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ESTAMOS COMPRAOORES ...
S~ries - Pac~tes- Ielos

Isolados Misfuras-Io Qoilo

ComiJ somas a lirma que mais selos vende
par junlo naj Estados Unidos, somas consfanfemenfe
compradore~, em grandes quanfidades, de lodas as
qualidades de se/os, especia !menle de:

.. SERIES COMPLETAS de selos comuns e medlos, alrac/ivos e selos baralos isolados, e PACOTES leilos cuidadosamenle.
.
.. GRANDES EXIST~NC/AS de selos de Iddos os paises .
.. M/STURA (AO QUlLO) de selos de Po{fugal, Espanha, Franr;a e vlrlualmenle de
lodos os pa/ses do Mundo.
.. SELOS DOS EST ADOS UNIDOS, correlo aereo, comemoralivos e emissoes correnles .
.. Para 0 nosso neg6cio de refalho, receb. mos com prazer olerlas de quanlidades
relalivamenfe pequenas, de series de valor media e de qualidade superior.

j.

n

Manda·nos uma Iista pormenoriza~8 das suas oferlas, que merecera a nossa
pronta e culdadosa aten~iio. Se 0 desejar, damos refer€!ncias em todo 0 mundo.

NEGOCEIE COM 0 MA/S CONHf~DO IMPORT ADOR AMERICANO
~

(\ J: .DE'

H. E. HAR)(IS & CO.

BOSTON 17, MaBB. U. S. A.

Telegramas: HARRISCO, BOSTON
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UM SOBRESCRITO DE I.· DIA DE EMISSAO, E OUTRO COM 0 CARIMBO COMEMORATlVO,
OS OLTIMOS EMITIDOS, RESPECTIVAMENTE, NA AM~RICA DO NORTE E EM ESPANHA
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OISPENSADA OE CENSURA

1/8 1/4 ..

•.
•.

Deseonfos: 5°1o ,

112 psg Ina .••
45$00 1 »
80$00
Ca pas . • •• •
10°/0 , 15"/r e 200 / 0 para 2,

130$00
~nunclDS econ6mlcos I
250$00
Ate 3 Iinhas •.•. 7$50
300$00
Por tada lioh. a mlis •. 1$50
4, 6 e 12 inser~oes, respaclivamenfe

RARIPAD£S D£ PORTUGAL £ COLONIAS
SELOS DO BRASIL [ £STRANG£IRO

i..........................................................
REMESSA A ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO.
............................................................

CLUBe FILATELICO DE PORTUQAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELlA

o

(F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEOE:

AV. ALMIRANTE REIS, 70·3.··0t.· - LISBOA- T.I. 54936
CORRESPONO~NCIA:
APARTAOO 869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- T.r'ias II S.xtas.f.iras, das 21 As 24 horas, II S.§bados, das 16 As 20 ~oras

Te/el. 2020 (P. S. X.)

I

Bevista blmestral envlada a todos os s6cios do Clube FUatellco de Portugal

TABELA DE A.ulHCIOS I
1116 de psgln... 30$00

['.1

End. Tel. .. REPREFILA •

;".

.

.......................................................................................................................
clUBe

~llat€lICO

be ' poRtUqal

•

'PARUDO 869
L1SBOA
PORTUGAL

La Club de colfeellonn!:'urs pour eolfecllonneurs

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAQAO
Continente, excepto Llsboa, Ilhas e Provlnclas Ultramarlnas
Efectlvos ......... 60$00, p ~ r ano ~
i ltd I
Junlores ........... 30$00, por ano f ou equ va en e em moe a ocal
Bras'} ......... ..... ...... ..... ..... Cr. $30, por ano
PAGAMENTO AOIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO

LISBOA - Efectivos...... 7$50, por mes; Juniores...... 2$50, por roes
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO ClUDE FILATELICO DE PORTUGAL
MADEmA - Funchal - M. M. Lourenl,;c,
de Gouveia - Rua dn.s Dlflculdades,
28-30.
S. TOMJ!l- Joa'J Paulo Rego Teixeira.
TIMOR - D1l1 - Anlbal Rlba'! Lop e s
Pral,;a.
ARGENTINA - Buenos Aires - Hector
Agulrlano-Colombres 1791 (S21{).

INDIA e PAQUISTAO- Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
R'Jad.
U. S. A. - Manuel L. ('Y()Uve1a - Liberty
Avenue. 112-108 - Richmond H1llNew York.

....

ABONNEMENT ANNUEL:

q

Espegne - Ptes. 30
Autres ;'pays - U. S. $1,50
ou S. Frs. to. valeur Zumstein, Frs·!i1.000, valeur Yvert. en series comple·
tes, commemoratifs ou aviation,neufs.
ORGANE OFFICIEL:

C
tl

-SOLE TIM DO CWSE FILA TELICO DE PORTUGAL24 au 32 pages, paralssant taus les d~u~ mois
Distribufion mondia/a
Annonces:
Escudos US Dollars

1/16 de page
:)
:)
1/8
:)
:)
1/4
1/2
>
>
1 page

20$00
45$00
80$00
130$00
250$00

$1.00
$1.50
$3.00
$4 .60
$9.00

i
f.

ou son t'lqulvalence en monnale nt'lgoclable, au cours rt'lel.
Rabals accordes: 5 %. 10 %, 15 %
et 20 % pour 2, 4, et 12 publicati'Jns. Argent avec ordre d'lnsertlon.
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A ~UNDIAL
COMPAHHIA DE SEGUROS
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Quando remeterem selos pelo correio para exposic;oes ou como
eonsequencia de permutas, vend as ou ofertas, nao deixem de efectuar 0 seguro desses valores contra todos os riscos, na Companhia de Seguros «A MUNDIAL»

Portuguesa
HPORTO'!"19SS"

OS PREMIOS SAO INSIGNIFICANTES
LISBOA

l'ORTO

Largo do .Chiado, 8

Pro GuUherme G. Fernandes, ]0

Telf. (P.B.x.) 30194-30195-30196-30197
Telegrllmlls MUNDIAL

(Prop riedllde dll Compllnhie)
Telefone (P. B. X.) 25977-25978-25979

Para encerrarmos a nossa reportagem
a csta brllhante exposl~ao, realizada sob
o· patrocinio da Federa~iio P !)rtuguesa de
Fllatella, damas, seguidamente, a Relat6rio do Juri e a Lista dos Premios. aproveitando a oportunidade para feUcitarm'Js calorosamente as nossos cons6cios
premiados.

RELAT6RIO DO JuRI

CMa 1Uatel1ca J. Fll
Selos raros e nevidades
Compra e venda
Est;>eciaJidade em seros classicos de Pel·tugal. Acores
India e Madeira
o mais vasto stock de selos do Europa. Tematicos, em
especial desportivos e centenaries do selo de todo
o Mundo
Representante do material pl6stico para proteccoo
de seles cHAWIDJ (AlemanhaJ
Pedidos de Prec6rios

a

Rua da Prata, 184-2.0
Lisboa

Telefone 23508

1955

IV E~posi~ao Filafelica

SENHORES FILATELISTAS

AGENTES POR TODO 0 CONTINENTE. ILHAS E ULTRAMAR

NOVEMBRO

o

Juri da IV ExposiC;iio FilateliclI Portuguesll , 4:Porto-1955:., reuniu-se pllrll aprecrllr as
col ecc;oBs expostlls e otribuir os respectivos premios.
Re gislou-se com grllnde pezor a ausenc ;lI.
po r motivo de doenc;o , do Sr. Henrique Bllrbosll
d e Mendon<;a. 0 quem 0 Juri IIpr.esantll votos
since ros de rbpido restllbe lecimanto.
Em primeiro lugllr. desejll 0 Juri IIgrlldecar
as an tidedes oficillis. designlldamente A Adm'ni strac;a o Gerol dos Correios, Telegrllfos e Telefo nes, Ministerio do Ultrllmer, Casll dll Moedll a .iliblioteclI MuniciplIl do Porto, os intaressante s objectos que se dignllrom expOf-, e
endere .. ar 110 Sr. Prof. Dr. Carlos Pinta Trincao
as SUlIs felic itll .. oes pelo colecc;iio que expos
otfor" de concurso:.. 0 Presidente do Juri, em
SBU nome pessolll e emborll contra " vontllde
dos seus coleglls em caUSII, IIpresenta tllmbem
os SUIIS felicitac;oes aos membros do Juri, Ex." ....
Srs. Eng. Alexandre Guedes de Maglllhiies, Dr.
Ant6nio Baptistll Frllgoso, Eng. Ant6nio Furtado Brigadeiro Jose dll Cunhll Lomlls e Coronel Vitorino Godinho, peills vlliiosas colecc;oes
que expuse ram, igualmante c orll do concurso,;>.
Faitll a IIpraciac;iio dos colecc;oes presentes,
o Juri dec idiu passllr d" cI"sse IV pllrll a cllIsse
I " colecc;iio exposta sob 0 n." 60, visto ser
!)sto uH imll II cia sse que Ihe compete.

Nalguns casos, 0 Juri IIgrupou no mesmo
premio dUdS ou mllis colecc;oes IIpresentlldas
palo mssmo expositor com numeros diferentes,
qUllndo considerou que esslls colecc;oes se completavam ou constituillm um con junto homogeneo.
o Juri decidiu juntor A medlllhe , atribuide
a algumlls dlls colecc;oes expostllS, 115 s.UII·s felicitac;oes. Quis IIss 'm slllientllr, no que se refere A colecc;ao n.n 27, 0 trllblliho de investigllc;ao demonstrlldo, e qUllnto A colecc;ao n."
57, 0 con junto completlssimo e II qUlllidllde dlls
peC;lIs contidas numa colecc;iio, A qUill niio erll
posslvel, em competic;ao com outrlls colecc;oes
de estudo , IItribuir umll medlllhll de mllior merito.
o Juri dispunha de dois premios especillis,
que dec'diu IItribuir:
- um, II medlllhll de «Federllc;ao Portuguesa de Fillltelia~, A melhor colecc;ao de se165 de Portuglll;
- outr~, 0 «Diploma de Honrll:t dll cAmericlln Phillltelic Society», A melhor coleclecc;iio de selos estrongeiros.
o Juri congratuill-se pe lll IItmosferll de
franclI camaradllgem e de b o m entendimento
'em que sa desenro illram os trllbalhos, e que
permitiu que todllS 115 decisoes fossem tomlldlls
p~r obso lutll unanimidllde de votos.
N~ o qU9r encarrllr os seu's trllbalhos sem
agradecer aos orgonizlldores desta Exposi .. ao
o confianc;a que nele depositllrllm, e liS fecilid ades de qua disp6s no desempenho da sUII
tllrefa.
Porto. ') de Setembro de 1955.
il d) Eduardo Cohen, presidente
Alexandre Guedes de Mllgalhaes
Ant6nio Augusto Baptistll Fragoso
Ant6nio Furtado

BOLETIM DO- CLUBE FILAmLICO DE PORTUGAL

2

57.

