia Junior (com felicltagoes do Juri), Dr. Ant6nio Correia
Nunes, Jean Tyssen e Hermann Ulrich;
4 medalhas de vermeil aos Srs. J')s~
Hip6lito, Dr. Roberto Vaz de Oliveira,
Ant6nio de OlLveira Marques e cCatalogo Simoes Ferreira:.;
15 medalhas de prata aos Brs. Eng.n
Raul da Costa Santos (com felicitagoes
do juri), Divaldo do- Amaral Co·r reia (c')m
fellcitagOes. do juri), Ant6nio Oliveira
Marques (com felicitagoes do juri), Dr.
Artur Beja, Dr. Vasconcelos de Carvalho,
Coronel Armando Carvalhal, Vitorin')
Cesar D6ria, Werner Ell, Armando· G"ngalves, Jose Ant6nio de MagalhAes, Maria Isabel Trincii.o, Hernll.ni dos Santos
Viegas, Ant6nio Correia Junior, Artur de
Vasconcel'ls, para as suas publicagOes,
com excepgii.o do CatAlogo· Simoes Ferreira e finalmente 0 CLUBE FILATlilLICO DE PORTUGAL;
16 medalhas de cobre aos Srs. Manuel
Andrade de Sousa, Africus, Adriano Pereira da Costa, Bernardo Coutinho, J')lio
Plnto· Trinclio, Conde de Penha GarCia,
Carlos de Sousa, Jose Alvarenga, Francisco Cunha, Manuel Galriga, Arnaldo
Gongalves, Dr. Jose Franco Brit-:>, Dr.
Hurnberto Madureira, Ceclllo Fernandez
e Jorge Oliveira Pereira.
A medalha da FederagAo Portuguesa
de Filatelia, destinada 8. melhor c"lecgAo
de selos de Portugal, fol atribulda pelo
juri a') Sr. Dr. Ant6nio Pinto Basto, tendo
o Diploma de Honra da cAmerican PhIlatelic Soeiety:., destinado 8. melhor colecgiL') de selos estrangeiros, sido conferido
(Continua na p4glna 18)
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Franquias postais mecAnicas
palo DR. MARTINS SOARES

o Clube vern organizando varias c')-

l~cgoes

de interesse fllatelico, com todos
os elementos que the e possivel conseguir,
quer por iniciativa pr6pria, quer por gentlleza dos s6c!os que na') 0 esquecem e
lhe enviam alguns dos seus duplicados.
Uma dessas colecgoes e a de franquias
postais mec/l.nieas (expressAo. com que,
A falta de melhor, designamos as lmpressoes das maquinas automaticas de franqular), das quals temos ja e1evado numero, gragas, em parte, 8. amabllldade
c')m que 09 respect.1vos usuarios tern
atendido os nossos pedidos.
Este motivo de colecglio conta ja no
nosso pals c'lm bastantes adeptos, e quer-nos parecer que 0 interesse vai aumentando·. No estrangeiro tambem esse interesse se tern vindo a acentuar.
Nlio e facil-e nlio nos queremos antecipar ao estudo da c')missAo recentemente designada para a elaboragAo do
respectiv~ catAlogo-profetizar a importll.ncia que para a Fllatelia vira a ter esta
f6rmula de franquia postal, mas ao coleccionad')r oferecern-se-lhe nas marcas
de tais maquinas varios aspectos sobra
os quais a sua atenglio pode recalr, como
sejam 0 da estagAo postal onde a maquina se encontra registada, e as dlferentes
legendas publicitarias que quase sernpre
compoem a impressA:> franquiadora, ja
que, em prinCipia, nlio sera de tomar como e1emento de interesse a Importiincfa
da franquia, pelos diversfssimos valores
que ela pode ter, ao simples caprlcho do
usuari').
A colecglio que vimos formando, e servira posslvelmente de base 8. elabora!tAo

do catalogo, nlio esta., como e natural,
c')mpleta, tanto mals que 0 nlimero de
maquina=: ern uso aurnenta dia a dia. Com
vista a enriquec~-la, e a tornar asslm menos trabalhosa a tarefa da comisslio organizadora do catalogo, pedimos a todos
as nossos cons6cios que nos enviem sobrescritos ou cintas com tals marcas.
Em especial, ternos grande interesse
em po ~ suir exemplares de impressOes dar.
seguintes maquinas:
Tipo I-n. o, superiores a 004;
Tipo lI_n.O' 003, 004, 013, 015, 017,
018, 023, 026, 030, 037, 043, 048 e superlores a 049;
Tipo m-n.O' 036, 038, 039 e supenores a 041;
Tipo VI-n,o, superiores a 010;
Tlpo VII-n.o, 040, 053, 054, 055, 059,
060, 066, 067, 068, 069, 070, 073, 074, 078,
079, 081, 082, 083, 087, 088, 090, 091, 092,
093, 094, 095, 101 e seguintes.

Como esclareclmento, acrescentaremos que cada modelo de maquina de franquiar, cujo usc seja autorizado pelos nossos correios, recebe urna designagl1o, expres sa. ern algarismos romanos, a que
chamamos ctipo:.; cada maquina ern uso,
recebe, por sua vez, urn indicativo numerico, em algarismos arabes. Cada aparelho p'Jde usar, mantendo 0 mesmo numero, varias legendas publicitarias, as
quals, no· entanto, terAo de ser previamente autorizadas pelos C.T.T.
Nos tipos I e m, 0 pumero do tlpo e
da maquina esta ao centro da impresslio,
entre a marca do dia (8. esquerda) e a
Indlcaglio do valor da franqula (8. direita); nos restantes tipoe, esta p'lr debaixo
da indicaglio do valor: 8. esquerda, a referancia, ao tlpo da maquina (II, VI ou
VII) e, A direita, 0 numero do apare11l0,
composto de tres algarismos arabes.
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Reingressos -

PORTUGAL
470 -

Francisco Antonio GranadeiroAvenida General Rogadas, 171-r/c,
Esq. -Lisboa - (P) Po, Es, T. N .
U. 3. 90.
1114--Manuel Baptista Morals-Rua Latino Coelho, 114-P6voa de Varzim
-(M) p ,o, T. C. N. U. 60. 3_ 90. 93.
94.
1163-A. Raposo-Rua da Prata, 185-3."-E;;q., Lisboa - Negociante de Novidades de Portugal e Ultramar.
1453-Eng. Adriano dos Santos MacedoRua D. Estefa.nIa, 22-1. 0-Esq., Llsboa - (M) Po, Fr, Es, T. C. N . U .
28. Vaticano. Espanha. Flores e
Frutos de 3. 90. 93.
1530-Jose lIdo de Fran!la- Rua de Sant'J Ildefonso, 308-2.0-Porto - (M)
Es, Fr, In, Po, T . N. U. de prefer~ncia 60. 3.
.
.
1573--Major Ant6nio Vaz de Carvalho
Viana Crespo-Rua Fernandes Tomas - Vlla D. Pedro - Cascals(M) P'J, Fr, In, N . U. 60. I. 2. N.
de preferencia.
1657-Hermenegildo Direitinho Pere!raRua A (Estrada da Luz), 11-2.°-Dt.o-Lisboa-(M) Po, Fr, on, Es,
T. N. U. I . 2. 5. 90. 96.
1679-Francisco Xavier da Mota e Camp's-Casa da Lage--Arnoia-Celorico de Basto-(P) Po, T. C. U. 60.
s6 de 2. 5. 6. 94.
2046-Eng. Augusto .Jose Simplicio Duarte--Rua Frei Terenas, 35-1.0-Lisboa-(P) Po, Fr, In, Es, T. N. U.
60. 1. 2. 10. 13. 16. 19. · 21. 24. 26.
28. Suecla. Dinamarca. 90. 94
2246-Fernando Ferreira de Andrade Rua de Alc4ntara, 36-2.0-Lisboa(M) Po, T. C. V. N. U. 60. 3. 94.
2387-Manuel Marcelino Orrico HortaRua de S. Mamede, (Ae Caldas)
31-3.0-Lisboa-(M)' Po, In, T. C.
V. N. U. 60. 1. 2. Sobrescritos do

Novos s6cios

1.° dia e especlals, e carimbos de
todas as terras. V. N. 60. a partir
de 1950. 93. 94.
2397-Manuel Froes da SUva Gll Ferrdo
-Rua D. Joa.o de Castro, lote 8-Santo Amaro de Oeiras-Fr. T. C.
N . U. N. de prefer~ncia. 60. 1. 2.
13. 21. 90.
2406-Cesar Manuel de Freitas Santana
-Rua do Jardlm do Tabaco, 90·3.n ,
Esq.- Lisb'Ja- (M) Po, T . C. V. N.
U. 60. 1. 2. 15. 90. 93.
2434--Joaquim Mathias-Rua da Barroca, 129-3.o-porta 4, Llsboa- (P/M)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 90. 93.
2443-Fernando Jose da Costa Machad
-A yen-ida Mouslnho, de Albuquerque, letras RR-1.0-Esq.- Lisboa (P) Po, Fr, In, T . C. N. U. 60. 1.
2.3.94.
2460-Jose Manuel Cascais Mendes - Aven!da C'Jnde Valbom, lS-5.0·Dt.'
-Llsboa-(M) Po, Fr, In, It, T. C .
V. N. U. 60 .61. 62. 64. 65. de. 1 ('
2. 90/1956. 93/ 1953. 101/ 1954/ 1955.
S. Leite 1953. Escrever antes de
enviar.
'
2481-Hermlnio Ferraz de Matos - Rua
de Entre Campos, 33-1.o-Dt.o- Lisboa-To N. U. 60. 1. 2. 93.
2491-Jose Joaqulm Saralva-Restaura nte Stadium- Rua 62, n.O 27- Espinho-(P) Po, T. V. U. 60. 3. 93.
2546-Rolando Alvaro Mend'Jn!la - Rua
Damasceno Monteiro, 51-3.Q-Dt.QLisboa- (P) Po, Fr, Es, T. N. U.
60. 3. Estrangeiro 60. 3. 61. 62.
2551-Jose Elvas Martins--Bairro da Liberdade, 172-E-Llsboa-(M) Po,
Fr, T. N. U. 60. 3. 90. 94.
2552-Maril) Coelho da Fonte e SilvaAvenida Ant6ni'I) Coelho MoreiraVila Nova de Gaia-(M) Po, Es,
T. N. U. 60. de Flores de S. 90. 94.
2553-Joa.o .Jose Bidarra Felizol-Tortosendo-(M) Po, Fr, In, Es, T. C.
N. U. 60. 94.