Henrique Man+ero
Jose da Cunha Lamas
Vitorino Godinho

B4.
90.
93.

LISTA DOS PREMIOS
Premios especiais
-

Medalha da cFederac;ao Portuguesa d e
Filatelia~: Dr. Ant6nio Pinto Basto • .
Diplomll de Honra dll «American Ph illltelic Society»: Prof. Dr. Fernllndo d e
Freitlls Simoes.

-

M edalhas de Ouro

N.O'
6.
9.
21.
25.
50.
54.

Dr. Ant6nio Pinto Besto .... ..
Ant6nio Joaquim Correa Junior (cl felicitac;oes do Juri)
Dr. Ant6nio Mllrc;al Correill
Nunes .......................... .. . .
Jean Tyssen .................. .. .
Prof. Dr. Fernendo de Freitlls
Simoes .......................... .
Hermllnn Ulrich .............. .

C lasses

I

III
III

~~.}

Jose Hip61ito .......... .. .

I e III

~~:}

BB.
90.

Dr. Roberto VIIZ de Ol iveira ...................... .
Dr. Ant6nio Henrique d e
Oliveira Mllrques .... ......... ..
Catalogo «Simoes Ferreirll »

BI.

VII
VII

M edalhas de Prata
I. Dr. Artur Beja ................ . .
Dr. Armando Jose d e
2. l
35. (
Vasconcelos Cllrvllih o
B. Cor. Armando Pereira Ca rvalhal ............................ . .
12. Vitorino Cesar Doria ....... . .
13. Werner Ell ...................... . .
17. Arnaldo Ferreira Gonc;alves
27. Dr. Ant6nio Henrique de Oliveira Marques (cl felici+a c;oes do Juri) ................ . .
4B. Jose Ant6nio de MaglllhSes
49. Eng. Raul dll Costa Santos
(cl felicitac;oes do Juri) . ..
53. Maria Isabel Pinto Trincao
55. Hernani dos San.tos Vieglls
56. Ant6nio Joaquim Correa Ju nior .............................. ..

7.
15.
20.
32.
33.

36.
37.
3B.
39.

III
III
III
IV

I
I
I
I
I
I
II
III
II!
IV

I

V
V

P;~~~~o .~.~ ~~i.~ ~.i~.

sempre fornecedora das melhores
c1assicas de toda a Europa,
pe~as
raridades de Portugal e Ultramar,
e realizadora de leil6es filatelicos
mensals
Compra colec~6es, «stocksll, variedades,
cartas, blocos, pares e tudo que ofere~a
interesse a grana es coleccionadores.

-

Ru a 1.0 de pezembro, 101
TEL EFONE 21154

)...

LlSBOA

Enos lelloes de selos da [asa Molder que se

VeVIl

expressa a valorizac;:eo
dos selos que possuimos

VI
VI

Diplomas de pa1·ticipagiio

34.

I
III

VII e VIII

Mo!! nuel GueifSo Galric;a

Jo;;e
..
Dr. Jose Edullrdo Franco Brito ...... ...... .. .......... .......... .
Dr. Humberto Lopes Mlldu reira ............... . .... .... . ... . ..

A CASA AI MOLDER
e

Cecllio Fernandez Fernllndez
Arnaldo Ferreira Gonc;alves

~~: ~
77.

22. }
28.
31.

IV
VII

Medalhas de Cobre
4.
Eng ° Mllnuel Monteiro
63.
de Andrade e SOUSII
5. Africus .. .......................... .
10. Adriano Pereira da Costa .. .
II. BernClrdo Coutinho ........... .
24. JoSo Carlos Pinto Trindio .. .
29. Conde de Penha Gllrcia ..... .
42. Carlos Gonc;alves de SOUSII
43. Jose Augusto de Oliveira AIvllrengll . ......................... .
52. JoSo Carlos Pinto Trincao .•.
5B. Frllncisco Cunha ... . . ..... . ... .

62.
65.

M edalhas de Vermeil

Divaldo do Amaral Correia
(cl felicitac;oes do Juri) ...
Clube Filatelico de Portugal
l
Artur Oliveirll de VIIS(
concelos (parll 0 Conjunto das suas publicac;oes, excepto 0 Clltalogo «Simoes Ferreira») ..... .. ............... .

40.
41.
44.
45.
46.
61.
64.

Raul Canlls ........ ... ... ... .. . .
Jose Gonza lez Garc ia . .. . . ... .
Joao da Silva Melo .. .. .. .. .
Carlos Gonc;a lves de Sousa
Ant6nio Fernando da Rocha
Beleza . . . . ... .. .. . . .............. . ..
Dr. Durval Arnaldo Pereira
de Brito ...................... .... .
Carlos JoSo Chambers ..... .
Clube Filatelico de Portugal
Mario Forte ................ .. .. .
Luis Manuel Barllta das Neves .............................. .. .
Americo Mascllrenhlls Pereira
Jose Ant6nio de MagalhSes
Clube Filatelico de Portugal
Jose Gonzalez GClrcia.... .. .. .
Arnaldo Ferreira GonC;lIlves
Jose Joaquim Cabrita .... ..
Dr. Elrsio Gomes ........ . .. ....

-11-

Fornecemos NOVIDADES e temos grande STOCK de PORTUGAL, ULTRAMAR E DESPORTIVOS. ESTAMOS A DESMEMBRAR
U M A GRANDE COLECf;lO DE
SELOS DESPORTIVOS

A. HORTA

COIMBRA 'FILATELICA - RUII
da Sofia, 23-1.° - COIMBRA (PORTUGAL).

Para seu interesse, nao compre
nem venda sem me consultar

I
I
I
III
III
III
V
V

(Continua na pagtna 4)

t,

Rua dos Correeiros, 101-9.°

LISBOA

•

It

'n

-."

Selos
Moedas
Quadros

Selos

Cas a Molder Moedas
Quedros

Ant6nlo Emmo Pimenta Monteiro -DOURO- URR05- PORTUGAL.
Desejo correspondentes em todaa a s
Provincias Ultramarina's e Estrangeiro.

BOLETIM DO CLUBE FILA'Dl!lLICO DE PORTUGAL

Des·ejo series novas repetidas. Dou
Brasil, base Yvert ultima edigiio, novidades ao facial.
Ant6nio Fassina- Rua da R epublica,
)
580- Po'r to Alegre- BRASIL.

,1------------------------!:1

DOMINGOS 00 SACRAMENTO

DR. NOFICZER Gl!lZA - Damjanich
u. 30. Budapest- Hungria. Fr. AI. In. 1. 2.
19. 20. 21. 22. 90. 91. 96. 61.

Roa da Cmz Vermelha, 6-S.o-Esq.
LISBOA-N

-

/ -

SELOS PARA COLECQXO

ALBT]NS

(1m

MATERIAL FILATl!lLICO

ViECAS

Fomecimentos por mancol1stas,
ou por rcme!:sas a escolha

l'O~zembrO,4S.3P

LIS BOA

Cademos com selos isolados; folhas com series completas

ClUB€ fllatellco
O€ mO<;amBlqU€

Clrculares gratis contra pedldo
56 trato por correspondencla

ASSIST A AOS LEILOES DA

CASA MOLDER

CAIXA POSTAL '720
LOURENQO MARQUES
Clube de colecclonador es para
colecclonadores
S6cios afactivos, 20$00 mansois
56cios corraspondantas, 60$00 on uois
.

LA REVUE

62eme ADDe

I

POSTALE

6 DumeroB par an

Tlrage: 4.000 ex.

VOUI offre des etudes phllatellques, sur les timbres classlques. obliterations. aerophlletell~, etc., ,elIlSI que des offres sensatlonnelles en bons timbres de tOUI peys Ii
des prix .vantageux- SOl:oscrlvez un abonnement d'un en pour 16 Escudos Ii envoyer
par mendat postal International Ii

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

gr.tult pur demande

"
7Jase"net?l"s
o jornel radiof6nico da APA. ne sue sacc;ao
filetelice, transmitida todas as sagundas-fairas,
a partir das 19,30 horas. pelo RAdio Clube Portugues, iniciou um grande inquarito sobre 0 movimento filatelico portugues.
Neste inquarito do conhecido e apreciado
jornal radiof6nico da APA, brilhantemente diri~ido por Fernando Garcia, estlio a ser ouvidos
todos os nossos maiores coleccionadores. teen icos e comerciantes de selos. cujos depoimentos muito podem e devem contribuir para 0 desenvolvimento de nosse Filetelia. e tanto pela
~utoridede das pessoas entrevistades.
como
pela expanslio daquele jornal da APA. indubitllvelmente um dos melhores programas radiof6nicos portugueses.
Este grande inquarito da APA foi iniciodo
com umo entrevista com 0 sr. dr. Vasconcelos
Carvalho. presidente do nosso Clube Filatelico
de Portugal. Depois de trac;ar 0 seu elogio como Advogedo em Lisboa. e antigo vogal do
Conselho Distrital de Lisboe da Ordem dos Advogados, 0 entrevistador da APA manteve com
a nosso director a diAlogo que, com a devida
venia. em seguida fixamos :
- Porque se faz Fllatelia ? A que e
devldo 0 seu extraordlnario desenvolvlmento?
- A Fllatelia e 0 entretenimento ideal
para aquele derivativo e repouso fisico e
mental, que e absolutamente indispensa.vel a todos os individuos que trabalham
em qualquer actividade. Acrescendo que
a Filatelia desenvolve e educa varios dos
sentidos e qualidades humanas. tais como 0 golpe de vista, a paciencia e 0 born
gosto. 0 que tudo tern contribuldo e esta
contribuindo para a expansao formidavel
da Filatelia. em todo 0 mundo.
- E nao contribui tambem para !sso
o factor econ6ml.co ?
- Mas sem d11vida que ·s im ! Os splos
valorizam-se dia a dia, talvez numa media de mais de dez por cento ao ano. Fa-