•

tramar pensa fazer-n'Js representar em
futuras Exposl!lOes Fllat~cas Internacionals?
--0 Ministerio do Ultramar tem tido
sempre a preocupa!lAo de se fazer representar nas Exposi!lOes Fllat~cas com
quadros originals e diferentes dos demals exposltores. Isto nAIl quer dizer que
o material apresentado agora nesta Exposi!lAo nAo POBsa vir a flgurar em futuras Exposi!lOes, dada. a sua confec!;4o
especial.
-Pode dizer-nos porque nAo se tem
feito mals sobrescritos como 0 que s.e
apreaentou para comemorar 01 Centen8.rio
do smo p·'Jrtugu~s e que tanto interesse
despertou?
--Os sobrescritos de 1.° dia de venda
de selos, v~ sendo confeccionados par
cada uma das provlncias a que os selos
l'espeitam, que tambem os enviam para
a Ag~ncia Geral do Ultramar, para quem
os deseje ali adquirlr.
Os Iinlcos sobrescritos mandados cenfeccionar pelo Mlnlsterio d'J Ultramar
foram aqueles a que se refere, por se
trata.r dum caso excepclonal e comum
a t das as provincias ultramarinas.
Esses sobrescrltos comemorativos e os
carlmbos pr6prios e especials para 0 acto, foram feitos expressamente, pa.ra 11gar slmbl>l1camente a Metropole as respectivas pro.vlncias ultramarinas, mediante a men!la.':'T, nesses carlmbos especiall:l,
d'Js nomes das suas capitais, como homenagem a Ma.e Patrta na comemora!la.o
centenaria reallzada, que foi de regozijo
nacienal, tendo-se aproveltado essa magnifica oportunidade, para mostrar Sf.)
Mundo, por lntermedio desses sobrescritos comemorativC's , a grandeza e ext ensao dos territ6ri'Js portugueses, com a
aleg6rica dos nossos descobrlmentos e
d '>8 prlmelros selos que na Metr6pole e
no Ultramar foram P'Jstos a circular e
suas respectivas datas.
-Quanto aos carimbos especlais, como se verifica no CatB.logo de Carlmbos
d ::- Mercado Filatelic'l, do considerados
sem util1za!la.o postal, nAo e asslm?
-Bem duvida. A utiliza!lAo desses carlmbos especlais comemorativos e diferentes dos de marca de dia das esta!lOes.
que nesses sobrescritos flguram, vis'Ju
obviar a Imp -ssibiUdade material, dadas
as dlsta.nc!as das provlncias ultramarinas, de termos em Llsboa, onde se realizou a Exposl!la.o, no dla da sua abertura,
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em 3 de Outubro de 1953, sobrescritos
com as marcas desse d1a, das esta!lOes
de origem, sem sa falsearem as datas da
sua aposi!lAo.
Por isso, 0 carlmbo do Centen8.rio na.o
e, nem pode ser considerado, urn carlmbo
de esta!lli.o doe servi!los posta1~, mas apenas comemorativo da Exposi!;4o reali- '
zada por ocasia.o do Centena.rlo. De resto
verifica-se nos mesmos uma aus~ncia absoluta de todos os elementos essencials
ao carlmbos de marca de dia em uso nas
esta!lOes.
E asslm com a nossa entrevista re14mpago consegulmos os elementos ne·
cessarios para esclareclmento do publico
fllat~co que tanto se apaixonou pnr eatas pe!;aS fllateHcas.
Alnda no prlmeiro pavlmento deparamos com OEI famoeos prefllateHcos do
grande marcofUlsta, Dr. Ant6ni~ Fragoso, que apresentava parte da sua colec·
~a.o, mas fora de c'Jncurso. Outra comparticipa!lAo de prefilatel1cos nos saltou
a vista pela forma estudada e esquematlzada como se apresentava. Pertencia
ao Dr. Beja, outro marcofilista a cam!nh'l de) pedestaL ..
Entrarn09 no segundo pavimento· e enta.o e que tivemos ocaslAo de ver e apreciar demoradamente todas as grandes
raridades filat~cas nli.o s6 de Portugal

Um grupo de filatelistas no <ba~ da Exposi.. eo : Werner Ell, Divaldo do Amllrlll Correill,
Armllndo Limll e Jorge Pereirll
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Depois da Exposi!tao, Filat~Uca Internacbnal- Lisboa 1953, 0 malor certame
internacional que se realizou no nosso
Pais, segue-se-Ihe, pela sua categoria e
qualldade, a melhor expo~i!tlio fllateI1ca,
de can\cter nacional, que se tem reaUzad') em Portugal.
Na verdade a IV Exp re1!tlio F1lat~ica
Nacional, que se realizou no Porto, nos
amplos saloes da Esc')la SuperIor de Belas-Artes, de 3 a 11 de Setembro·, regozijou, decerto, todos os fllateUstas de boa
v·')ntade, tendo s!do urn certame a altura
do nosso nome filat~Uco.
A Comissao Executiva teve de trabalhar verdadeiramente e com aiinco para
p·' )der conseguir que 0 seu empreendimento tlvesse tlio brllhante ~x1to. Quem
assistiu, como n6s, aos Illtimos retoques
da Exposi!ta.') ficou com a certeza do
grande e incansavel trabalho de tr1!s
grandes fllatelistas-Ant6nio Correia Jgnior, Dr .. Ant6nio Fragoso e Artur de
Oliveira Vasc'Cillcel'Js" os alicerces e a estrutura desta grande exposi!tlio. Em no'Sso nome e, julgamos, em nome de muitos
sen!!,') tcdos os filatelistas portugueses,
endere!tamos aqueles obreiros da Exposi!tao as nossas melhores homenagens.
No dia 3 pl''Jcedeu-se a inaugura!t80
oficial, com a presen!ta do Sr. Governador
Civil do Distrito do P.orto, que era acompanhado pelas altas individualidades do
Porto; pela Comissll.o. Executiva, c'Jmposta dos Srs. Joaqu!m Correia Junior,
Dr. Ant6nio Fragoso, Artur de Oliveira
Vasconcelos, J'Js~ Mendes F~lix, Dr. Roberto Vaz de OUveira, Jos~ Ant6nio de
Magalhlies e Ant6nio de Mascarenhas
Pereira; por elevado mlmero de senhoras,
que deram 0 seu habitual e distinto encanto a solenidade e por muitos fUatelistas de todo 0 pais.
Nlio fol tarefa facil para n6s observar
c')nvenientemente cs 300 quadros com
cerca de 3.000 selos e outras pe!tas filat~licas que 80 concorrentes expuseram
neste certame, mas a verda de ~ que ao
fim e ao cabo ficamos maravilhados com
tao lindas e raras pe!tas que fomos enc - ntrando.

POR

J 0 R G E PER E I R A

Come!tamos pelo primeiro pavimento,
onde se enco·n travam as representa!toes
oficials, expositores fora de concurso e
algumas participa!toes c'Jm cartas prefilat~licas.

Na representa!tli:: do Minist~rio do UltraJIlar, a malor e mals completa e, como
sempre, disposta com aquele encanto que
ja ~ useiro e vezeiro no seu Direct'Jr dos
Servi!tos Postals, Sr. Luis Cllndid'J. Taveira, fomos deparar com os ja famosos
s.obrescritos que aquele Minist~ri·'J edltou
para comemorar o· Centenario do Selo
Postal Portugues.
Como fomos a pr1meira pessoa a debater urn artigo publicado em c:Mercado
FilateI1c().:. e assinaqo pelo Dr. Ant6nio
Fragoso., sobre se estes sobrescritos eram
ou nlio verdadeiramente filat~icos, aproveitamos o· ensejo para trazer a publico
o que na realldade se deve pensar destas
pe!tas.
Como 0 Sr. Luis Cllndldo Taveira se
encontrava no Porto, nlio nos fol dificil
aborda-lo e conseguir dele que alm das
suas impressoes sobre a Exposl!tao, nos
desse a sua abaUzada oplniiio, que ~ a of1cial, sobre 0 tao discutido assunto, pretendend') ainda que as suas aflrma!toes
fossem por mlm transmitidas a tc-da a
imprensa da especialidade, 0 que felizmente foi aceite.
Sem mals prell.mbulos, perguntamos:
- Pode dar-nos algumas impressoes
sobre esta Exposi!tlio?
- Direi que se torna desnecessari'J encarecer as vantagens que para t 0dos os
portugueses resultam dos certames desta
natureza. E a IV Exposl!tlio Filatellca
P().rtuguesa que aqul se vem reaUzando
obtera sem duvida enorme ~x1to pela
grandeza e b')m gosto que presidlu a toda a sua c.rganiza!tii.o vendo dessa forma
os seus Incansaveis organlzadores, a
quem cumprimento e apresento as minhas felicita!toes, compensados todos os
esfor!tos que nela dispenderam.
- :Ill com este interessante material,
que aqul figura, que o· Mlnist~riQ. do Ul-
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2563-Pedro LuIs Miranda Pardal Monteiro - Estrada da Torre - Carcavelos-(P) Po. T. C. N. U. 60.
2564-Francisco Horta Raposo--Rua Dr.
Eus~bio Leiio, 29-Dt.D. Barreiro'(M) p.o, T. C. N. 60. 1. 21. 26. 28.
65.90. 94.
25t35--Octavio Moreira BarboM - Rua
A - n.D 14-2.D-Esq. - Balrro de fl.
Joao (a Luz)-T. N. U. 60. 1.

ANGOLA
568 - Armando Ernesto Bezelga Ferreira - Companhla Minelra do Lobito--Caixa Postal 228--Nova Llsboa-(P) Po, Fr, T. N. U. 1. 2. 60.
1738--Heitor Bras Cabral-a/c Joaquim
D. Cabral-Obras PUbllcas-Calxa
Postal 37-Benguela-(P) Po" Fr.
T. N. U. 1. 2. 60.
2118--Manuel Jose Ferreira Guimaraes
-Calxa Postal, 468 - Benguela (P) Po, T. C. N. U. 60. 1. 2. 8. 13.
15. 21. 24.
2557-Jose Gon!talves Charneca - Calxa
Postal, 10 - Catumbela - (P) Po,
60. 1. 2. 3. T. N. U . 94.
2570-Jose prudancio de Nobrega Aguiar
- Calxa Postal, 2685 - Luanda (P) Po, Fr, In, Es, T. C. V. N. 60.
1. 2. 3. 94.

MOQAMBIQUE
180S-Virgilio M(.'Ura Santos-Calxa Postal, 14-VUa Machado - (M) Po,
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3.
90.93.
1980-VItor d')s Anjos Augusto de Barros
-Calxa Postal, 1085-Beira- (P)
Po, Fr, In, Es, T. N. U. 60. 1. 2. 3.
93.94.
2547-Prof. Joiio Francisco Inronga-Vila de Maganja da Costa-Quelimane-(P) Po, In, T. C. V. N. U. 60.
3.93.
2549-Carlos da Silva Cordelro-Caixa
P'Jstal, 1606-Louren!to Marques(P) Po, Fr, Es, It, T. C. V. N. U.
60. 1. 2. 94.
2556-Ibrahlmo Valy Ossman- Vila Gouveia-Voila Beira e Vila Pery-(M)
Po, Fr, In, It, Es, T . C. N. U . 3
90. 93.

no de Almeida, 21-Pelota.s-(M)
Po, Es, Fr, In, AI, T. N. U. 60. 1.
16. FinlA.ndla. 90/1955. 91/1953.
2188--Jose Eugenio Mendes da CruzAlameda Eugenio de Lima, 421-1."
andar-ap. 55-8. Paulo~(M) Po,
C. N. U. 60. 1. 2. 93.
2550-Dr. Raul Floriano - Calxa Postal,
2155-Rio de Janeiro Po, T. C. V.
N. U. 60.
2554-Nels.on Moreira- Rua Ouro Preto,
66-Belo Horizonte (Minas Gerais)
-Po, In, T. N. U. 60.
2555-Dr. Gastao C. Baumhardt - Rua
Cap!tao Fernando Tatsch, 21>5Calxa Postal, 218--Santa Cruz do
SuI (Rio Grande do SuI)-T. C. V.
N. U. 60. 3 .
2558--Provido Faccio - Caixa Postal, 46
Passo Fundo - (Rio Grande do
Sul)-(M) Po, Es, It, T. C. N. U.
60. 3. 90.
2559-Alcides Figueiredo Santiago--Hua
Coronel Eduardo de Sousa Porto,
196-Fernao-(Estado de S. Paulo) - (A) Po, Fr, In, Es, T. N. U.
3. 90/1955.
2560-Jos~ Campomlzzi Filho-Avenida
Raul S'Jares, 333-Uba (Minas)(M) Po, Es, T. C. V. N. U. 60. 3.
2561-Prof. D~clo Jos~ Gomes - Caixa
Postal, 1-Sider6pol1s--Criciuma(Santa Catarina)-(P) Po, In, Es,
It, T. C. N. U. 60. 3.
2566-Ilton Epichin-Rua Santa Maria,
89 A-Colatina (EspIrito Santo)(M) Po, T. N. U. 60 3.
2568--Jos~ Granger Jr. Rua Paulo
Afonso, 999-Belo Horizonte (Minas Gerais). (P) Po, Fr, In, Hu, T.
N. U. 60. 3.