zer Filatelia e capital~zar de uma das
maneiras mats seguras que se conhecem.
Basta apontar que as colec!;oes de selas
nao pagam impostos. E nilo esquecer que,
durante a illtima grande guerra, foi um
dos processos mais praticados para a
transfer§ncia de grandes e pequenas fortunas, de oriente para ocidente ...
- 0 desenvolvimento mundial da FUatelia tem-se feito sentir no n osso pais '!
- Nao, claro, ao ritmo da America do
Norte. que possui hoje cerca de treze milhoes de filatelistas. a aumentar num ritmo de duzentos mil por ano- mas e fora
de d11vida que tambem no nasso pais a
Fllatelia se desenvolveu e este. desenvolvendo extraordinariamente. e de tal modo
que niio e exagero afirmar que Portugal,
no campo da Fllatelia, esta a par dos paisea que a t§m mais desenvolvida. Apenas
dois exemplos: 0 Clube Filatelico de
Portugal. que ha tres anos possuia cerca
de seiscentos s6cios, esta neste momento
prestes a atingir os tr~s mil. .. E nas illtimas exposigoes filatelicas internacionais,
as filatelistas pa·r tugueses t1im alcangado
sempre varias medalhas de Duro e de pratao e numa progressilo que multo esta
prestigiando 0 selo portugu~s em tOdo 0
mundo.
-Que julga necessaria fazer para valorizar ainda mais 0 selo portugu1is?
- Primeiro, melhorar consideravelmente, em beleza e em reaiiza!;ao tecnica.
as nossas futuras emissoes de selas. E depois. e sempre, continuar uma boa. met6dica e intensa propaganda. que e aquila que, prlncipalmente, tern realizado 0
Clube Fllatelico de Portugal. nas tres 111timas ger1incias da minha presid1incia.
com r esultados que, se estao a vista. melhor se veriio e sentiriio nos anoSt pr6ximas, pais e da sabedoria das nagoes que
os n o,s sos fllhos e que colheriio os frutos
das s ementeiras que n6s f&,zemo s . ..
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SELOS - grande variedade de Portugal e UItramar e I')cais de Amoy, Sin-Kiang, Tchonking, Formosa, Han-Kow,
Ichang, Nankin, Wuhu, (China). Local
Posts. Tabacaria, Rua da Prata, 53 Lisboa.

v€lhas t€S€S

Com

Olf St?HI

(JolHa.'

1

Par HENRIQUE MANTERO

A luta continua atraves dos tempos.
-Devemos coleccionar selos novos ou
usados? E, quando novos, com ou sem
goma?
Digo com ou sem gorna, tal como n6s,
portugueses, ·s empre dissemos. F6rmula
ja classica, que indica que 0 selo e novo,
com gorna, quando a tern, e sem goma,
quando a nao tern por se tratar de exemplar que a teve. Quando a sua nascenga
foi sem ela, 0 catalogo da a indicagao :
emltldo sem goma.
Os nossos amigos brasileiros usam
muito selo novo e gomado. Mag tal f6rmula deve ser dirigida mals A nascenga
do que A existencia do selo. 0 termo gomado tern mals razao na tecnica do papel, do que na nomenclatura filatelica.
Todo 0 papel nasce sem goma. No, entanto, ha :l!Ltas gomadas que·servem a varias aplica!ioes, folhas de papel gOIIl8(lo
que servem para a manufactura de selos,
etc.... Partanto, a este papel, deve chamar-se gomado.
Os sel{)s saol postos A venda ja goma(Continuagao da paglna 2)
Manue l Ferreiro do Silva Joneiro Junio r ..... .... . . . ....... . .
67. Jose Ant6 nio de Mogolhiies
6B. Ant6nio Fo rio de Moro is..... .
69. Jose de Oliveiro Sousa Nunes
70. Ant6nio Aires Pereira ....... ..
72. Cloudin o d a Roeho Ro mariz
73. Jaime do Silvo Serrano ... ...
74. Ant6nio Nunes do Silva ... ...
75. Guilherme Paulo Soores . .. .. .
76. Dr. Corlos Tovores .... ...... ..
7B. Ant6nio de Souso Coelho ...
BO. Joao Jose Boptisto Ferreira
Duriies Leiio .. .. ....... ... ... . . .
B2. Luis Monuel Boroto dos Neves . ... . ..... . . . .. .... . ... ...... . ..
B3. Ant6nio Jose Volente .. .... ...
B7. Joiio Jose Boptista Ferreiro
Duriies Leiio ...... . .. .. .. .... ....
92. Joseph Ell . ..... .... ... . ...... ....
Foro do eotalogo - Guilherme de
Corvo lho . .. . ... . .............. . ..

~OOOS "If usa~os .'

66.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VIII
IV

dos, pois, quando tal nao sucede, e como
ja dissemos, os catalogoSi tern 0 cuidado
de ·os indicar emiltidos sem goma. Quando
os selos chegam As nossas maos sem gorna, e mals 16gico declara-los sem eIa, tal
como quanta a tern, igualmente com ela,
e nunca gomadO"s!
Estamo'S crentes que assim e. Se nao
concordarem ... la dizia Campoamor :
... aprendei que n{!. existl!ncla,
pode mais do que a forga a paciencia.
Conclusao:
Todos os selos sao' gomados, porque
nasceram gomados, e serao .com ou sem
gollUll quando, com a bonita idade de cern
anos, entrarem em nossos albuns. Nessa
altura declaramos 0 seu estado de com
gorna, se a trouxerem, e nunca gomados,
que sempre 0 foram, mesma sem ela.
Alem disso, quando ouvimos dizer que urn
selo e novo e gomadol, da-nos ideia de que
Ihe acabaram de por goma falsa ...

2
A gama e 0 maior inimigo financeiro
do coleccionador de selos. Oonjuntamente
com a sua amiga humidade, prejudica
monetAriamente todo 0 fnate1ista, que
val encontrar os selos colados e, portanto, desvalorizados, se os lavar. Se nao as
encontrar coladas ve-os, desolado, todos
cobertos de umas rnanchas amarelss, que
sao a ferrugem, de que a goma e 0 maior
condutor.
Muitas vezes, nao e 56 a prejuizo monetario do coleccionador, m.a s . a perda de
urn especimen raro, que a Filatelia tera
que lamentar.
Porque nao chegamos A conclusao de
que a goma nos selos novas e essencialmente prejudicial ao fllatelista e A Filatelia, e nao adaptamas a lavagem, para
defesa do e5pecimen e da bolsa do coleccionador? Isto ja se faz nalguns pafzes. Porque na') LEI e USO GERAL na
Filatelia? Nao temos n6s UIDa Federagao Internacional de Filatelia ? Nao ha,
anualmente, Congressos ?
(Continua DR pagina 17)

INDIA e Outras Provincias Ultramarinas, Selos, MB.xImos, Envelopes do I."
Dia, etc. Pregarlos a pedido. L. M. Noronha, U cassalm. Bardez, Goa.
Dou selos fiscals de todo 0 mundo em
troca de selos de correio·, usades, de Portugal e Ultramar. S'elo por selo. Doming')s dos Santos- R. Dr. Manuel de Arriaga, 13- Queluz.

..

Fornego selos da Russia, em troca de
selos de Portugal. Correspondo em frances. G. A. Lubitzky - Paste RestanteCharcof-4 - (Russie).
Troco notas antigas e cedulas· das Camaras Municipals por seles ultramarlnos
e adjacentes. Ba"le a comblnar. Domingos. dos Santos- R. Dr. Manuel de Arriaga, 13- QUELUZ.
Grupo De ~portivo da Junta Nacional
do Vinho- Rua Mousinho da Silveira, n."
5- LI'Iboa- Deseja correspondentcs serlos
em todas as Provincias Ultramarinas e estrangelro. Trocas 100 X 100 ate 10 19uais.
VENTES SUR OFFRES - Courant
Novembre 1955. Collection de tlmbres-poste bleus de France, gros et petits
chiffres, obliterations France 49, Bordeaux, etc., ballons montes, 1.ero vols,
aerogrammes pre-o U. S. A., Espagne,
Portugal, Amerique, marques postales,
timbres s\lr lettres, etc. etc.
Catalogue sur demande it:
CHAUVIN, Expert, 17 Cite Beauharnais, Paris. XI, France.
Class!ficadores 10 X 15, 6 tiras 1$00.
Faga pedldos. Pagamento· antecipado, incluindo 0 porte a J. M. Cascais Mendes-Av. Conde Valbom, 18-5-Dt." - LISBOA.

211

Envio 50 a 75 selos· diferente'l, do E£trangeiro, por iguais quantidades de Portugal e Ultramar, repetidos. Domingos
dos Santos- R. Dr. Manuel de Arriaga, 13
- QUELUZ.

Of ere go series ternaticas : sports, etc.
comemoratlvos, aviagao, aerogramas Zeppelins, de todos os pafses. Desejo series
n')vas desde 1948, assim como novidades
do Ultramar Portugul!s. Resposta lmedlata aos envios de Fr. 10.000 Yvert ou
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.

COMPRO, TROCO, VENDO, selos e
Reimpressoe'l Portugal, Ultramar, dois
selos em troca, papel moeda, aguarelas,
crayons, desenhos it pena, etc. J. DIAS
MOTA, Ambrizete- ANGOLA.

------_._._--------o s6ci'J 2503- Eng." Alberto Lopes da
Silva - Eng." Chefe da Repartigao de
Obras 'Publicas do CongO- Vila Carmona
-Angola, pede desculpa da demora nas
respostasas cartas recebidas em face de
tel' mudado de residl!ncia.
CLASSIFICADORES, envio' amostra
c::'ntra a remessa de 1$00 em selos. Apartado' 495_ Lisboa.
Deseo cambial' sellos Portugal, Colonias Portuguesas y Brasil.
Doy Espana, Colonias. Espanolas, Alemania y otros palses. No envio primero.
Correspondl!ncia certificada. J: M. de
Gispert. Rocatort, 163-2."-3.". Barcelona
- ESPANHA.
CADERNOS PARA 500 SELOS, remeb amostra contra 0 envio de 2$00 em
selos, 495- LISBOA
L. M. de Noronha-Ucassalm, Bardez,
Goa, (C. F. P. & C. I. F.) deseja correspondentes serios e expeditos para troca
ou fornecimento de novidades flilatelicas
nas Provfncias Ultramarinas.
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Anuncios eCOnOMICOS
I want the exchange of stamps with
collectors of France, Germany, Hungary, Italy, Austria, Vatican, Holland, Israel Spain and England .
I give Portugai and Portuguese oversea'l countries .
Jose Augusto Costa da Sllva PintoRua Coelho da Rocha, 128-r/c, dt.- Lisboa- Portugal.

TIMOR - PORTUGUESE TIMOR Exchange 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 countries. Yvert 1955. Write
to : ADRIANO E. MARTINS- D11i. Portuguese Timor.

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
grandes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Col6nias e Estrangeiro.

De!:ejo amigos para trocarem c Omigo,
col6nlas portuguesas. Dou
E scandinavia. QUeiram escrevel'-me para
Bo Lundin
Ballefors
Moholm- Suecia.

FILATELIA MOTIVOS - Compra Venda - CAmbios. Deseja cambistas y
corresp:msaies. c/ Moral 7 - Galdar (I.
CANARIAS) .
Desejo corresponcientes nas Provincias mtramarlnas.
FERNANDO JORGE SILVA
Rua Maria, n.· 65-1.· ~ LlSBOA - PORTUGAL
KARL KUSTLER - Maria Hilferstr.
189/12 Vienne XV.- Donne Europe, cherche d'Outremer, aussi piece c~ntre piece.
David Lopcs dos Santos--Rua de Belem, 48, 1.·, Esq., Lisboa. Troca Portugal
-e mtramar, Europa e correia aereo universal.
MANUEL GUIMARAES- Caixa p.ostal, 468, Benguela- ANGOLA - Procura
corresp:mdentes, coleccionadores serios
para trc<:as-(IXI) Portugal. Provo Ultram., Ilhase Indla Portuguesa, Bra:sil,
toda a Africa e Europa. S6 usados.
Vendo usados: Caravela 15$ por
1$40; 20$00 por $60; 50$ por 1$20 T. P.
Na!Oao 10$00 : 1$80; 20$: 2$20. Pedir lista de pre!Oos doutros selos . Brito Cunha
- Av." Rio de Janeiro, 24-1.· Dt.· Lisboa.

enviando~me

Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal au Ultramar Portugue~, troco por selos para a sua c'Jlecgao, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua Ladislau Picsarra, 2-r/c-Esq.· - LISBOA
Dispenso vinhetas diversas, varios
motivos, em troca de selos vulgares do
correia nacional portugues. Selo por selo.
Domingos dos Santos--R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.

Fornego postais llustrados, col'Jridos,
dIversos motiv~s, em troca de selos do
Ultramar Portugues . Base a combinar.
Domingos d:>s Santos- R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.

A ceito e tr:>co selos de assistencia naclonal aos tuberculoso'l e tambem do egtrangelro, sortidos. Selo por selo. Domingos dos Sant'Js- R . Dr. Manuel de ArrIaga, 13 - QUELUZ.
ANTONIO GOMES PAULO - Av.
Dias da Sllva, 125- Coimbra-Vende com
grandes descontos selos novos e usados
de Portugal, Col6nia'! e Estrangeiro.

Harry L. LindquIst, director da conceituada rev-ista filatellca americana
cStamps) , coleccionador, ele pr6prio, dos
mais avan!Oados (entre outros, possUi 25
albuns de selos da Guatemala, com as
maiores raridades deste pais, sendo alguns exemplares Unicos, como 0 4 r. de
1878, simples e em par, colados em envel:>pe, nao sendo conhecido outro nestas
condi!Ooes), membro do Juri da cStockholmia 55) -prometera-me uma entrevista sobre a 5.· Exposi!Oao Internacional Filatelica, de New York, a FIPEX, de que
e presidente honorarlo.
Prometeu e cumpriu.
Naquele prlncipio de tarde de 1 de Julho, a.p6s 0 almo!Oo que se seguiu a. inaugura!Oao da cstockholmia 55) , num dos
sa:1oes do restaurante Hasselbacken, entre duas chavenas de cafe, Lindquist CODfbu-me :
-cA FIPEX vai ser urn caso muito
especial entre as exposi!Ooes filatelicas internaci'onais, e tudo leva a crer que vamos ultr!!-pas~ar, por muitos pontos, 0
~x1·to da CIPEX, de 1947. Como. sabe, nos
Estados UnidoSi ha muitas centenas de
mUhar de pessoas, talvez mllhoes, que
nunca vIsltaram New York. Sempre as
houve, sempre as havera. Mas fazem-po
quando surge urn acontecimento sengaci'Jnal, destes que ocorrem uma vez em cada
dez ou vinte anos. Muitos americanos visitaram New York, pela primeira vez,
em 1920, para assistlrem ao ( match) de
boxe Carpentier-Dempsey. Outros fIzeram-no em 1939, por ocasiao da Feira
Mundla!. Sao eventos excepcionais, que
chamam a. grande metr6pole amerIcana
forasteiros sem conto. E 0 acontecimento
da epoca que atravessamos e, fora de
duvida, a Inaugura!Oao do cColiseu) , 0 gigantesco edificio que sera .urn dos maiores da cidade, e uma das suas atrac!Ooes.
Lindquist, verdadeiro clanga-chamas)
de entusiasmo, dlz-me tudo isto duma s6
tirada, e nem aso da a que 0 interrompa.
Mas, enquanto toma falego· e se prepara

por ALBERTO ARMANDO PEREIRA

para prosseguir, atalhei, duvidoso :
- Acha, entao, que muitos milhares
de americanos se rleslocarao a New York
propositadamente para ver 0 cCoilseu) ?
- Espere! Voc~ nao me deixou completar a ideia que pretendia expor-lhe.

HARRY L. LINDQUIST

6
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Simplesmente para ver 0 «Coliseu:., e
possivel que nao, porque ve-lo-iam como
simples atrac!;ao, embora importante, em
qualquer altura em que tives!!em de vir
a New York, como vao ver 0 Empire state ou 0 Radio. City Music Hall. Mas, assistir a InauguJ'a!;iio do «Coliseu:., e diferente. Trata-se de um palacio de exposi!;oes, que a Triborougl1 Bridge and Tunnel
Authority, empresa sua proprit;tAria,
quer inaugurar com todas as· honras, com
excepci')nal pompa, que as actualidades
cinematograficas e as climaras de televisao vao transmitir aos quatro cantos do
mundo. - Parou um instante, e perguntou-me, repentinamente :
- Ja est eve em New York?
- Por duas vezes.
- En tao, ja p')de fazer uma ideia sobre a importancia do que Ihe vou dizer.
Projecta-se fazer um cortejo enorme, muito' extenso., formado por Hndos carras
ornamentados, representativos das grandes indiistrias e das principais actividades da Na!;ao, cortejo em que a FIPEX
apresentara taanbem 0 seu carro. Essa
marcha gigantesca, que sera chefiada pe10 Governador do Estado de New York e
pelo «Mayor:. da cidade, principiars. no
City Hall Park, em «downtown:., e seguira ate ao Columbus> 91rcle .. .
- ... parte do City Hall, vira a Canal
Street, segue pela 6.-· Avenida, passa pelo
Rockefeller Center, e continua ate ao
Central Park, nao e assim ?-arrisquei
eu, a fingir que sou «tu ca, tu Ie.:. com
New York .. .
- Nao! Podia ir POl' ai, mas nao e esse
o trajecto fixado. Segue pela Broadway.
Sempre pela Broadway, passa a Times
Sq4are e vai direitinho ao Columbus. Circle, onde se esta erguendo 0 grandioso
«Coliseu:. . Ora, ate 0 senhor de La Palisse
seria capaz de antever que, destlnando-se
o novo edificio, exclusivamente, ou quase exclusivamente, a exposi!;oes, sera
inaugurado com uma ou mais exposigoes.
Todns os grandes organl·s mos americanos
ligados as actividades industriais, comerciais, artisticas, culturais, etc., pretendiam ter a honra de inaugurar 0 c:Coliseu:.. Ora aqui esta 0 nosso triunfo, a
vit6ria da filatelia americana, que e, afinal, a vit6ria da Filatelia- tout court. Foi
a 5." Exposi!;B.') Internacional Filatelica,
a FIPEX, uma das escolhidllSl para aquela inauguragao. A outra, deveria ser uma
exposigao internacional de floricultura,
mas parece-me que surgiram quaisquer

dtividas, e, neste momento, nao posso
ainda dizer-lhe, de forma !pDsitiva, que
exposi!;ao acompanhara a FIPEX na
Ilbertura do <Coliseu:. . Posso, no entanto,
assegurar-lhe que seremos acompanhados
por qualquer certame de grande interesse para 0 povo americano, manifesta!;ao
que deve flcar multo bem junto da FIPEX, a honrar e a abrilhantar a inauguragao do majestoso «building:. .
E aqui esta, continuou, aonde eu
queria chegar, quando Ihe disse, ha pouc'), que se espera muita gente para a FIPEX, que e com') quem diz, para a inaugura!;ao do, «Coliseu:., ou vice-versa. Os
que forem a New York, de 28 de Abril a
6 de Maio de 1956, nao irao simplesmente ver 0 «Collseu:. : vao assistir a sua
inauguragao, e vao admirar duas exposi!;oes internacionaiSo, uma das quais a
FIPEX. E lembre-se de que ha entre 10
a 13 mil hoes de coleeeionadores de selos
nos Estados Unidos, e que a Filatelia e
o <hobby:. ntimero 1 dos americanos. A
realizar-se 0 programa que ests. projectado - e estou convencido de que nao
surgirao modifica!;oes sensiveis - e de
crer que, dos mais recOnditos estados
americanos, de Alabama a Wyoming, de
Arizona a Wisconsin, mil hares de filatellstas, para s6 de filatelistas falar, virao
pela primeira vez a New York, !para assitir a abertura do «CoUseu:. e da FIPEX.
E nao falo, claro, nos outros, nos que ja
cruzaram 0 <xis:. de Times Square ou ja
passearam por Riverside Drive-e est es
sao ern multo maior ntimero'.
Por isto, meu caro, coneluiu Harry
Lindquist, confio em que 0 ano de 1956,
o ano da FIPEX, sera um grande ano,
um marco memoravel, para · a filatelia
mundial .
Para encher 0 «Coliseu:. durante os 10
dias da FIPEX, nao me parece que seja
preciso contar com os forasteiros. Os 10
mllhOes de habitantes de New York devem ser suficientes ...
Mas Harry L. Lindquist deve tel' razao. Havera na America muita gente que
aproveitara a oporlunidade da Inauguragao do «Coliseu:. e da realizagao da FIPEX, para vi sitar New York pela primeira vez.
Ainda nao ha muito tempo, eu, para
assistlr a uma exposigiio filatel1ca, fui de
Lisboa a Torres Vedras.
Tambem pela primelra vez! ...
ALBERTO ARMANDO PEREIRA
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do 150.° aniversario da funda!;ao da Seeretaria de Estad')
dos Neg6eios da Fazenda ......... 308
Circ. n." 5409, 79/ E - Autoriza a Corpora!;ao Industrial
do Norte, Ld. -, do Porto, a perfurar selos com as iniciais
C. I. N.