ESPANHA-ESPAGNIE
-SPAIN
690-Dr. Manuel Mazuelos-Gran Via,
37--Granada-Po, Es, Fr, In, T.
60. N. U. 1. 10. 21. 26. 28. 64. 65.
80. 90. Desire corr. avec jeune
fllle dans France, Allemagne SUede, Ital1e.
2562-GesaUs - Clube Internacional de
ClI.mbios-Apartado·, 3S-San Feliu
de Guixols.

BRASIL

BELGICA-BELGIQUE
-BELGIUM

2043- -Dr. Manuel Ma!a-Pra!ta Piratini-

506 - Hendriks Hubert- B6, rue Birmln-
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So

Pelo DR. OLIVEIRA MARQUES
A excelente revista filatelica norte
americana, «The American Philatelist:.,
6rgiio oficial da «American Philatelic Society:., n·') seu n." II, vol. 68, referente a
Agosto de 1955, a pag. 815, da-nos uma
curiosa notIcla acerca de um erro nos selos de 1 real da India Portuguesa, em1ssao Imperio, 1938, que, com a devida venia, passamos a transcrever :
«Portuguese Variety. Dr. Sidney V.
S-:>anes of Toronto has sent the above in-

•

•

•

• •

•

gham- Bruxelles- (A) P'), Fr, II,
Es, T. Donne: 64 N- 5/8. 4. 3. Desire: 2. 5. 80. 81.

EST ADOS UNIDOS DA AMERICA - ET ATS VNIS D' AMERIQUE-V. S. A.
1805-Edward J. Brasil- Jamtown-Rhode Island- (M) Po, In, C. N. U. 60.
1. 2. 90.

IT ALIA-ITALIE-ITALY
2569- A. Carlotti- Via Mayer, 22-L!vorn - -It, Fr, Es, In, T. 60. 3. 62. et
feuilles a choix.

POL6NIA-POLOGNE
-POLAND
2545-Wolbach Ryszard- Ul. Pozn8.nska
n ." 13 m. 4-Walbrzych 5-AI, Fr,
PI, T. U. 60.

SUECIA-SUEDE- SWEDEN
254B-Eng. Per Karlsson - Isjaktsgrand,
26-Hagersten- In, T. N . U. 60. 3.
62/100 ou mais. Mancolista. 90. 96.

teresting variety of the 1 real of the 1838
(siC) Vasco da Gama set of Portuguese
India. The figure «1:. ,i s inverted (top illustration). It appears as though the figures of value and the colonyname were
typeset, thus making the error possible.
Dr. Soanes w Jnders if this is a constant
errer, and reports no record o·f this in
catalogues he has studied:. .
A tradugao e a seguinte :
«Varledade Portugu.esa. 0 Dr. Sidney
V. Soanes, de Toronto, enviou-n:>s a interes!:ante variedade do 1 real do· Upo
Vasco da Gama, 1938, da India Portuguesa, acima repr,duzida. 0 algar-ismo
«1:. esta invertido. (ilustragiio superior).
Parece que os algarismos do valor e 0
nome da co,16n.1a eram de composigao tipogr8.fica, temando assim possivel 0 erH,. 0 Dr. Soanes pergunta se se tratara
acaso de urn erro con stante, e dlz niio
ter encontrado qualquer refer~ncia ao
facto nos cat8.log:>s que estudau:..
11: sabido que as selos tipo dmperio,.,
de 1938, para as Prov[ncias Ultramarinas, fo·r am impresses por duas vezes·, a
primeira cam 0 desenho do selo, ddentico
para todas elas, e a segunda com a designaltiio da taxa e do nome da Provincia,
em composilt8.o tipogr8.fica e a preto. Torna-se assim poss[vel, c')mo muito bern se
diz nil. noticia, a inversao do algar-i!.'mo
«I :. num ou mals selos de cada folha do
seb de 1 real da India Portuguesa.
o exemplar em questiio, repr'duzid')
na «The American Philatelist:., e usado,
e apresenta 0 algarlsmo «b de pernas
para a ar, com a ponta para a direita.
o caso e curioso e merece a atengiio
dos filatelistas especializados. Trata-se
ag')ra de saber se 0 erro e con stante em
todas as folhas, ou se, pelo contrario,
existe apenas em algumas, por ter s!do
descoberto e corrigido.

prtesidetttfL~

~riecLeric/l

((c:Jmperio"?

•
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No recente Congresso da F. I. P., reunido
de 7 II 9 de Julho, em Estocolmo, foi tomado
conheoimento de que Emile Friederich, que
Lisboa e os filatelistas portugueses conhoceram durante 0 Congresso realizado simultaneamente com a I.· Exposi'iao Fillltelic:a Internacional Portuguesa, «Lisboa-1953», - nao deseiaY,," continuar mais na presidencia do organismo maximo, e poderoso, da filatelia mundial.
Perante tal resolu'iao , infelizmente fund amentada em razoes de falta de saude, 0 Congresso, por unanimidade, elege u Emil e Friederich presidente de honra da F. I. P., e concedeu-Iho a medalha F. I. P•
Para novo . presidente, foi entao eleito Lucien
Berthelot, que h& ja anos ocupava a vice-prosidencill.
Lucien Berthelot veio tam bem a lis boa n"-

e ':13er·tI1eLol

quela mesma altura, e aqui conquistou inumeras simpatias e amizades. Presidente da Federa'iaO das Sociedades Filatelicas Francesas, lugar
para que acaba de ser reeleito, no XXVIII Cong resso Nacional, realizado em Vichy, 0 noyo
presidente da F. I. P. e um velho amigo de
Portugal, tendo at'; sido ja, por varias ve:es,
delegado do nosso Pals nos congressos da F. I.
P., sempre que 0 nosso eminente prof. doutor
Carlos Trinciio nao tem podido comparecer.
Em nome de todos os filatelistas portugueses, C!fusivamente saudamos 0 nosso querido
am·go Berthe'ot, de cujo saber, bom senso e
irradia llto simpatia , muito pode resultar em beneficio da pr6xima actividade da F. I. P., e do
desC!r.yolvimento de filatelia mundial.

A. J. DE VASCONCELOS CARVALHO

Emile Friederich e Lucien Berthelot, na presidencia do Congresso de Lisboo da F. I. P.
(Federac;ao Internocional de Filatelia)
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. 0 relat6rio desta secg!io do Juri baseou-se nas decisoes do Congresso de
Karlsruhe, de Setembro de 1954, e no artigo do novo Regulamento das exposiGoes patrocinadas pela Federag!io Internacional de Fllatelia, que obriga a classificag!io por pontos das colecgoes tematicas.
Diz 0 relat6rio em refer1!ncia, que passo a transcrever :
<Em primeiro lugar, julgo que estamos de acordo quanto a imp'Jssib1l1dade
de julgar uma colecg!io tematica na mesrna base que uma colecgao classica. Se
assim e, poderei proaseguir e dar os primeiros principios dos regulamentos.
1 Como colecgoes tematicas podem
eXipor-se aquelas que pela selecgao e disposigao dos selos ou doutros documentos
filatelicos (inteiros postals, partes de cartas, carimbos, etc.) de todo 0 mundo,
mostram urn tema hist6rico, geogrB.fico-,
cultural ou cientlfico.
:It mutto importante nestas colecgoes
o desenvolvimento do tema.
2 Colecgoes somente de m'Jt1vos, sem
desenvo.Jvimento tematico, slio consideradas colecgoes primarias (fUndamentals), a partir das quals, por adaptag!io
(no senti do do artigo 1), se pooem desenvolver as colecgoes tematicas. Estas
colecgoes fundamentals nAo devem ser
apresentadas como colecgoes tematicas
em exposigoes f11at~icas nacionals, ou
internacionals.
3 NAo pertenoom a classe tematica
as colecgoes seguintes:
a. Colecgoes dispostas cronologicamente peh ano de emiss!io, ou por ordem
de palses.
b. Co.Jecgoes de selos emitidos com
fins especials, por exemplo Pr6 Juventude, Ano Santo, Centenarios de selos
postals.
(Estas colecgoes podem contudo. por
vezes, ser conEideradas tematicas, por
exemplo, urna colecgao da Cruz Vermelha quando for constituida como hist6ria
da Cruz Vermelha, comegand'J com a batalha de Solferino, Henri Dunant e Florence Nlghtingale).
4 As colecgoes tematicas s!io principalmente dlvldidas nas classes seguintes:
I ReUgi!io
II Musica, arte, l1teratura.
ill Tecnica, economia e trB.fego.
IV Medicina e caridade.

V
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ZO'Jlogia e botA-nica.

IV Ge!!grafia, etn'>grafia e hlst6ria.
VII Juventude e familia.
VIII Desportos. e divertimentos.
IX Homens e mulheres celebres.

Outros mo-tivos, carimbotS tematicos e colecgoes educativas:..
Verifica-se deste modo haver certos
tipos de c'Jlecg!io que est!io na situag!io
particularmente curiosa de n8.o serem
perfilhados nem pelos coleccionadores
classicos, nem pela Federag!io dos Colecclonadores tematicos.. 0 relat6rio menci')na os selos Pr6 Juventude, do Ano
Santo-, os comemorativos de Centenarios
de selos postals e a maloria das colecgoes da Cruz Vermelha. Creio que dentro
do mesmo espirito poderemos acrescentar-lhes os selos da U.P.U. Na <STOCKHOLMIA 55:. , teve de resolver-se 0
caso duma colecgao de sobrescritos transportados em malas de correia que sofreram desastres (naufragios, queda dos
avioes que as transportavam, etc.) e que
a secgao do Juri do Ultramar transferiu
para a secgao- TemAtica, mas que esta
se recusou a julgar. Nao valeu a pena
discutir muit'l 0 assunto, porque a colecg!io exposta (2 quadros com talvez
duas diizias de cartas) nao merecia, em
nenhum caso, mals do que diploma.
:It porem certamente importante definir com precis!i'J 0 que e uma c lecgao
tematica, para que se possa, igualrnente
com precislio e rapidez, slliber se urna dada
colecgao 0 e, ou nao. Pessoalmente, nau
vejo por que motivo uma colec!;!io de selos da Cruz Vermelha, da U.P.U. ou do
Ano Santo, nao ha-~e ser considerada tematica, e se considera tematica ui'na co·
lecg!io de desportos, flores ou musica. Em
todos os casos, ha urn tema a orientar 0
coleccio-namento daqueles selos em particular, e nao doutros, e a fazer salr a colecglio das fronteiras dos varios pruses.
.T\Jlgo assim que os pontos 1 e 2 d'J relat6rio citado se contradizem, e estou certo
de que a maloria dos coleccionadores ellmaticos portugueses ficara multo surpreendida com as idelas da sua Federagao, designadamente com a allnea 2 do
relat6rio que transcrevi.
A escala das classificagoes adoptada
foi a segulnte :
X

I
II

Impressiio geral
Conservac;iio da

6

8

10

12

pontos

(Continua na pagina 18)
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LONDRE8-Segundo comunica a B.
P. A., consegudTam-se no:vas faciUdades
alfandegarias, e, assim, os filateUstas podem agora importar l1vremente de tod'Js
os palses, sem pagamento de entrada, os
regulntes artigos :
Llvros impressos, excepto revlstas.
Cliches de imprensa gravados a mlio
ou com acid'J, bem como as suas dmpressoes enquadradas ou nao.
Estas concessoes permitem a todos os
filateUstas a !mportagao livre, dos Estados Unidos e do Canada, d'Js cataIogos e
outras publicagoes filatelicas, que ate a
data· eram imposs[veis de importar, a n!io
ser por unidade.
VICHY-No 28. Congresso Naclonal
da Federagao das Sociedades Filatel1cas
Francesas, estiveram presentes .()u representadas perto de 160 agremiagoes filatelicas.
0

TETUilO-Faleceu, em 20 de Junho,
Mariano Bertuchl, Inspector de Belas Artes da Zona do Protectorado de Marrocos,
notavel pintor que durante 26 anos criou
os selos que 0 Marrocos Espanhol emitlu,

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

c:JftaLBi/ica(0e8 de 8elo8
RuSSIA

Coreio aereo ·
A cC'Jrinphlla:., de Zurich, chama a
atenglio dos filatel1stas para as ~ eries denominadas consul ares (Yver 2/ 9) que,
procedentes dos mals varjad ~ s lugflres,
estlio aparecendo a venda. As sobrecargas slio- falsas, assim como a marca de
garantia do Dr. Paul Jemtscheujln.