.. ................ .. ........ .. 309

Portaria n ." 15062 - Cria
e manda por em eireulagiio,
cumulativamente ccm as que
estiio em Vigor, uma serie de
selos postais de divulga!;ao da
Campa.nha de Educa!;ao Popular ... .... .... .... ... ; .. .. ... .... .... .. 310

•

!;ao de selos nao marcados na
estagiio de origem........ .. .. .. .. ..
254
Circ. n." 5402.1Sl E -- Vinhctas .. .......... .. .. . ........ ....
Circ. n.O 5403,21/E - Vinhetas .... .. .... .. ................ .. .. .
Cire. n.O 5404, 30/E - Afi256 )
:t xa!;ao de vinhetas em correspodencias ......... .... .. .. .. .. ......
Circ. n.O 5404, 36/E - L')pes Herrero, Ld.", em Lisboa
- Vinhetas ....................... ..
Cire. n.O 5405, 41/E - Co285
missao de Propaganda das
I
Festas da Queima das Fitas
~ em Coimbra Vinhetas .... ..

Portaria 15114 - Manda
erial' e por em circula!;ao, cumulativamente com as que esCire. n.O 5406, 54/E - Sertao em vigor, uma serie de
vigo de dep6sito legal. Isengiio
seios postais comemorativos
1 de porte ........ .. ................ .
do 150.° aniversario da funda)
!;ao do Colegio Militar ............ 311 321
Cire. -n.0 5407, 62/ E - Vinhetas ... ........... .... ... ...... .. .
Porta ria 15153 - Cria e
Ordem de Servigo n.· 5408,
manda pOl' em cireulagao, cu21 - Selos nulos ou fraudumulativamente com as que eslentos ... ............................. .
tao em vigor, uma serie de
selos postais comemorativos
Circ. n.O 5408, 66/ E - Exdo IV Centenarlo. da Fundagao
pedigao de correspondenclas
da Cidade de S. Paulo .......... .. 312 354
para 0 estrangelro por Intermedio das ambulAncias postais .. .. ........................ .. .... ..
SERVI'QO POSTAL · INTERNACIONAL :
Cire. n .O 5409, 79/E - Corporagao Industrial do NorCirc. n." 5402, 9/ E - Arte, Ld.", no Porto - Autorizagentina - Cupoes - resposta
da a perfurar selos com as
falsificados ... ..... .. .... .. ..... .. . 302
40
iniciais C. I . N. .. .. .... ...... .. ..
Circ. n." 5403, 26/ E - Assinaturas de jOl'nais e publicagoes estrangeiras ...... .. .......

303

61

Circ. n.O 5408, 66/ E - Expedigao de eorrespo-ndencias
para 0 estrangelro por intermedic. das ambulAncias postais .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..

308

220

SERVIQO POSTAL NACIONAL :
Ordem de Servigo n." 5401,
2 - Simpliftcagao dal3 formaUdades apUcavels a permuta
de objeetos regIstado:;.. .. ... .. .. .
Circ. n .", 4/ E - Inutlliza-

3(1)

27

301

D

~{( 12

303

60

304

77

304

79

305

104

30a

163

307

181

308

200

308

220

309

256

Circ. n." 5409, 80/ E - Radio
Porto, Ld.·, - Vinhetas .... .. ... 309 259
Circ. n .D 5409, 85/ E - Joao
Camilo Alves, Ld.", em Lisboa
- Autorizado a perfurar selcs
com as Iniciais J . C. A. L ....... 309 261
Circ. n.o 5411, 96/ E - Vinhetas .. ............ .... ........ .. .. 311 325
VENDA DE PUBLICACOES :

5

Ordem de Servigo n.· 5403,
9 - Assinaturas do BO. e NO.
(Aditamento a Ordem de Servigo n.O 4603, 6, de 28 de Margo de 1946) ...................... ..... 303

57
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Boletim Oficial dos C. T. T.
A Administragao-Geral dos Correios,
Telegrafos e Telefones publica todos 'Os
meses urn Boletim Oficlal, que con tern,
para os filatelistas e coleccionadores,
abundante material informativo de cal'Acter ofidal.
Do ano transacto, e segundo () Indice
inserto no ntimero de Dezembro, reproduzimos, com a devIda venia, as indicagoes que julgamos de maior utilidade :
Boletim

AUTO AMBULANCIAS :
Circ. n." 5408, 75/ E-Inauguragao das auto-ambulAncias
Porto-Braga-Fafe (PBF) e
porto-Aveiro-Coimbra (PAC)

Pagina

308

BILHETES-POSTAIS:
Clrc. n ." 5409,83/E - Bilhetes-postais ilustrados ao
prego de $50- Sua distribuigao,
e venda ................... .. ......... 309
CONVlIlNIOS:
2." acto adicional ao converuo celebrado entre a Admlnistragao-Geral dos Correios, Telegrafos e Telefones e a Companhia Naclonal de Navegagao, em 1 de Outubro de 1941,
para regular as condigoes de
transporte p~r via maritima
de malas de correio e de encomendas postais .. . . . . . . ... . . .. . . . . .
CORRESPONDlIlNCIA COM
ENTIDADES ECLESIAS.TICAS:
Circ. n." 5405,48/ E-Sobre
o tratamento que deve dar-se
as diferentes entidades eclesiAsticas na correspond~ncia
que os nOSSOl; servigos tenham
de dirigir-Ihes .......... .. ...... .. ..
Clrc. n.· 5406,55/ E-Rectificagao a. circular n.O5405,48/ E
Circ. n .· 5412,111/ E - Correspondencias oficlals expedidas ou destinadas ·a pArocos
e entidades ecleslA-sticas .. ..... .

223

260

o

ESTAQOES E POSTOS:
Circ. n ." 5405,51/ E-CTF4
do Sameiro - Funcionamento
temporArio ..... .... .... ..... . ... .....

305

M A QUI N A S DE FRANQUIAR:
Circ. n .O 5403,27/ E-Servigo de maquinas de franquiar
MUSEU DOS CTT :
Clrc. n." 5406,9/ A- Transferencia das suas instalagoes

312 36

L. M. BARATA DAS NEVES

309

258

303

61

306

160

REDE POSTAL NACIONAL
(RPN) :
Or d e m de s e r v i g 0 n.·
5412,29- Carta da rede p'Js~al
nacional - RPN ... . ... ..... . .. .. .
302

53

305

106

306

164

312
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Este Boletim do Clube Fl1!itelico de
Portugal continua a averbar medalhas.
Depots da de prata da IV Exposigao Fllatellca Portuguesa, <Porto 1955», cumpre-nos registar hoje uma medalha de
bronze na <Westropa:., Exposigao Fllatelica da Europa Ocidental. Assim se vai
projectando, em todo 0 mundo filatellco,
o valor e 0 prestigio da revista do nosso
Clube.
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LIS T A DAS ENTIDADES
AUTORIZADAS A EXPEDIR CORRESPONDlIlNCIA
OFICIAL:
Circ. n ." 5412,108/ E - C'Jrrespondencia oficial ..............
MANOBRAS MILITARES
DE 1954:
Circ. n ." 5409,76/ E--Manobras miUtares de 1954 no campo de instrugao militar de Santa Margarida - Colecgao dos
servlgos CTT ............ . ........ ..

NOSSO BOLETIM

.

Entre os amigos do Clube Filatelico
de Portugal, sempre pronto a todas as
ajudas e a todos os trabalhos, conta-se
o noSSQ amigo Luis Manuel Barata das
Neves . . Especiaimente nos dias de novas
emissoes, e ultima e designadamente durante a IV Exposigao Filatelica Partuguesa, <Porto 1955:., Barata das Neves,
entusiastico e modesto, e urn dos melhores amigos e mais valiosos colaboradores
do nosso; Clube, que, por ,i ato, aqul lhe
expressa os seus melhores agradecimentos.

A EXPOSIQXO DO CHINDE
312

SELOS :
Porta ria n.· 14.720 - Manda reUrar da circulagao selos
postais de determfnadas emissoes e taxas ........................ 301
Circ. n ." 5404,33/E - Socony-Vacuum Portuguesa, S. A.
R. L., em Lisboa- Perfuragao
de selos ..... ......................... 304
Ordem de Servigo, n.· 5408,
21 - Selos nul os au fraudulentos .. .. . ... .... ... .. .... .. ... ....... 308
Portarla ,n .· 15036 - Cria
e manda pOr em circulagiio, cumulativamente com as que estao em vigor, uma serie de
selos postais comemorativos

357

3
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Constituiu urn grande ~x1t() a II Exposigao Fllatelica da Vila do Chinde, em
Mogamb!que, que foi inaugurada por S.
Reverendissima 0 Bispo de Quelimane, D.
Francisco Nunes TeixeiJ:a, e por todas as
autoridades locais. 0 juri, constituido pelos srs. Dr. Carlos d'J Nascimento, presidente, MaTio Rama Marga! e Fernando
Vieira da Silva, atribuiu doze premios,
entre os quais tres tagas de prlllta, uma
delas oferec1da pelo Clube Fllatelico de
Portugal.
Saudamos a reapectiva comissao organizadora, e tambem 0 nOBSO querido
amigo Artur Leotte Ramos, entusiasUco
colaborado'l' desta II Exposigao Fllatelica
da Vila do Chlnde, e que nas respecUvas
cerim6nias representou 0 nosso Clube e
o sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, presiden. te da Dlrecgao.

/'iLaleLic08
UNIXO SUL-AFRICANA
Para comemorar 0 Pacto da Uniao
Sul-Africana, este pais vai emitir, no dia
1 de Dezembro pr6x1mo, urn selo de 2 d.,
o qual estara a. venda em todos os postos
do correio da Uniao', apenas durante ·o
m~s de Dezembro de 1955.
Nao haverA nenhum carimbo especial
de pr!meiro dia, "em 1 de Dezembro. Mas
como as festas da comemoragao daquele
pacta se realizarao em Pietermarltzburg,
de 13 n 18 de Dezembro, havers. urn carimbo especial para utilizagao naquela cidade, e durante aqueles dias.