MOQAMBIQUE

o cEch'J de la Timbrologie:. comunlca
que t1!m aparecido alguns sel"s fals Ds de
correlo aereo (Yvert 17/ 24) multo diflcels de distingulr, dada a grande perfeigao com que es.tii.o· executados.

desde a serie das <palrneiras:. ate as iilUmas dos pr6-tuberculosos.
BILBAU-Foi tornado- publico que na
colecgii.o do Sr. Ant6nio Bes,ga Astoreca
figura urn selo de 3 liras da Tosc!in1a, 0
que eleva a tr1!s os exemplares conhecidos
deste selo.
BERNE-Foi po-sto a venda

0

cata-

log'>. Zumstein Europa, 1956.

SALVADOR (Bala)-Promovida pela
Socledade FilateUca da Bala, e com 0 patrocinio do Consulado de Portugal e do
Prefeito, realiz'Ju-se, no Gabinete Portugues de Leitura, uma exposl!;ii.o fUatelica luso-brasileira.
LONDRES-Tem sldo descobertos recentemente varios erros n os filigramas
dos selos das Col6nias Inglesas. Porem,
ate ag·')ra, este9 erros apenas se conhecern nos selos de porteado, onde 0 filigrama c1. de coroa miiltlpla tern omitida,
por completo, urna das coroas, e noutros
substituida por outra de tip!} diferente,
chamada de <Santo Eduardo:., que facllmente se distingue, porque consta de tr1!s
segmentos curvos, em vez de cinco reCtos da coroa normal.
MADRID-O Boletim Oflcial del Estado, no seu numero 149, de 29 de Malo
de 1955, publica 0 decreto de 20 do mesm'J m1!s, s obre a constituigao do tlonsejo
Postal, onde fica legislado tudo 0 que se
refere a franquias e suas modalidades, tarifas postals, isengoes de franquia, selo
de correio, etc.
ANDORRA-Faleceu a mae do grande coleccionador D. Ram6n de Arenit
Pland'Jlit.
MADRID-Faltam alnda quatro palses emitirem selos comemorativos do V
Centenario do nascimento de ISabel, a
Cat6lica, a saber: Mexico, Guatemala,
Argentina e Uruguay, sem contar com os
Estados Unid'Js e 0' Canada, conforme
Unha ficado aprovado, por unanlmidade,
no VI Congresso da Uniao Postal das
AmerJcas e Espanha.
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Noticias de Portugal e Ultramar
!fJVORA-O jomal «NotlCl:B.s de lIIvora> refenu-se ao niimero anterior do nosso Boletim.
L1SBOA-A Casa A. Molder edltou,
na altura da Expos1~40 «Porto 1955>, urn
excelente nfunero de cO Selo->, com a colabora!;/L') de alguns dos malS eminentes
nomes da filateUa nacional.
PORTO-Faleceu nesta cidade 0 grande coleccionador que foi 0 sr. General Vitorino Gomes.
LISBOA-Tambm se assinala 0 faleclmento d') estimado c::leccionador Sr.
General Raul Esteves.
LOURENQO MARQUES - 0 sr. A.
Macedo, Calxa Postal, 493; Louren~o Marques, esta r~unindo elementos para a elabora!;Ao de urn catalogo de selos de Assist~ncia de M-o!;ambique. Pede e agradece qualquer indica!;i!.o que p')ssa tornar
mals desenvolvido 0 seu trabalho.
GOA-Foi restabelec.!do 0 servi!;o de
correio postal atrav~s da Unii!.o Indlana.
L1SBOA-Por despach') de S. Ex.' 0
Ministro das Comunica!;Oes, foi autorizada a Cruz Vermelha Portuguesa a em1tir e afixar nas correspond~ncias vinhetas
de propaganda referentes ao ano de 191515.
CHINDE--ReaJazou-se nesta vila a n
Exposf.!;i!.o Filatl!Uca da Vila de Chinde.
LUANDA- A serie «Mapas> t')i posta a. venda ~ fins do m~s de Agosto.
Ni!.o houve car1mbo de primeiro dla de
circula!;lio.
LISBOA--C :-me~a a constar que a V
EXIposi!;i!.') Fllatel1ca Portuguesa tera lugar em Lisboa, n') ano de 19158.
LOUSA.-O «Jomal da Lousb com~
!;OU a publ1car uma sec!;lio fllatl!lica, dlriglda pelo- nosso> cons6cio Vitor Pinto

GOA-lII multo possivel que haja urn
carlmbo comemorativo no primeiro dla
de circula!;Ao da serie de Monsenhor Sebastiil.o Rodolfo Dalgado,. Recordamos
que, no Estad-') da India, os correios usam
sempre urn carunbo de primeiro dla,
quando das novas emissoes.

A p08ir;ao da8 coLecc;oe8 lerruilica8

LISBOA- Aindasobre a serie de Monsenhor Sebastiil.o Rodolfo Dalgado, a
Agencia Geral do Ultramar tern recebido
inlimeros pedldos, decerto por motive do
valor facial da serie.

na8

LISBOA- A «Revista Shelb, no seu
nfunero de Agosto de 191515, publicou urn
!nteressante artigo !ntitulado <0 Petr6Ie ; na filatel1a>.
LOURENQO MARQUES-Alguns sclos de $50 da emls.:,ao «Mapas>, de Mo!;ambique, apresentam na taxa dois zeros
ligados, parecendo urns: cadeia.
LISBOA- A Federa!;lio Portuguesa de
Fllatelia val pedlr aos C.T.T. a cria~lio de
urn carimbo espectal para 0 «2.0 Dia d')
Seh Portugu~s > , a realizar em Maio de
1956.
I\IACAU-O Ministerio do Ultramar
tern em prepara!;il.o uma serie de selos
para Macau, comemorativa do IV Centenarb da funda!;i!.o daquela cidade.
LISBOA-Os !:el'ls vendldos para fllatelia nos SIR, em Junho- de 1955, atlnglram a quant!dade de 87.013 exemplares,
no val Jr de 124.607$39. No mesmo- m~s
do ano passado, os respectlvos montantes foram, respectivamente, de 23.967 e
de 39.934$32.
LOURENQO MARQUE8-0 Prof. Alfred') Dias continua a publlcar, com teda
a regularidade, a sua pagina fllat~l1ca no
importante jornal «Diari') de L : uren!;o
Marques>.
LISBOA-Sobre a instala!;i!.o tio telegrafo em Portugal, publicou 0 Sr. God'):
fredo Ferr€CTa urn intere~sante trabalho,
tanto sob 0 ponto de vista llterario, com')
no da respectiva docurnenta!;ao, no «Guia
Oficial dos C.T.T.>.
BARREIRO-Continuam a despertar
grande entusiasmo as reunioes filat~l1cas
realizadas nesta vila, or.!entadas p4!to coleccionad r Sr. A. Borges de Brito.
L1SBOA - Conhecem-se as quantldades de selos vendidos nos SIR, durante 0
primeiro semestre deste an'), e que f -ram
no total de 1.666.667, com 0 facial de
1.835.086$99.

•

Se bern que aos coleccionadores classlcos 0 facto possa desagradar, e inc-::ntestavel que 0 entusiasmo pelas chama.das colec!;Oes tematicas val alastrando
avassaladoramente, e que estas t~m recrutado para a fllateUa milhares de adeptos.
Contestam os fllatelil:\tas classicos
que multo p')ucos ou nenhuns colecciona·
dores tematicos se tomam fllatelistas na
verdadeira acep!;ao da palavra.
Creio que 0 facto depende tambem dos
c'Jleccionadores classicos. Se eles Uvessem tentado orientar -os recem-chegados
no sentido de estudar os selas que recoIhem, os coleccirnadores tematicos tornar-se-lam fllatel1stas como, ')s demals,
embora exercendo a !:ua actividade fora
dos l1m1tes convencionals. Se, por exemplo, 0 coleccir-nador de 10c')mo.t1vas estudar, dentro de cada selo, as vax'fedades
de impressao, papel, filigrana e denteado, tonal1dades, re-entries, etc., acabara
por fazer urn trabalho puramente fllatl!lico, embo-r a num terren') nlio llmitado
pela ger'g rafia poUtica, mas pelo tema
que se decidlu desenvolver.
Expus esta ideia a varios filatel1stas .
Retorquiram-me que isto deixaria de ser
tematica. Mas porqu~? Somente por conven!;ao, que esta. no gost') e vontade dos
homens derrogar. Pe,r que nAo pode urna
colec!;ao tema.tica ser especializada no
senti do em que 0 pode ser uma co.Jec!;li')
classica? Porque aos tematicos intereEsa
o tema e nlio c,s selos? Mas nlio sao as
selos ') melo de desenvolver 0 tema que,
sem tal restr1!;lio, se atinglr1a multo mals
flicil e perfettamente com fotografias,
gravuras, grSiicos, etc?!
Evldentemente que a grande malaria
dos c"leccionadores tematlcos nao esta
dlsposta a enveredar pela especlal1za!;iI. '),
com 0 nlio esta a grande malo ria dos coleccionadores classicos. Mas lato depende
de particular disposi!;lio d ~'8 colecci')nadores, e nao de principio inerente a. colec!;i!.o tematica em si mesma.