ESTADO DA INDIA
Em 15 de Setembro ultimo, as relagoes postais entre a UIJiao Indiana e Goa
foram restabelecidas, depots de estarem
suspensas desde 25 de Julho, facto que
foi largamente noticiado pelos jornals.
Po,r em, constltuiu surpresa para os
coleccionadores do nOE:SO Estado da India.
verificarem, na correspondencia da Uniiio
Indiana, e vinda na primeira mala, trocada em 16 de Setembro 1955, que as
suas missivas, tinh8iffi sido abertas, nos
correios da Uniao, a pretexto da inspecga") alfandegaria, como indica 0 sinete
em lacre, nos versos dos sobrescritos r ecebidos na citada mala postal, e de que
nos foi cferecldo' urn exemplar, de impossivel reprodugao.
Os dizeres do sinete sao os seguintes :
em circunferencia <Customs H'Juse--Postal Appraising Dept.:.. No centro: «Bombay n." 5», em duas linhaso. Como indicagoes complementares, informamos que
esta carta foi deitada nos correios de
Bombaim em 8-9-1955, trocada em 16-9-1955, e ~ntregue a-') destinatArlo em Mapuga (C(~mo indica 0 carimbo no verso)
em 17-9-1955 .
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bolecimento dos Portugueses naquela provincia, com as dimensoes de 25,4 mm. X
X 34,5 mm., nas quantidades, taxas, motlvos e cores seguintes :

portuguecSecS
inutiL~adoc5 Ila qLlliCio
Com 0 que se segue naQ pretendo fazer artlgo algum, pois nao possuo dotes
de escrltor para tanto, mas como julgo
que sers. de interesse para todo 0 fllatelista, e como se trata dum caso curioso·
para a hist6rla da filatelia nacional, vou

c:;ndiana

rios do Estado da India, devido A situagao ca6t1ca que reinava nesse terrlt6rio,
recebi, ap6s longo silencio, uma carta
do meu correspondente V. C., de Sllvasss., datada de 8/11/ 54, a qual trazla
o selo N." 558 (Cat. Eladio), mas sem ca-

mm. nas quantidades, taxas e cores !;cguintes:
1 real - encarnado, verde, cinzen to, preto, carmim e rosa... 250.000
1 tanga - castanho, verde, cinzento, preto, carmlm e rosa .. . 250.000

MOQAMBIQUE
PORTARIA N.· 15.489
4 de Agosto de 1955

Manda emitir e par em circulagii'l, na
provincia de Mogambique, 150.000 bilhetes-cartas-aviao (aerogrammes), confeccionados em papel de escrita branco, de
formato de 252 X 180 mm. (abertos) com
cercadura a verde e vermelho, texto a
preto e vermelho, e brasao a preto, tendo
o da taxa de 2$50 0 fundo impresso a cinzento, e 0 da taxa de 3$50 azul-celeste,
nas quantidades e motivos seguintes :
2$:>0 - 100.000, edificio da Repartigao
Regional dos C. T . T . de Inhambane;
3$50 - 50.000 - estagao radio-transmisEora de Polana.
Os selos dos referidos bllhetes-cartas
tern as dimensoes de 25 mm X 18 mm, e
sao impressos nas cores pret~ e cinzento
-claro para a prlmeira taxa, e verde e
azul-claro para a segunda.

MACAU
PORTARIA N.· 15.554

relatar c')mo recebi a correspondencia de
urn amigo meu de Silvassa, sede do enclave portugues de Nagar-Aveli.
Depois da Interrupgao das comunicagoes entre Nagar-Aveli e outros territ6-

rimbo algum, nem mesmo tendo sido inutilizado iI. pena, e em que me informava
que the era impossivel remeter-me selos,
como habitualmente, por nao se aceitarem registas em Silvas sa, (0 que denota

25

4 de Outubro de 1955

Manda emitir e pOr em circulagao, na
provincia de Macau, selos de franqula comemorativa do IV Centenario do Esta-

20 avos- Efigie de Jorge Alv:ares - preto, cinzento
esverdeado, amarelo,
azul, castanho, encarnado e terra de sena

150.000

24 av::s- Efigie de Tome Peres
- preto terra de sena,
castanho azul e amarelo torrado .... .... .. ..

150.000

40 avos- Efigie de Miguel de
Ariaga Brum da Silveira- preto, amarelo
encarnado, terra de
sena, azul-forte, azul
fraco e lilas .. .. .... .. ..
90 avos- Efigle de D . Belchior
Carneiro- preto, amarelo, azul, encarnado,
rosa velho e terra de
sena .. .. ........ .... .. .. ...

150.000

150.000
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LegislaCQo
DE PORTUQAL E ULTRAMAR
PORTUGAL
:eORTABIA N.· 15.528
31 de Agosto de 1955

zen to, cercadura a verde e vermelho, texto a preto e vermelho, e brasiio a preto.
o selo dos referidos bilhetes-cartas,
tendo como motiv(). a cruz de pedra lioz,
com a imagem em relevo de Nossa Senhora das Gragas, e impresso nas cores
ard6sia e cinzento-claro~ e tern as dimensoes de 21,5 X 30 mm.

ESTADO DA INDIA
PORTARIA N." 15.899
31 de Maio de 1955

•

CABO VERDE

Manda emitir e por em circulalliio, no
Estado da India, 200.000 bilhetes-cartas-aviiio (aerogrammes), confeccionados
em papel de escrita branco, de formato
de 263 mm X 178 mm (abertos), com
tr~s fundos de impressao diferentes, terra de sena, preto e castanho-claro, cercadura a verde, vel"melho e preto nos das
taxas de 7 e 10 tangas, e a verde e vermelho no da taxa de 9 tangas, texto e
brasao preto, sen do a SUa dIstrl-bui!<ao
por taxas, quantldades e motivl"lS seguin·
tes:
7 tangas- Igreja de Calanjute
(Bardez) ........................... 100.000
9 tangas - Se de Diu ............
50.000
10 tangas - Igreja de Marga'O
(Salsete) . .. ........................
50.000
Os selos dos referidos bilhetes-cartas-aviao tern as dImensoes de 24 rom X 35
mm., e sao Impressos nas cores preto e
terra de 'sena, preto e cinzento-azuladol
e -preto com fundo cinzento, respectivamente.

PORTABIA N.' 15.488

PORTARIA N.· 15.505

Cria e manda p{\r ein circula!<iio, cumulativamente com as que estii6 em vigor, uma serie de selos postais comemorativa do Centenario do telegrafo eIectrlco em Portugal·, com as dImensoes de
25 mm X 35 mm, das taxas, cores e nas
quantidades seguintes :
1$00 - carmlm, com cercadura
amarela ........................... 5.000.000
2$30 - azul, com cercadura
cinzenta-esverdeada ........... 1.000.000
3$50 - verde, com cercadura
cinzento-amarela ............... 1.000.000

... de Agosto de 1955

16 de Agosto de 1955

Manda emitlr e por em circulalliio, na
provincia de Cabo Verde, 10.000 bilhetes-cartas-avia'J (aerogrammes), da taxa de
1.60, confeccionados em papel de escrita
branco, de formato de 252 mm - 180 mm
(abertos), com fundo de impressao cin-

Manda emitir e por em circulagao, no
Estado da India, selos de franquia postal
comemorativos do I .· Centenario do naseimento de Monsenhor Sebastiao Rodolfo Dalgado, tendo pOT motivo a sua efigie, com as dimensi')es de 25,4 mm X 34,5

"

que continuava a existir ai uma esta!<iio
postal, mas com atrlbui!<i')es muito limltll.das) , 0 que s6 se podia fazer em <Lavacha>, localidade da Uniiio Indiana,
para 0 que os indIviduos -se deslocavam
ali, mediante «Permit> (autoriza!<ao
de autorldades competentes). Informava-me mais, na mesma carta, de que nao receberia a minha resposta para 0 seu endere!<o anterior, tendo de a endere!<ar da
seguinte forma: V. C. C j 0 Lavacha Asram, Post Lavacha, District Surrat, Via
Vap!. A minha carta seguiu conforme IndIcado.
Seis meses depois, datada de 9-5-55,
recebi uma carta do meu referido- correspondente. Desta vez, provAvelmente esgotados os envelopes que possuia, e niio
tendo A mao outro melhor, utilizou urn
sobrescrito ja usado·, que recebera em
19-10-53 da Companhia de Seguros de
Vida cLndian Life Ass. Co. Ltd.>, metida
D'JS correios de Bombaim em 16-10-53,
como indicam os carimbos na frente e no
verso do sobrescrito, inutilizados posteriormente A caneta. Notam-se tambem, no
canto superior dIreito', vesUgios de selos
da Uniiio Indiana, retirados, usa-dos originalmente pela Companhia Indian Life.
o curioso sobrescrito traz os selos postais
da India Portuguesa N.·· 400 e 408 (Eladio), inutillzados com urn carimbo circular, e linhas paralelas ondeada;s·, dOO Correios de Vapi, com as segulntes lnscri!<i')es
em «hindi> (lingua Indiana), alem da
data 9-5-55, e a hora 5,45: no topo «Vapv>, em baixo «Surat» (nome do distrito),
e a seguir a hora «Sae» (abreviatura da
palavra «Saencard», que em hindi signifIca «da carde>, 0 que indica que os selos
foram inutllizados as 5,45 p. m. de 9-5-55). No verso, alem do carimbo de 1953
de Silvassa, a que ja me referi anteriO'1'mente, foi posta 0 carimbo da data da en_
trega no-s Correios de Mapu!<a, de 23
Maio 955, que nao e bern legivel, em que
me velo As maos.
Como 0< caso era interessante, escrevi
posteriormente a esse meu correspondente mais duas cartas, pedindo que me
respondesse com possivel brevidade, tudo
isso por causa da mlnha ambi!<ll.o< fllatelica, mal disfar~ada, de conseguir sobrescritos franqueados com selos da India
Portuguesa, e inutllizados com 0 cartmbo
de Vapi, mas, tllilvez pOT mlnha pouca
sorte, nunca mais fiquei sabendo nada
desse meu correspondente.

9

Encontrei-me ontem com urn estudante do Liceu em Pangim, que sabia ter
o seu pal em Silvassa, e quis saber como
reeebia a sua correspondllncia, ao que me
informou que a mesma era franqulada
com selos da Uniiio Indiana inutilizados
nos correios de Vapl.
Gostosamente darei de futuro quaisquer outros lnformes que venha a ter, relativos aos territ6rios de Dadra e Nagar-Aveli, e tenham interesse filatelico.
L. M. de Noronha, C. F. P. ~51
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NOTicIAS DE PORTUGAL
E ULTRAMAR
LISBOA - Anunci-amos em primelra
mao que urn dos nossos eons6cios adquiriu, numa cidade do Norte, urna importante colecgiio de cartas com milhares
de exemplares. Entre elas, apareceram
novos elementos para a hist6ria da filatelia em primeiros dias de circula!<ao, e
multo outro material de estudo da marcofilia antiga.
PORTO - ReaIizou-se uma segunda
Exposilliio', nesta cidade, com a abreviatura «Porto 1955~, mas, desta vez, dedIeada a coisas agricolas.
LISBOA-Os selos para 0 Estado da
India, comem'Jrativos do Centenario de
Monsenhor Rudolfo Sebastiao Dalgado,
foram rateados pela Agllncia Geral do
Ultramar, confirmando-se a nossa notlcia
da sua grande procura por parte dos comerciantes.
S. TOMll-Os selos da taxa de $50 da
serie <Asslstllncia> estll.o prestes a esgotar-se, e nao sera feita nova emlssiio.
LISBOA - Inaugurou-se, no Hospital
de S. Maria, urn posto de correio privativo.
LISBOA-No voo inaugural dos serVillCl'B aereos da <Lufthansa) Portugal-Alemanha, realizado em 3 de Outubro,
niio foi aposto nas correspondllncias qualquer carimbo especial.
PANDA-Faleceu nesta localidade 0
filatelista Sr. Arlindo Dias Gralla, a quem
Mo!<amblque fica a dever inestimaveis
servillos A filatelia. Era no-sso cons6cio,
e grande Amigo do Clube.