!iLaleLicacS
Palo PROF. DOUTOR CARLOS TRINCAO

Na Exposi!;lio Intemacional de Estocolmo, de Julho passado, 0< problema da
inclusao das colec!;Oes tematicas nas exposi!;oes fllatel1cas come!;ou, a meu ver,
a encontrar uma solu!;1io satisfat6ria, jA.
esbo!;ada na «Lisboa 19(3).
1II evidente que colec!;a? tematica e
colec!;/L') classiea se nao podem, com justi!;a, class1flcar dentro da mesma. -b ase. Na
malo,r parte dos casos, a reunia.o de colec!;Oes tematicas custa muito menos esfor!;o e capital ao coleccionador, que, muitas vezes, as pode comprar inteirinhas,
com album e tudo" nas vlirias casas fUatelicas. 1II certo que M. colec!;Oes de cataIogo
de determinadcs palaes que se podem
reunir com 19ual facllidade (Cidade do
Vaticano, UniAo Indiana, PaqtUsti!.o, etc.),
mas 0 mesmo nao ac')ntece com as de
Portugal, ESlpanha ou Fran!;a, para nlio
irmos mals longe.
Po,r is so, decidlu a Comissao Organizadora da «STOCKHOLMIA 155> criar
uma medalha especial, dLferente da que
foi atribuida as colec!;Oes classicas, para
as c')lec!;Oes tematicas, a qual foi cunhada em vermeil, prata e 'cobre. De5:te
modo, tals colec!;Oes puderam ser recompensadas segundo os seus meritoa, sem
afronta aas colecc1onadores cl8.ssicos.
Fez parte do Juri da «STOCKHOLMIA 55> urn especlalista de c')lec!;Oes
tematicas, 0 sr. Gronjo, Vice-Presidente
da Federa!;lio Intemacional dos Coleccionadores Tematicos, 0 qual apresentou ao
Juri urn relat6rio sobre os princtpios e
criterio. de julgamento que adoptou a sua
sec!;ao, e que conduzIram a. proposta de
concessao de 2 medalhas de vermeil, 15
de prata, 11 de cobre e 7 dlplomas. (Diremos de passagem que as Juris intemacionals s6 conferem dlploma ao que Uteralmente nada vale, de modo que muitas medalhas de cobre sAo, na realidade,
imerec1dBlS, ou representam cobre menos,
n") calAo do Juri).
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Tres dos premiados na
j

IV Expo'si~ao Filatelica Portuguesa

' I

ANTONIO JOAQUIM CORR~ JUNIOR

M edalhas de aura e de prata

PROF. DOUTOR FERNANDO DE FREITAS
SIMOES

Medalh~ de aura, e diploma de honra da «American Philatelic Society»

DR. ANTONIO HENRIQUE DE OLIVEIRA
MARQUES

M edalhas de prata e de vermeil

BOLETIM DO CLUBE

FILA~LICO

DE PORTUGAL

25

MARCOFILIA

ULTIMOS CARIMBOS

CAMPO DE INSTRUQAO MILITAR
DE SANTA l\IARGARIDA

PORTUGAL

POR J. R. DIAS FERREIRA

Uma noticia publlcada n~ c:Dlario de
Lisboa:., no seu niimero de domingo, dia
18 de Setembro, fazla referenc1a ao servillo dos Correios no Campo de Instrulla~
Milltar de Santa Margarida, e dizia, entre outras Co!Eas, 0 seguinte :
c:Vive-se ali 0 ambiente de uma grande
cidade militar, a que nao falta sequer urn
servillo postal pr6prio, e convenientemente montad J. Nesse serWllo trabalham
12 funcionarios dos CTT (8 graduados
em alferes e 4 em sargentos) os quais
tern a seu cargo· tod~ 0 movimento e manipulallao ,dJ servigo postal, servigo publico, conferenc1a de receitas, elementos
estatlsticos, abertura de receptaculos,
marcagao de corresp~ndencia, bern como·
o fecho, a abertura e 0 transporte das
malas.
Diiiriamente, EaO receb!dos cerca de 15
mll cartas e postais, e expedido igual numero. No que diz respelto· a encomendas
e reg!&t~s, aUnge-se uma m~dia diaria de
450, tornando-se 'n ecessario, para 0 seu
transporte, utillzar uma viatura de duas
toneladas e meia, e outra de tres quartos
de tonelada. Fazem-se todos os dias 230
chamadas telef6nicas, e expedem-se cerca
de 100 telegramas. Em 15 dias, a estagao
.p ostal d~ Campo de Instrugao Mdlltar
vendeu 72.000$00 de selos, avaliando-se 0
seu movimento financeiro numa centena
de <:o·n tos. Apesar do grande movimento
I:!up ~ rtado, t'Jdo 0 servigo tem decorrido
normalmente, merce da perfelta e inteira
coiaboralliio da Admlnistrallao-Geral dos
C'lrreics, Tel~grafos e Teiefones, e da boa
vontade e zeh dos funci cnarios mobilizados:..
Para a maioria dos coleccionadores, a
noticia passou certamente despercebida,
e, como ~ noss') dever, informam'ls que
foram ut!l1zados, para 0 Eervigo de marcagiio da correspondencia, cinco· carimb'Js
num~ricos, com os niimeros 19, 25, 31, 39
e 43.
Asslm, os marcof!Ilstas nao perdem a
oportunidade de enriquecer as suas colecgoes com os referldos carimbos, atendendo a que sa') de numeros diferentes d'Js
usados nos anos anteriores, que recorda-

16-9-1955 - Porto

Batalha-Idem.

ESPECIAIS

PORTUGAL
3-9-1955 - Porto -

Quarta Exposlgli.')

Filat~lica Po·r tuguesa.
Houve carimbo
identico para cada dia da Exposlgli.o ate
ao dia 11-9-1955 (.inclusive).

ULTRAMAR

10-11-1955 - Chlnde, Mogamblque-II
Expos!gao Filattillca do Chlnde.

mos terem sido os numeros 45, 46 e 47,
em Outubro de 1953; e 25, 26 e 27, em
Setembro de 1954.
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C. q. q.

Temos 0 prazer de anunciar que durante a dV Exposi"ao Filate11ca PortugueS8.>, que teve lugar de 3 a 11 de Setembro
do ano corrente, no edlflc10 da Escola de
Belas Artes do Porto, fol ap!>sto, quando
sol1citado, em todas as correspond~nc1as
expedldas do posto de correio que func1onou no local da Exposi"Ao, urn carimbo
especial.

- X -.

Temos 0 prazer de anunc1ar a nova
em1ssAo c!>memorativa do Centenario da
introdu"Ao do telegrafo electrico em Portugal, que ocorreu a 16 de Setembro de
1855.
A instala"ao' deste grande melhoramento foi contratada pelo Minlstro Fontes Pereira de Mello com a Casa Breguet
&. C.', de Paris, que planeou e dil'lgiu a
constru"Ao da rede, sob a flscallza"Ao do
nosso Governo.
A emissAo consta de 3 seios com urn
s6 desenh!>, da autorla. do pintor CAndido
Costa Pinto, tendo como motivo urn poste
telegr8.flco da epoca sustentando 0 respectivo tra"ado.

Os selos tl!m as dimensOes de 25 mm X
x35 mm , dent. 13, e foram executados em

Cfoarla aberla
rSOhre doi8 catmogo8 de
ca rimho8 portuguecSe8
POR J. F. GOMES DE SOUSA
Por motivo de doen"a, nao vi na devida altura 0 cat8.logo de carimbos do
cMercado FllateIic():., pubUcado em Junho. Tlve q~e 0 adqulrir agora, para 0
mandar ao meu Amigo G:!mis, de Val~n
a!ia., Espanha, que represento em Lisboa,
e a quem quero testemunhar publicamente a m1nha admira"ao e a ntUiha homenagem pelo grande trabalho, cuidado
e ate prejUizo material, que ele teve com
o cat8.logo de carimb!>s portugueses editado por ele em 1953. Efectivamente, e
de eaUentar que ja em 1953 (0 cat8.logo
s6 saiu em 1954, nAo por culpa dele), ja
em 1953 0 meu Amigo Gomis pOde produzir trabalh!> chelia de interesse e de
actualidade, e em primeira mAo.
Mals tarde, durante a Exposi!:Ao FII atelica de Leiria, 0 meu Amigo Artur
de Vasconcelos preveniu-me de que la
editar urn cat8.logo semelhante. Fiquei
satisfeito, porque, atendendo aos poucos
elementos de que 0 Gomis, la longe, podia
dispor, eu esperava que a obra do seu colega do Porto fosse uma maravilha, ate
porque neia colaborava 0 nosso distinto
Amigo Dr. Ant6nio Fragoso.
Mas, aflnal, verifiquei agora, com
surpreza, que 0 cat8.logo de Artur de
Vasconcelos e apenas a c6pla do catalogo do Gomis, com outra arruma"Ao,
mals 'Simetrica, e com pre"os que julgo
fora da verdade ...
Com a sinceridade que sempre me
caracterizou, eu nAo posse deixar de reconhecer e de proclamar isto, e de exaltar
o mento, agora aJlnda mals patente, do
trabalho edltado pelo meu Amigo Gom1s.
JOSlD F. GOMES DE SOUSA

off-set na Caea da Moeda.
A emlssao obedece ao segulnte plano:
Taus
Cores
1$00 carmim com cercadure emarela
2$30 azul com cercadura cinzenta
esverdeada
3$50 verde com cerc:adura cinzenta
amaralada

Tiragens
5.000.000
1.000.000
1.000.000

Estes novos selos come"aram a circu-

lar no dia 16 de Setembro de 1955, nos
(R. Alves Coreria n.· 20, Lisboa) e
na Central da Batalha (Porto). Foi oposta, quando sollcitada, uma marca de dia
nas correspondencias ali apresentadas naquela data, e vendldos Eobrescritos especia:1s alurlvos ao primeiro dla de circula"lio d '> s novos selos.
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ciais ao Porto ... Mas era preciso que toda a gente do Pais, fllatel1stas oU nAo, flcasse a saber que no Porto se reailzava
uma exposl"Ao de seke. Era preciso que
todos 0 soubessem - para bern da Filate11a !
Ja me parece, porem, estar a ouvir
a Olmlssao Executiva - essa Comissao
que tAo bern se houve, e s6 merece elogios por ter conseguido dar boa forma a
urn tal certame - a retorqulr :
-cTudo Isso e multo bonito, mas custa multo dinheiro! E a verba 1:.
Ah, Ii verdade! A verba! Cool est
une autre histo:lre !

* * fazer
* a IIIPrecla"Ao
NAo me compete
das colec"Oes expostas. 0 camarada Henrique Mantero 0 fara com mals propriedade e 0 seu compro.vado saber.
Mas pe"o-lhe licen"a para me referir
ao que fol nota predominante de toda a
exposl"ao, nao 56 em meu juizo, mas no
de muito publico que me fol posslvel auscultar nos primeiros dlas do grande aconteclmento fUate11co: A coopera!:ao dos
servi"os postais do M1n1sterio do Ultramar.
Cofabora"Ao valhsa pelo volume e valor pict6rico dos seus quadros, pela arte
quepresidlu iI. sua arruma"ao, pelo born
goat!> com que tudo fol apresentado. Em
series completas de quadras primorosamente encaixilhadas, ou em seias .soltos
espalhados por aguarelas com alegonas
dos respectivcs motiv~s, perpassou por
aquela exposl"Ao uma verdadeira li!:a')
de geografla, de hist6ria, de iconografla
de todo 0 Ultramar Portugui!s: E, numa
8ipurada demrDstr&!:ao d·') desejo de bern
laborar, da vontade nitida de dlferencia"ao, escolheram-se para suportes dos numerosos quadros dos CTT do mtramar,
estantes de ferro> forjado, artistlcamente
trabalhado, obra de artesania de apreciavel cancep"Ao, que emprestava a todo
o conjunto urn «touch .. de harql6nica beleza, cemo que a transforma-l? em sala
de visltas da Exposigao, gritan~e de colorld~, verdadelra embalxada de recep!:ao,
sem cerim6nias Pl'otocolares, mas de bra!: s abertos e sorriso alacre, a dizer aos
visitantes: «Bem-vindos:..
* *York, activamenPrepara-se em* New
te, a FIPEX, a exposi!;il.o de 1956 sobre
a qual parecem concentrar-se as aten"Oes de todo 0 mundo fllat/iUco.

lD muito pl'ovavel que Portugal esteja
presente nessa manifesta"Ao - e preciso
que 0 esteja! ~ manifesta!:Ao. que se
anunc1a como verdade1ramente grandlosa. Ese, da representa"ilo oflc1al, alem
do Ministerio das Comunica"Oesr com as
suas ricas possibUldades quanta aos selos- do Continente, tambem 0 MinisteriO
do mtramar se flzer representar--como
Ii mister-com os llndos e variados selos
de Portugal mtramarino, seria para dese_
jar que aquelas mesmas estantes de ferro,
tao lindas, tao artist!cas, tao genuinamente p -rtuguesas, fossem tamar lugar
nos salOes virgena e opulentQs do cCollseu:. de New York, que a FIPEX vai
inaugurar em 28 de Abril de 1956.
E quase tenho a certeza de que 0 povo americano, as muitas dezenas de mllhar
de pessoas que visltaratJ a FIPEX, hilo
delxariam de ser conquistados pela beleza da representa!:Ao. de Portugal. E
tambem nAo seria para admirar que os
jornais american os, em parang:madas
headlines, noticlassem que PORTUGAL
CONQUISTOU A AMlDRICA, nilo com
bombas eu armas at6micas, mas apenas
com a reprodu,,1!!.> fUatellca de csuas armas e seus varOes assin8.ilados:. ...
ALBERTO ARMANDO PEREIRA

o JURI Oa IV €XposJ<;ao

fllatellca PORtuqU€Sa

EDUARDO COHEN
Presidente do Juri
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Amargem
da ((?Porto 55'
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.Anuncios economlcos
,

I want the exchange of stamps with
collectors of France, Germany, Hungary, Italy, Austria, Vatican, Holland, Israel Spain and England.
I give Portugal and Portuguese oversea'l countries.
Jose Augusto Costa da Silva PintoRua Coelho da Rocha, 128-r/c, dt.- Lisboa- Portugal.

por ALBERTO ARMANDO PEREIRA

I!lncandeados a1nda pelos reverberos
da c·Stockholmia 55:., meus ('·l hos nao pudE}ram adaptar-se imediatamente a luz
mw ,b randa da 4." Exposit;ao Filatelica
Portuguesa. Mais branda, camo nao podia deixar de ser, dentro dos. limites duma eXlposit;ao nacional, mas a1nda com
certa lumln --sidade, como meus olhos puderam verificar pouco depois, adaptadas
que fo·rlj.m ao amblente e As circunstAncias.
Num aspecto geral, a cPorto 1$5:. exceaeu em muito a m1nha expectatlvamas hel por bern e lealmente confessar
que nao esperava multo... E nao esperava, p-r na"J ignol'ar como seria diffc1l
pOr de pe uma coisa daquelas, urna exposit;ao filateliea naeionaJ. numa segunda
cldade de urn pais on de os f1latellstas sao
tao poueos e, ainda por c1ma, nem sempre completamente unidos, coma devia
ser CU:it -,so tomar real1dade urn certamE'
de tal transcend~ncia, sem-ao que me
conste-uma subven!lao ou forte apoi!,
material do exterior.

'" '" *

Quem visitou a 4." Exposit;B.o. FllateUca Portuguesa, e a observou com olholl
imparc!ais, desejoso apenas de apreciar
as colec!lOes de alguns dos nossos melh?res filatelistas, e nelas se deleitar, cemparando, estudando, ins.truindo-se, nao
pode dizer senao bem, nao pode ter delxado de sair satIsfelto·. Ate para ·a simples curiosa se estendlam hor!zontes amplcs por onde espraiar a vista. Mas 0 eSttudioso, 0 visltante exigente, esse teve
diante de si repasto variado e oampleto,
suculento de vitam1nas fllatelicas, a da-

rem capaz alimento ao mais requintado
qesejo de cultura.
--<Entao, niLo havia defeltos nessa exposit;ao ?:., perguntarao.
Em m1nha opin!ao, havia-os, mas de
Lao pouca monta, que mal gastas setiam
as preciosas linhas deste BQiletim que tivessem de se Ihes refElrir. Se 0 relevo que
desse as f8ilhas que me pareceram existir,
pudesse cons.tltulr vaclna preventIva da
sua recrudes:cencla em identlcos certames
futuros, nao hesltaria em pO-las a nu.
Mas, para urn jornalista de tendencias
construtlvas, tals falhas.-se falhas se podem chamar - nao aquentam nem arrefentam.
Passemo-lhes por cima!

'" '" '"

Perdao! Houve uma f8J1ta que niLa
p : de ser delxada em claro. : A deficiencia
de propaganda, em Lisboa, da 4." Exposl!lao F1latellca Portuguesa.
Nao e: tou apto a julgar do reclame
que tenha sido felt? no resto do Pals, mas
p : ,gso dizer, em consci~ncia, que foi multo
reduzido, insuficiente para a importAncia
do acontecimento, 0 que fof felto em Lisbaa. Uma ououtra notIcia em alguns diarios (e abro uma except;aa, para 0 cDiario
de Llsboa:., cuja sec!lao filatel1ca bateu
fnrtemente as teclas da cPorto 55:., uma
ou outra fU9!dia refer~ncia na radio - e
quase s6 a ultima hora alguma f?i ouvida - , urn cartaz afixado no interior dos
estabelecfmentos de alguns negociantes
de selos, e pouco ou nada mais. 0 que,
hao-de convir, foi quase nada! E ') publ1co , de Lisboa-e e liclto sup ~ r que
o mesmo mal afectasse 0 da Provinciaigno·rou, por assfm dizer, a 4.' Expasl!Oao
FilateIica Portuguesa. Nao que se esperassem ell pretendessem comb6ios espe-

Z'J

DESEO - PORTUGAL Y COLONIAS
- TODOS PAISES - 100/300 diferentes,
2.000/10.000 francos Yvert, hasta cinco
de cada. Doy Espafia Col6nfas m1smo valor, en · diferentes, cinco de cada. MancoIista por mancolista Base Yvert. SOLICITO CORRESPONSALES . para cambiar
Novedades de Portugal y todas sus Co16nfas, Francia, por Novedades de Espafla
y CoI6nia'l. Series completas nuevas. Miguel March.-Rambla Caudillo, 46-2.·VILLANUEVA Y GELTRU.- (Barcelona) ESPA~A.
SA CARVALHO-Heroes Africa, 255,
LeixOes - Compra e troca. Vende com
grandes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Col6nfas e Estrangeiro.
FILA TELIA MOTIVOS - Compra Venda - CAmbios . Deseja cambistas y
corresp'lDsales. c/Moral 7 - Galdar (I.
CANARIAS).
Desejo correspondentes nas Provlncias Ultramarinas.
FERNANDO JORGE SILVA
Rue Merie, n" 65-1 ." -LISBOA-PORTUGAL

Manuel GuimarAes F erreira - Calxa
Postal n.D 4, Vila General Machado--Angola. Retcmando a sua actividade f!latelica respondera a todas as cartas em seu
p oder.
SELOS-Gl'ande variedade de Portugal e Ultramar, a venda na Tabacaria da
Rua da Prata, 53- LISBOA.

Da.vid Lope8 dos Santo_Rna de Belem, 48, 1.· , Esq., Lisboa. Troca Portugal
e Ultramar, Europa e correlo aereo universal.
MANUEL GUIMARAES- V1la General Machado- ANGOLA - Procura correspondentes, coleccionadores serios para
troeas - (iXIj Portugal. Provo Ultram.,
nhas e Iildia Portuguesa, Brasil, toda a
Africa e Europa. S6 usados.
Venda usOO08 : Caravela 15$ por
1$40; 20$00 por $60; 50$ por 1$20 T. P.
Nat;ao 10$00: 1$8(); 20$: '2$20. Pedir lista de pre!;os doutros selos. Brito CUnha
- Av.' . Rio de Janeiro, 24-1.· Dt.o Ushoa.
TIMOR - PORTUGUESE TIMORExchange relations wanted whole over
the world. I recieve U.P.U., sports, botanic, zooologie, religious and 1st stamp's
century. Give Portuguese Timor and other
Portuguese co~tries. Yvert 1955.. Write
to: ADRIANO E. MARTIN8-DllI, Portuguese Timor.
Desejo am1gos para trocarem comigo,
col6nias portuguesas. Don
Escandinavia. Queiram escrevel"-me para
Bo Lundin
Ballefors
Moholm--Suecia.
enviando~me

Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugues, troco por selos para a sua colec!laO, mediante mancol1sta.
SANCHO OSORIO
Rue Ledisleu Pi'ierrll, 2-r/c-Esq.o -

LlSBOA

Desejo selos fauna e flora do Ultramar, usados, 1/15 de cada, ofere!:o Argelia, usados, 1/5 de cada 61. on 90.
GEORGES THOMAS
13. Rue Basset - Constantine - ARG~LIA

!8
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Dlspenso vinhetas diversas, varios
em troca de selos vulgares do
correio nacional portugu~s. Selo por selo.
Domingos dos Santos-R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.

FAVOR REMETER-ME 2110 selas de
Portugal. En troca recebera 400 sellos de
Alemanha - Walter Kleinet, Soellingstrasse, 5-ESSEN-RUHR, ALEMANHA..

motiv~s,

INDIA e Outras Provlnclas Ultramarinas, Selos, M8.ximos, Envelopes do 1.·
Dia, etc. Pre!;arios a pedido. L. M. Noronha. Ucassaim, Bardez, Goa.

postais llustrados, col'Jrido",
diversos motivos, em troca de selos do
Ultramar Portugu&J. Base a combinar.
Domingos d'Js Santos-R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.
Forn~o

Troco selos com todos os paises do
Mundo, seh por selo ('u iI. base de catalogo. Dou Espanha. Gil Ruiz, Padre Calatayud, 13-4.·, Pamplona (Espanha).

PORTUGAL/BRASIL - Dou selos do
Brasil por igual niimero de Eelos de Portugal e Ultramar. Alvaro Bolgheroni SUva, R. Maj')r Antonio Domingues, 376, S.
Joll.o dos Campos, Est. de S. Paulo, Brasil.
Aceito e troco selos de assist~ncia nacional aos tuberculoso~ e tambem do estrangeiro, sortidos. Selo por seh. Domingos dos Sant'Js-R. Dr. Manuel de Arriaga, 13 - QUELUZ.
ANTONIO GOMES PAULO-Av.
Dias da SUva, 125-C'Jlmbra-Vende com
grandes descontos selos novas e usados
de Portugal, Colonias e Estrangeiro.
SELOS - grande varledade de Portugal e Ultramar e 1·'JCais de AmOoY, Sin-Kiang, Tchonking, Formosa, Han-Kaw,
Ichang, Nankin, Wuhu, (China). Local
Po~ts. Tabacaria, Rua da Prata, 113Lisboa.
Selos de Portugal e Ultramar. Compra, troca e venda. CataIogo S. Ferreira
- 19115. Resp'lnde logo - Troca 100 selos
diferentes. Domingos F. FernandesAgente do C. F. P. - INDIA E PAKISTAN -7, Havelock Road, Belgaum, India.

f

Join c:Fi1atellst-Registen, International postage stamps magazine. Advertising from whole world. Seven issues per
year. Yearly subscription: US $ 0.50 In
unused comm. s~p~. Other countries
equivalent. Prospect free. FILATELIST-REGISTER - Postbox, 44 036, Stockholm, 44 - Sweden.

Dou selos fiscals de todo 0 mundo em
troca de selos de correio, usad'ls, de Portugal e Ultramar. Selo por selo. Domlng')s dos Santos-R. Dr. Manuel de Arriaga, 13-Queluz.

Forne!;o selos da RUssia, em troca de
sehs de Portugal. Correspondo em franc~s. G. A. Lubitzky - Poste RestanteCharcof-4- (Russie).
Troco notas antigas e cedul8.8 das ca.maras Municipais por sel("s ultramarinos
e adjacentes. Ba"e a combinar. Domingos dos Santos-R. Dr. Manuel de Arriaga, 13-QUELUZ.
Grupo Desportivo da Junta Nacional
do Vlnho-Rua Mousinho da Silveira, n.·
5-Li'1boa-Deseja correspondentes serios
em todas as Provincias Ultramarinas e estrangeiro. Trocas 100 X 100 ate 10 iguais.

Envio 50 a 75 seles· diferente~, do Estrangelro, por iguais quantidades de Portugal e Ultramar, repetidos. Domingos
dos Sant06--R. Dr. Manuel de Arriaga, 13
-QUELUZ.