10
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munbo rl1at€11CO
MADRID- Esta a despertBir grande
interesse, no: me10 filatelico madrileno, a
funda!<i!.') de urn Clube Filatelico que, nilo
tendo ainda nome defin1tivo, ja conta com
in11meras adesCies. Para n6s, 0 mais curioso da notieia e que a sede esta localizada na Avenida del Presidente Carmona, I, e que, pela leitura das notieias, esse Clube tern as caracteristicas do nosso.
BRUXELAS - 0 nosso cons6cio H .
Hendriks procede actualmente il. venda
duma imporlBinte colec!<lio de sobrescritos das viagens efectuadas pelos Zeppelins.
PAMPLONA- A revista eEl Eco FiJBlt€lico:. publica, no s eu n11mero de 1 de
Outubro, urn ;interessante artigo sobre
os Corre1os de Portugal.
LONDRES - A firma Robson Love,
Ltd. vendeu, em 21 de Seternbro passado,
numerosas pe!las filatel1cas ingJesas consideradas (micas, compreendendo os projectos originals de Chalmers (1858), enviados ao secretario da Administra!lao
Postal, os avisos dos Corre1os de 1840, e
uma folha completa de 1 d. anilina, de
1911.
P ARIB-Pierre Yvert, rodeado dos peritos Ladislav e Alex Varga, estuda as
possibllidades da edi!li!.o de urn cataIogo
Yvert com as cota!loes em d6lares, no desejo de conquistar novos adeptos entre as
coleccionadores da lingua inglesa.
BRUXELAS - eLa Revue Postal e)
continua a publicar, da autoria de Jean
Du Four, interessantes trabalhos sabre
marcofilia belga.
LONDREB-Com mudan!la de desenho
para outros, dos Castelos de Isabel, aparecau a nova serie de Inglaterra, que obteve, logo no primeiro dia, grande aucesso. De facto, os selos estao primorosamente desenhados e executados, e tl!m
os desenhos d')s castelos de Carrickfergus
2/6, C8i6rnavon 5/ , Ed1nburgo 10/ e Windsor 20/ .
V ATiCANO-Acaba de ser descoberto urn erro no selo de 10 liras, correia aereo, do ana de 1938, aparecendo exemplares ern pares sem denteado.
TORINO-A trinta de Novembro, sera posta il. venda a primeira edi!li!.o do

Catalogo de Selos de !talia, editado por
A . Bolaff!, especlalizado em !taIia 1862-1955, Trieste Zona A e Vaticano. Esperamos que este cataIogo venha a ser
apreeiado devidamente pelos coleccionadores, dado. que 0 seu editor e urn dos
lnaiores peritos e comerciantes de !taIfa.
NEW YORK - Consta que 0 editor
Minkus, que lan!lou no ana transacto 0
eNew American Catalogue) , tern ern prepara!liio urn catalogo mundial·.
AUCKLAND - A Exposi!liio InternacionBiI da Nova ZelAndia registou 13.313
visitantes.
STRASBOURG-De 2 a 5 de Seternbro de 1955, 'l'ealizou-se 0 6." Congresso
da Federa!lao Internacional da Filatel1a
Constructiva (FIPCO), 0 qual reuniu cerca de 30 delegados, provenientes de 8 na!loes. As sessoes, que tiveram lugar no
Hotel Monopole-Metropole, decorreram
com multo interesse, e foram debatidos
muitos e importantes trabalhos referentes il. fnatelia tematica. 0 pr6ximo Congresso anua! tera lugar na cidade de
Maastrich (Holanda), e 0 de 1957 reunira
em Co16nia (Alemanha).
BUDAPEST - Entre as colec!loes do
Museu Postal da Hungria, conta-se uma
de selos falsos, composta de 10.000 exemplares. Contudo, a mals importante e a
de selos Universals, que reune cerea de
130.000, provenientes da UPU, compras
e trocas efectuadas pelo Museu.
TOQUIO - Os correios come!laram a
utillzar urn novo carimbo de barras, que,
ao marcar a correspondencia, tapa quase
por completo 0 pr6prio selo.
SOLLER (Espanha) - O carimbo utillzado quando da Exposi!<8.o Filatellca, real1zada a 22 de Agosto, tern 0 ·erro Expos iocn em vez de Exposicion.
TORINO-Sob a rubrica Segnalazioni
al Ministro delle Poste, a revista ell Collez!onista) publica regularmente fotograflas de selas mal obI1terados, sujos pelos
correios, e alguns m esmo fora da circula!l8.o, e que p8iSsam pelos correios italianos.. Cada C8iSO tern 0 seu comentario
mais ou men')s extenso.
NEW YORK - A novidade mals 1mportante da nova esta!l8.o filatelica e dada

Federa~ao)

Portugueso

de Filatelia
A Federa!)iio PortUglletl8 de Fllatelia pede-nos a publlcB!)ao do seguinte :

,.

Com data de 19 de Agosto p.p., foi
recebida n esta Federaglio uma carta do
Clube de MO!lambique, que passa:rnos a
transcrever :
<Estlmados Senhores :
Pelo balancete de contas referente ao
an') findo-, publicado no N ." 70 de Mercado Filatelico, verifica-se que a receita desta Federa!lib foi muito deminuta
e n8.o permitira 0 desenvolvimento suficiente dOl! seus servi!;os de modo a melhor
servir a filatelia nacional.
Em vista dlsso, a Direc!l8.') deste Ciube resolveu contribuir voluntariamente
com a quanUa de Esc. 1.000,00 (mil eEcudas), para ajuda da montagem de serVi!l')s da Federa!l8.o, esperando que as
demais associa!<oes federadas contribuam
com uma quantia de acordo com as possibilidades de eada urn.
Sem outraa&sunto, e com os melhores desejos pela prospriedade da F .P .F.
c pelo desenvolvimento da filatcl!a nacional, subscrevemo-n'Js, etc.)

MEDALHA DA FEDERAQAO
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tlliza!l8.o do escudo nacional (Portuguesa) e 0- contorno de urn selo de correio
(Filatelia) . No reverso, uma coroa de
carvall'jo e louro circunda urn campo vazio, destlnado il. inscrl!l8.o do nome do
premiado e do· certame respectivo.
A medalha da F . P . F. destina-se a
ser oferecida aos juris d8iS exposi!loes filatelica& Portuguesas e internacionais
apoiadas ou patrocinadas pela F. 1. P.
(Federation Internationale de Philatelie),
para atrtbui!l8.o aos participantes, nas seguintes m'Jdalidades :
de curo -

para exposi!loes internacionais
realizadas em Portugal;
de prata dourada (vermeil) - para exposi!loes naeionais portuguesas;
de prata- para exposi!;oes internacionals
e para exposi!loes regionais ,
portuguesas;
de bnnze - para exposi!<oes locals portuguesas.
A primeira oferta da medalha da F .
P. F. foi feita ao jUri da IV Exposi!l8.o
Fllatelica Portuguesa, ePorto 1955) , realizada no Porto, de 4 a 11 de Setembro
p . pd ....
0& meus cumprimentos para V. Ex.' .

o Pres:idente da Direc!)iio·
(as.)

Brig. Jose da Cunha Lamas .

Ex.mo Senhor:
Venho comunicar a V . Ex." que, dando realiza!<8.o a urn voto expresso no, 2 ."
C-:: ngresso desta Federa!;8.o, que teve lugar em Lisboa, a 19 de Mar!lo do corrente
ano, foi cunhada urna medalha particular
da Fedara!liio Pm'tuguesa de Fllatelia (F.
P . F.), cuja reprodugiio tenho 0 prazel'
de enviar ' inclusa.
Desenhada sobre urn esbo!;o de A. H.
de Oliveira Marques, apresenta, no anverso, uma composi!liio aleg6rica aos trl!s
elementos que. constituem 0 nome <Federa!liio Portuguesa de Filatelia) : urn feixe
de varas, simbolizando a uniao dos clubes
filatelic')s portugueses (Federa!l8.o), a es-
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co Lecc;Cio ~a8pary
Alfred A. Caspary, que faleceu recentemente nos Estados Unldos da America,
era urn dos maiores coleccionadores que
exist!a em todo 0 mundo, e dos mals celebres do iiltimos cinquenta anos. A sua
colecgiio era, em classicos mundials, uma
das mais completas.
Por ordem dos testamenteiros, foi encarregada de os leiloar a fil'lTla H. R .
Harmer, de Londres e New York, leiloeiros de fama mundla!.
A primeira venda efectuou-se em 15
de Novembro, e constou dr s c:provis6rios>, com cerca de 150 l::tes, avaliados em mais de 150 mil d61ares. Estes selos, sendo bastante apreciados nos Estados Unidos, foram bastante disputados,
porque raramente aparecem a venda, e,
quando aparecem, alcangam pregos muito
superiores aos indicados nos catalogos.
A segunda venda, que tera lugar em
16-18 de Janeiro d.:J pr6ximo ano, constara dum extenso conjunto com maravilhosos blocos e cartas dos Estados Unido's, emissoes gerais.
As restantes partes desta fabulosa colecgao serao vendidas em leiloel!, sucessivos, talvez durante os trl!s pr6ximos
anos, e espera-se obter uma receita record pela venda desta colecgao. Como havera possibiIidade de se obterem melhores cotagoes para os. selos de Inglaterra
e Col6nias Inglesas, em Londres, e muito
p'Jsslvel que ali Ee realizem os leiloes referentes a parte do Imperio BritA-nico.
Pode-se assegurar que algumas destas
colecgoes serao expostas antes de leiIoadas, a flm de, em eXJ?osigoes parciais, dar
a conhecl!"las aos filatelistas interessados
em estuda-las e admira-las.
Muitos dos exemplares de Caspary foram reprJduzidos no celebre niunero de
« L~ fe> , que tanta sensag3.o causou . 0 seU

pesud6nimo era 0 de «Pacificus>, mas os
conhecedores nao ignoravam a quem pertenciam os exemplares.
Diremos alnda que Alfredo H. CB.5pary nas~eu em New York, em 1877, e
comegou a sua c Jlecgao em jovem, au"mentando-a sempre com exemplares dos
mais belos, ate ao dia da sua morte, ocorrida em 7 de Janeiro de 1955. Era urn homem de aspecto modesto, e raramente
gJstava de exiblr os tesouros filateUcos
- que pos£uia.
Como nota curiosa, e para finallzar :
_Uma vez, no ano de 1924, chegou a Ingla1 terra para tomar parte num leiliio da famosa colecga()J HInd, comprou, por 7.000
libras, onze selos da·s Mauricias, e regres_sou apagadamente aos Estados Unidos,
no mesmo barco que 0 tinha levado a Capital inglesa ...