'1>ols aS1'tlet"s ~a 4. a tt%1'"slfa"
gilat,;'llea 7J"r.t,ufjUtlsa

((9orlo-1955))
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cia ultramarina, fez-se tudo quanta filateUcamente se po de fazer. MUlto bern ordenada, e com alta espec1aliza¢o.
Ant6nio Joaqulm Correia JunIorGrande, rico e be}.o agrupamento. DIDcllmente, hoje, se conseguirli.o pe!las que
aqUl estao representadas, e que constItuem, mesmo, documenta!lli.o que enriqUEice e enobrece 0 patrim6nlo da Na!liio.
ExtraordInaria em beleza.
Adriano- Pereira. da Cost;a,-Uma linda
colec!lao de cataIogo, chela de pe!las cujo
encanto atesta o· culdado do coleccionador, na escolha preciosa que fez na sua
c')nfec!lA.o.
Bernardo Coutinho- - Outra cc1lec!lao
n -8 mesmos mol des da anteriol', talvez
menos rica, mas que denuncia igual cuidado no impecAveI, apresentando ja bloc')s e pares.
Vltorlno Cesar D6rla-Bela especial!za!)iio de8 selos Ceres. Pena perder-se
a metlculosidade de urn grande colecc1onad~r, que se mantem parado.

BOLETIM DO CLUBE FILATflLICO DE PORTUGAL .

Dr. Roberto Vaz de OllvelrBl-Outra
surpresa! Que bela colec!lli.o, tanto na geral como nas relmpressoes, nos envelope!:, postais, etc .. Que cUldado! Um reposit6rio de beleza. Verdadeiro merito· filatelico. Nli.o tardara mUlto que esta colec!liio seja urna das nossas coroas de
gl6ria. Merecia viajar, apresentando-se
nas Internacionais.
Joao Carlos Ploto Trlncll.o-.Ja gastamos 0 «lilho de peixe sabe nadar», mas
nao faz mal se 0 repetirmos.
Jean Tyssen- Muita riqueza. Esplendidas pe!las. Trata-se de urn famoso conjunto, que aumenta dia a dia. Mananc1al
de beleza.
Dr. Ant6nlo- Henriques de Oliveira
Marques-Estudo de postais, erudltamente elab - rad'). Assunto esquecido fllatelicamente, e que 0 autor veio reviver. Bonito trabalho.
Conde de Penha Garcla-Uma selec!lao de provas de grande beleza, tendo
aigumas que se podem bem classif!car de .
alta raridade.

VENTES SUR OFFRES - Courant
No;vembre 1955. Collection de tImbres-poste bleus de France, gros et petits
chiffres, obliterations France 49, Bo,rdeaux, etc., ballons montes, 1.ero vols,
aerogrammes pre-o U. S. A., Espagne,
Portugal, Amerique, marques p08tales,
timbres sur lettres, etc. etc.
Catalogue sur demande a:
CHAUVIN, Expert, 17 Cite Beauharnais, Paris XI, France.

Ofere!lO series tematIcas : sports, etc.
comemorativos, avia!lao, aerogramas Zeppelins, de todos os paises. Desej? series
n ')vas desde 1948, assim como novida.des
do IDtramar Portugues. Resposta imediata aos envios de Fr. 10.000 Yvert ou
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.

COMPRO, TROCO, VENDO, selos e
Reimpressoes Portugal, Ultramar, dois
selos em troca, papel moeda, aguarelas,
crayons, desenhos a pena, etc. J. DIAS
MOTA, Ambrizete-ANOOLA.
KARL KUSTLER - Maria Hilferstr.
189/12 VieIU),e XV.-Donrie Europe, cherche d'Outremer, aussi piece contre piece.
C')mpro usado selo n .· 10 - Avia!lll.o
(50$00). Resp('5ta pre!lo Luis G. Baptista,
s6cio 2.442-Retaxo-B. B.

A MELHOR REVISTA flLllam DO MUHDO

IL COLEZIONIST A
ITAU. FILATlLlCA

- - - - -- -_._ ... - ._ ........' - - -

DIRETTORE: GIULIO BOLAFFI

Assinatma: PORTUGAL
1.2 N'OMEROS '75$00

Class!ficadores 10 X 15, 6 tiras 1$00.
Fa!la pedldos. Pagamento, antecipado, incluIndo 0 porte a J. M. Cascais MendesAv. Conde Valbom, 18-5-Dt.· - LISBOA.

Agent&-ALBERTO ARMANDO
PEREffiA

Wemer Ell-«Filho de pelxe sabe na.dar». B')nita colec!lli.o de estudo.

Jos6 Gonzalez Garc~Algumas pe!las de mUlto interesse.
ArnaldO' Ferreira. Gon~ves-Uma linda participa!lA.a" nA.o lhe faltando pe!las
que mo consideradas como estrelas no
firmamento filatelico.
Jos6 Hlp611to - Uma b?nlta colec!liio
com espec1aliza!)iio e estudo, onde nli.o
faltam provas, erros, duplas impressoes,
relmpressOes, prefilatelicos, etc., e que,
enriquec1da com algumas pe!las de brllho,
e uma boa contlnua!lli.o, sera dentro em
breve urna das nossas melhores representa!loes.
JoAo da SUva Melo-Um bonlto, grupo
para ter uma boa contInua!lli.o.
Dr. Ant6nlo Mar!)8l Correia NunesUma especializa!lA.o exemplar. 0 que de
mais complete se pode exigir. Nada falta, desde a mais pequena «nuance:. ou
defeito de impressA.o, ate a fo,rma!lli.o de
pranchas. Grandes raridades e pe!las UnI.cas.

\,

Carlo8 Gon~ves de Sou8a~Uma c orrecta representa!lao do Brasil.
Jos6 Augusto de Oliveira AlvarengaUm Israel com seu intere ~ sena especializa!lao.
Gonzales
com quaUdades.
J08~

Ga.rc~Uma

Av. Ant6nio Augusto de Aguiar, 13

WOLBACH RYSZARD - Walbrzych,
5 - Ul. Poznanska Nr. 13 m. 4, Pol6nia.
Deseja correspondentes. Da Pol6nia novos e usados, depois de 1945, e b ~ a.s pe!las anteriores a 1939, Corresp. frances (l
ingles.

LISBOA

paRa atsuns e setos 00
VATICANO
ANO MARIANO
ROTARY CLUB
NAC;OES UNIDAS
COROAC;AO ISABEL"

Espanha

Arna.Ido Ferreira Gon!)8lves - Colec!loes feitas C'lm cUldado, e mUlto born senso f.!latelico.
Jose Hlp6lito - Belgica, Alemanha e
Estados alemll.es, merecedo,res de 8,ten!lA.o em face de algumas pe!las e series de
extrema raridade, mesmo. nos pr6prios
paises de origem.
.los6 Ant6nlo de Maga.lhiJ.es-Uma calec!liio. que revela urn fllatelista, ])ois estA
cheia de qualidapes.
EngenbeJlro Raul da Costa SantosUma linda colec!lii.o, que se enc')ntra prejudlcada, neste certame, pela conc ('rr~n
(Conlllnua na. pAglna 17)

JOSlil PRUD1:NCIO DE NOBREGA
AGUIAR, Calxa Postal n.· 2685--Luanda
- Angola. Pede desculpa a todos cons6Ci08 da. Interrup!lA.o de trocas, e pede para
enviarem contas CC-..rrl saldos, a fim de
contInuar suas trocas de selos. Interessado em sehs de Portugal e Ultramar. 'r.
C. V., dando tambem selos estrangeiros
em troca de nacionais..

LA REVUE

62eme ADDe

29

ESCREVA A

Sergio W. de Sousa Simoes

CALDAS DA RAINHA
I
I____________
P_O_R_TU
__G_A
__
L____________~

POSTALE

6 DumerOB par

aD

Tlrage: '.000 ex.

Vous olfre de. 6tuda. phUet6I1qua., sur lei tlmbras cle •• lques. obUt6retlOftl, earophUet6l1e, etc., elnsl que da. offres .en.etlonneUes en bon. timbres de tou. pey . . .
da. prix evantagaux' $ol:lscrlves un ebonnemant d'uft en pour 16 Escudol .. eftvoyar
per mender postal Internatlonel a

HENDRIKS - 86, rue Birmingham - BRUXELLES (Belgique)
Num~ro

tlpl!clmen grstult sur demande
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A }\\UNDIAL
COMPANHIA DE SEGUROS

SENHORES FILATELISTAS
Quando remeterem selos pelo correio para exposic;oes ou como
consequencia de permutas, vend as ou ofertas, nao deixem de efectuar 0 seguro desses valores contra todos os riscos, na Companhia de Seguros «A MUNDIAL»
OS PREMIOS SAO INSIGNIFICANTES
AGENTES POR TODO 0 CONTINENTE, ILHAS E ULTRAMAR
LISBOA
Largo do Ohlado, 8

PORTO
Pro Gullherme G. Fernandes, 10

Telf. (P.8Je.) 30194-30195-30196-30197
Telegrllmlls MUNDIAL

(Propriedllde dll Compllnhill)
Telefone (P. B.X.) 25977-25978-25979

Fll
Selos raros e novidades
Compra e venda
Especialidade em selos classicos de Portugal. Acores
India e Madeira
o mais vasto stock de selos· do Europa. Tematicos. em
especial desportivos e centenarios do selo de todo
o Mundo
Representante do material plastico para proteccao
de selos .HAWID' (Alemanha)
Pedidos de Precarios

a

Rua da Prata, 184-2.0

Lishoa

Telefone 23508

melro contacto que tomamos c:>m Q certame, em que deviam estar presentes e
reunidos todos os nossos filatelistas, 0
que na~ sucedeu!
Pena Ii que nao sejam cl'mpreendidos
os esfor!<os dos condutores - neste caso
os da Fllatelia Portuguesa-que pClem ao
servi!<o duma causa t oda a sua alma, trabalho, canselras :ingl6rias e multas vezes
auxUlos monetarlos, que para a s suas vidas particulares constituem pesados sacrlficlos.
Uma exposi!;iio IDateI.ica. nlio Ii uma
sImples brlncadelra de pessoas crescldas.
A Filatel1a, co·nslderada no> mundo Inteiro, Ii hoje urn factor econ6mlco com que
tod'ls os Estados contam nos seus problemas flnanceiros, e que constitul part!cularmente, fora todos aqueles lugares
comuns, gastos e regastos nas cr6nlcas
filatlilicas pseudo-culturals, urn elernento
esplrltual de primelra grandeza, que move massas de nfunero lncalculavel, e cifras na ordem dos mllhCles.
o patrlm6nlo naclonal e grande. 0
gosto pela Fllatel1a tern-se desenvolvido
nos tlltimos vlnte anos, 0 mals progressivamente possive!. Dentro do nfunero ha
a qualidade. Pelo nosso conheclment{), sabemo-Ia tambem superior. Mas no flm de
tudo lsto, onde esta 0 nfunero, a qualidade, 0 patrlm6nlo, numa Exposi!<lio Naclo·n al ?
Naturalmente ouviremos, dito serMicamente, em tom modesto:
.
- Nlio me lnteressam medalhas ... ! ! !
-Nao fa!<o colec!<l!.o para os outros ! ! !
Responderemos: Interessa ao Pals ver
a obra de seus filhos. E, como g r stamos
de ver nas Exposl!<Cles de Arte Plastica, ou

s

de C'uvir nos concertos, as crla!<oos dos
nossos artistas, tambem dellciamos 0 espirito perante urn bela conjunto de selos
reallzado por um fllatellsta.
Uma colec!<ao feita com alma, espirlto
e lntelectualmente bern dirlglda por urn
fllatelista, que se prese de 0 ser, Ii uma
obra de arte como qualquer outra, e, c:>mo tal, escrlturada no llvro grande da
sua nacionalidade, c~mo devedora, na
obrlga!<ao de ser mostrada, e credora, na
honra de ser admlrada.
Nlio conhecernos maestro que componba sinfonlas, s6 para ele ouvir! A sua
obra pertence a Na!<lio, de que ele e urn
elo ef-piritual a llgar a alma da ra!<&.
C:mhecernos colec!<oes que tlnham
obrlgagao de responder a chamada, grltando bern alto a sua presen!<a num acto
verdadelramente naclonal.
Mas nao falemos dos que faltaram e,
como disemos, vamos visitar os que estlio
presentes. Bern hajam!

••

Dr. Artur Beja--Um belo conjunto que
constitulu sur.presa, por n§.o contarmos
com ele. Algumas pe!<as bem deficeis,
dentro duma boa arruma!<ao . •
Dr. Armando Jost'i de Vasconcelos
Carvalho-Outro conjunto de 19uals qual!dades, que ern parte 'ja conbeciamos,
e que, pelo que vimos, breve se tornara
num manancial de estudo.
Eng.· Manuel Monteiro de Andrade e
Sousa - Uma colec!<ao que 19ualmente
promete vir a ser uma boa representa!<lio
da nossa prefllatelia.
Afrfcus-Resumlu-se a uma docUDlenta!<lio comprovativa das andan!<as oflclals
das Etiquetas Azois de Angola. Uma selec!<ao de rarldades. Pena fol nlio ter
mostrad'l a sua colec~ de Angola.
Dr. Ant6nlo Plnto Basto--Uma colecgao que serve de exernplo. Feita com InteUgente direc!<lio, com gosto, nlio olvidand'J pormenores, e, fllatellcamente,
composta de todos os atrlbutos que a Fllatella impCle a uma colec¢o especlalizada, onde mesmo nlio falta 0 estudo.
Coronel Armando Pereira Oarv8Iba.IUma colec!<li.o que merece 0 carlnho de
ser admlrada, entrando nela urn pouco do
noss!) cora!<ao. Com uma pequena pr:>v1n· .
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IV EXPO~ICAO

FILATELICA
PORTUGUESA

A GASA A. MOLDER
e sempre fornecedora das melhores
pecas c1assicas de toda a Europa,
raridades de Portugal e Ultramar,
e realizadora de leil6es filatelicos
mensais
Compra colecc6es, «stocks .. , variedades,
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca
interesse a grandes colecdonadores.

PORTO
1')7~

por HENRIQUE MANTERO

C')nfessamos que, quando chegamos
ao Porto, para tomar parte nos trabalhos

do Juri, e3tavamos, duvidosos quanto ao
exito da Exposigs,,), por varios factores
que nisso nos induzJ.am.
Felizmente que nos engana.mos redondamente, pois,
-apesar do pouco tempo de que a Comissao Organizadora da IV Exposigao Filatelica P()rtuguesa dispOs para pOr em pratica a sua activldade;
-apesar do mils de Setembro ser mils
de ferias;
-apesar do certame ter tido pouca
propaganda no pais;
-apesar de nao ter tido qualquer ajuda
monetaria das entidades oficiais;
-apesar de nao haver urn sew comemorativo, ja. que tantos se fazem por
dl'i. ca &quela palha;
-apesar de multos pequenos nadas que
formam multo,
n6s fom')s encontrar algo- de grandioso,
que bem patenteava a tenacldade, forga
de vontade, trabalho Incansavel e urn poder de organizaglio impecavel, da sua Comdssao Execl.\tiva.

••

Num pavilhao novo da Escola Superi')r de Belas Artes. estava dividida em
trlls andares a IV Exposlglio Naclonal de
Filatelia. Este pavilhQo, de urna s6bria
elegll.ncia, continha todos os requ1s1tos
necessarios para levar a efeito urn certame desta natureza. Os selos requerem
cuidad')s e, se bern que resguardados da
luz em demasia, nlio prescindem dela, suficientemente bern distrlbulda para a sua
apreclagao atravas dos vidros das vitrinas. Nestas esplllndidas instalagoes, a Ex-

posiga') tinha a luz necess8.rl.a, tanto de
dia como de nolte.
Foi felicissima a esc')lha do local. Que
o digam os comerciantes, que tiveram
19ualmente, num outr~ pavilhao, umas
instalagoes 6ptimas, em sala aprr priada,
com <stands~ proposUadamente feitos para tal fim, na c')mpanhia do posta dos
C.T.T., e ainda das classes VII e VIII do
Regulamento da Exposigac-Literatura e
Acess6rios filatalicos.
A Exposiglio, inaugurada por sua Excelllncia 0 Governador Civil do Porto e
mais entidades oficials que 0 acompanhayam, ficou patente ao piiblico ap6s as 16
horas do dia 3 de Setembro de 1955, enchend')-se par completo tanto as dais audares em que se encontravam as cinco
primeiras classes do seu Regulamento,
como 0 Ultimo andar, destinado a MRxlmafil!a. Durante os dlas 3 e 4 (sabado
e doming.') a <Po·rto 55:. foi visUada par
2.000 pessoas, niimero verificado pelos bilhetes de <cc·n trole> distribuidos ao portA.o do simpatico parque que the servia
de entradH
Foi grande a satlsfagAo que tivemos
em encontrar urn ambiente verdadelramente naclonal, e nli.o local, como tem1amos, pois, logo a entrada, fomos saudados par velhos conhecimentos das pr~
vinclas, e por numeroso grupo de Lisboa, quer de colecclonad')res quer de comerc1antes, e ainda de curiosos que, em
vilig1atura, nAo deixaram de comparecer
a uma manifestagao puramente cultural.
que presentemente a Filatelia constitu1.
Como a razAo que n')s levara a IV
ExposigA') tivesse sido a de julgar, na
medida dos n'Jssos conhecimentos fllatalicos, as partic1pagoes apresentadas, nAo
a como tal que vamos, nesta breve cr6n1ea, simples local au pobre reportagem,
como the qulserem chamar. passar em
revista as C'Jlecgoes expostas. Mas eim
como vis!tante, como 0 f1zemos no prl-

Rua 1.0 de Dezem bro, 101
TEtEFONE

21154

LISBOA

Fornecemo. NOVIDADES e temo. grende STOCK de PQRTUGAL, . ULTRAMAR E DESPORTIVOS. EST AMOS A DESMEMBRAR
U M A GRANDE COLECC;lO DE
SELOS DESPORTIVOS
Para seu interesse, nAo compre

COIMBRA FILArELiCA - Rue
de Sofie, 23-1.° - COIMBRA -

(PORTUGAL).
nem venda

Bern

me coneultar

-11-

A. HORTA
Roo

dOB

tDDS lelloes de selos da [asa Molder que Ie
expresse 8 velorizec;ao
dos selos que possuimos

Correeiros, 101-8.°

LISBOA

J. C. BOSCS: 80UVIELLE - Pj.,. las
Dellclas. 1228 Rosario F. N. G. M.ArgentlnaPor 100/400 dlferentes su pals. 19ual del
mlo. repetldos hasta 20 19uales.

Frederico V;lIat');
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PREQOS, SELOS USADOS DE
PORTUGAL E ULTRAMAR, E.Vl
QUANTIDADE

DOMINGOS 00 SACRAMENTO
Roa cia Cruz Vermelba, 6-3.o-EfiI't.
LISBOA-N
-/-

SELOS PARA COLECQAO
ALBT]NS

R. DOS REMflDIOS (a Lapa), 60

Telel. 685'713

LISBOA

PORTUGAL

MATERIAL FILATl!lLICO

Fornecimentos por mancollstas,
ou por remessas a escolha
Cadernos com selos isolados; folhas com series completas
Ciroulares gri.tis contra pedldo
S6 trato por correspond~ncla

ClUB€ ~Ilat€llco
O€ mOGamBlqU€
CAIXA POSTAL 720
LOURENQO MARQUES
Clube de coleccionadores para
coleccionadores
56c;os efect;vos, 20$00 mense;s
56c;05 correspondentes, 60$00 enue;s

VEND 0

SANTOS ViECAS
'R.1¥OrlZflmbro,4S-3'
LIS BOA

':5ngLaterra

Frederico Villani

Desejo s6ries novas I - Desporto. ReUgillo. Animals. Avlacilo. Flores. Todas as
novldades de Portugal e Provlnclas Ultra.
marinas: 10 de cads. Otereco por mancoIIsta s6r1es e blocos ~omemorativos. novlIS
da Bll:LGICA E COL6NIAS. Europa. A VlACAO de to do 0 Mundo, base catAlogo ou
a comblnar. EDdere<;ar ae vossas mancolIstas e envlos a HENDRICKS - 86. Rue
d e Birmingham - Bruxelas - (B6Igtca).
que V"JS darll Intelra satista<;Ao, Da volta
do correlo.

A capa do nosso Boletim 6 hoje honrada com 0 retrato de Isabel II, Ra.lnha.
de Ingla.terra.. Em v6speras da. V'lagem
hist6rica do general Craveiro Lopes, Presidente da. Republica. Portuguesa., estc
Clube FUat6lico de Portugal compre 0
grato dever de saudar, DB. pessoa da sua
tao ama.da. Ra.inho., a grande N ~ que
6, so flm de tantos secolos, a ma.is sntigs
aliad81 do nOMO Pai8.
E compre-o ,t anto mals gratamente,
quanto 6 carto que 8Ua. Majestade Isabel
II, segoindo oma. tradl!;iio dos Rels de
Ingla.terra., 6 tila.tellsta, e detentora de
oma. da.s ma.ls famosas colec!;oes de selos
de todo 0 mondo. l$Lbel II, como Roosevelt, Fa.ruk e tantos ootros, permite-n08 a.firma.r que, se a Fila.tel1a. 6 0 intertenimento de Presidentes e de Bels, 6
tamMm 0 rei dos inter¢enimentos, niio
obstante ()I ~ democratico...

Portugal e Ingla.terra.. Do!S passad08
gloriosos, dols presentes de recupera.!;iio,
dols esperan!;osos fotoros de Povos nltidamente diferenciados, mas com infuneros pontos de conta.cto.
Desejando que eats viagem presidenclal Slrva para. apertar ainda. ma.ls os la.!;08 que 08 onem, este Clube Fila.tQico de
Portugal envolve DB. mesma sau~ 0
Presldente Craveiro Lopes e a Ra.lnha.
Isabel II. E espera que, so contr6.rio do
que se nii.o fez durante a recente visita
do Presldente Caf6 Filho, do Brasil, do
obstante a sugestAOi que entii.o publicamos, - deats vez os nossos C.T.T. saibam
agarra.r a oportunlda.de dests via.gem hist6rico., para. flxarem em alguns selos, de
repercursao interna.clonal, a alia.n!;S tao
antigo., ·tii.o flrme .e tAo proficoa, de Ingla.terra. e Portugal.
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Como somas a lirma que mals selos vende
par junfo nos Esfados Unldos, somas consfanfemenfe
compradores, em grandes quanfldades, de fodas as
qualidades de selos, especlalmenfe de:
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• SERIES COMPLETAS de selos comuns e medias, afracfivos e selos barafos isolados, e PACOTES lelfos culdadosame nfe.
• GRANDES EXIST~NCIAS de selos de fodos as palses.
• MISTURA (AO OUlLO) de selos de Porlugal, Espanha, Franl;a e vlrlualmenfe de
fodos as pa/ses do Mundo.
• SELOS DOS EST ADOS UNIDOS. correia aereo, comemoraflvos e emlss6es correnfes.
• Para a nosso neg6clo de refalho. recebemos com prazer olerlas de quanf/dades
relafivamenfe pequenas, de series de valor media e de qualidade superior.

If"

. Mande·nos uma Ils'a pormenorlzada das suas ofertas, que merecer6 a nOlsa
pron'a e culdadosa a'en~iio. Sa a desejar, damos referenclas em 'odo a mundo.
NEGOCEIE COM 0 MAIS CONHECIDO IMPORTADOR AMERICANO
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