·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:"t":·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:.:.:.:.:.:.:.:. :. :.:.:.:.:.:.:
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c5ohrec5critoc5 comemoraliDoc5 editadoc5 pelo C(E. ~. ?P.
(Continu~o

cia 11." plig.)

como {) Clube, diio garantia de continuldade A publ1cagao, e asseguram As respect!vas edigoes 0 «decoro> indispensAvel.
Quanto aos de nossa tniciativa, temos
procurado fazer 0 melhor que e possivel,
mantendo a qualidade e formato dos sobrescritos, e conflando a execugiio dos desenhos e 0 arranjo grAfteo a artIstas de
reconhecido, merito. Os nossos cons6cios
nos diri!:o se temos atingddo oobjectivo
que nos propuzemos.
Note-se, porem, que a tiragem, necessa.rlamente limitada, nos nao permitirA
nunca dar aos nossos sobrescrltos aqueie
aspect:> primoroso que tern os publicados
em alguns paises, como, por eXeIIlplo, os
dos E .U.A., onde as edigoes particulares
de enveiopes do primeiro dia atingem a
casa do milhao ...

()8

8obre8crilo8 con1 emof'alin08 edilado8 pelo
~

Y6Lllbe ':3-r i LCltelico

de ~orLLLgal

Ao noss') Clube se ficou a dever a
Pelo DR. MARTINS SOARES
introdugao em Portugal dos sobrescritos
tidade, como as comissoes organizadoras,
de prlmelro dla-c:first day covers>--com
nos caso das exposlgoes reg.1onais.
a ediga() do destinado a'J carimbo comeo sobrescr.lto n.O 3, ainda sem indicarnorativo ~riado pelos C.T.T. para assinagiio numerica de ordem, no· canto inferior
lar 0 inicio da circulagiio da serie comee!!querdo, como passaram .a ter os editamorativa do 75. AniversAr.!o da U.P.U.
Depois, como passou a haver
edigoes oficiais de sobrescritos, 0
Clube resolveu publicA-los apenas quando os C. T. T. c·s nao
editavam, e assim apareceu 0 comemorativo do centenario do inlcio da clrculagao, em 1 de Julho
de 1853, do primeiro selo portugul!s, sob a legenda C:O selo portugulis faz hOje cern anos>. 0 aspecto grAflco, confessemo-lo, fol
infeliz, mas 0 facto de se tratar
de uma edlgao limitada - 250
exemplares, numerados e rubricados- e 0 seu elevado custo 20 escudos, cada- tornaram-nos
disputad'Js.
Ao criterio que tinha sido
adoptado, abriu-se uma natural
excep!;ao para a emissao comemorativa do centenArio do selo
Um aspecto da SIR, num 1.° dia de amissao
postal portugulis.
dos 'p osteriormente, foi publicado para
A seguir vieram outros referentes a
carimb'Js eomemorativos, sempre no proaposiga'J do carimbo comemoratfvo du
inauguragao, em Barcelos, do monumento
p6sito de nao os publicar quando houvesse edigao oficlal dos C.T.T., ou outra enao bombelro voluntario.
Mas como nem todas as edigoes part!culares davam garantias de continuidade,
nem primavam pelo aspecto artistico (hapela casa leiloeira americana H. H. Harmer, ao anunciar a venda da famosa covendo algumas francamente infelizes) resolveu 0 n0880 Clube, com a dntengiio de
lec!;ao Alfred E. Caspary, avaliada em
mals de urn milhao de d61ares.
encorajar 0 colecc!onamento destas esPORTO ALEGRE-Em 21 de Junho
pecies fiIatelicas, editar tambem sobrespassado, a Sociedade Filatelica Riograncrltos de primeiro dia, e para todos os cadense comemorou 0 seu 24.0 anlversario.
rimbos especials.
De principio, notamos urn .certo re:m a quarta sociedade filatelica braslleira
que tern sede pr6pria, adqulrlda por
traimento dos· colecclonadores pelas edtgoes particulares destes sobrescritos, tan500.000 cruzeiros.
LONDRE8-A Philatelic Traders Asto mal 1 que 0 niimero dos seus editores
soc!atkm e a British Philatelic Assoc!avinhn crescendo. Todavia, 0 interesse vern
t!on, denunciam a emi!::siio de uma serie
aumentando, sobretudo em reiagiio aos
de nove selos c:altamente suspeitos>, com
sobrescritos criados por entIdades que,
a legenda <Romania Posta:..
(Continua na p6.gbIa 22)
0
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Cronica de aNovidades
Inf~(les

recebldml dlrectamente

lias Admlnlstr&.!;oes Postals:

FINLANDIA

exemplares. 0 primelro dia de venda sera
a 24 de Novembro de 1955.

Para comemorar 0 50. aniversario da
da cidade de Lahti, que tera
lugar este ano, sera emitido urn selo comemorativo no valor de 25 marcos. 0
desenho sera executado pelo artista Olavi
Vepsalalnen, e gravado por 8. Ronnberg.
A tiragem sera de 1.000.000, e 0 priineiro
dia de venda a 1 de Novembro de 1955.
0

A Direc!:ao Gerru dos Correios e Telegrafos decidiu emitlJr este ano uma nova
serie de tr6s selos com sobretaxa, a favor da Cruz Vermelha Flnlandesa. Os
valores facials destes selos sao 25, 15 e
10 marcos, e as sobretaxaB 5, 3 e 2 marcos. As cores seriio respectivamente verde, castanho vermelho e azul. Os projectos e os desenhos foram executados pelo
artista Signe Hammarsten-Jansson, segundo os desenhos de Albert Edelfelt, e
gravados por A. Lauren. Representam
urn novo soldado, J. Z. Duncker e von Ru_
neberg, personagens de urn livro onde J.
L. Runeberg, po eta nacional, contou
os faltos das tropas finlandesas durante
a guerra de 1808-1809. A tiragem dos selos 25+5 e 15+3, e de 400.000 de cada
valor, e a do selo de 10 + 2 de 500.000

funda~ao

REPOBLICA DA CHINA
No passado dia 3 de 8etembro-Dla
das For!:as Armadas Nac1onais, foi emitida urna serie comemorativa com os seguintes valores, quantidades e cores :
0.40 10.000.000 azul
2.00
400.000 vermelho
7.00
600.000 verde
Foram emitidos tamMm 10.000 blocos com os tres selos .

fll~lfllL~

1955
\ 28 KOlA DIL

I

Belgica

Bruxelas

\ Exphibe -

1955

1·956
28 Ib.l6 Mala

Esfados Unidos

New York

1114 Mala

Ing/aferra

Londres

5tampex

210121 Malo

Jugoslavia

Zagreb

Jufix 111-3." Exposic;ao Filatelica Jugoslava

15/16 Agoslo

Liechfensfein

Vaduz

Exposic;ao Nacional

Oulono

Ausfria

Viena

Wien 1956 aereo

Fipex 1956

ExposiCiiio

Filatelica de Correio

Costumamos receber selos para anunciarmos as novas erniss15es, enviados pelas
Administra!;15es Postals dos diversos paises, e a algumas delas temos felt!> referencia, consoante 0 espa!:o disponivel.
Recentemente, recebemos da nha de
Lundy varias series consideradas illtimas
emissoes. Entretanto, a British Philatelic
Associaton (B. P. A.) e a Philatelic Traders Society (P. T. S.), em declara!:ao
conjunta, chamaram a aten!:iio·, tanto dos
coleccionadores como dos comerciantes,
para que nao se iludam com essas series,
e assim comunlcaram:
«Nas localidades ha pouca necessidade de selos docals:., e as recentes ernissoes de Lundy e Herm tern levado mals
em considera!:!i.o 0 lado de explora!:iLo, do
que as necessidades legitimas dos correio!:
destas llhas.
Se bern que nao exista lei que proiba
o emprego destas vinhetas, exceptuando
o preceituado pelo departamento dos correios, que proibe a coloca!:ao na frente
dos sobrescr.i:tos, para que nao haja confusoes com as em.fss15es governamentais,
devem ser colocadas no reverse como se
USa com os selos antltuberculosos e outras.
o custo da impressao destas vinhetas
e relativamente barato, e e por esta razao que se vendem multo abaixo do chamado valor facial. Exist em muitas llhas
na costa ocidental da Esc6cia onde nao
ex.tste distrlbui!:ao e recolha de correio,
mas alguns habitantes encarregam-se
destes servi!;os, transportando as correspondencias para a esta!:ao postal mais
pr6xima ou vice-versa. Fica assim 0 caminho aberto aos proprietarios destas
ilhas para criarem etiquetas para cobrir
o custo do transporte, desde urn simples
postal ate uma ovelha, com val ores facials desde 1h peny ate 1 Libra.
86 0 coleccionador poders. estabelecer
urn senti do de propor!:ao pelo dinheiro
que dispende com estas dnven!:15es ...
Ainda recentemente, a dlha de Herm
lan!:ou urn lote de bonitas etiquetas coloridas com 0 pomposo titulo de «selos

locais:.. Idealizados e produzidos por urn
comerciante especulador, cujas vendas
abaixo do valor facial foram grandes, nao
s6 para os E stados Unldos, como tambem
na Inglaterra e em varios pruses. No primeiro dia de emissao da serie, que tern
o valor facial de 4 s. e 61h pence, vendeu-se em Paris a 125 francos ...
As emiss15es geralmente chamadas 10cais, e que teem tido lugar de honra nos
albuns, junto das emiss15es postais do
pais ernissor, aparecem quase sempre antes do estabelecimento dos servi!:os postais actuais, e muitas vezes correspondiam a uma necessidade de distribuir a
correspond6ncia dentro da localidade, e
locais pr6ximos. Nestas organlza!:15es, intervieram companhias particulares, como
a do correiC) local de Berlim, a de Copenhaga e outras, mas sempre com selos de
facial representando uma frac!:ii.o mInima •
de custo.
Compreende-se que selos como estes
encontrem amadores, e a.inda hoje existern muitos coleccionadores que os procuram, mas quando a necessidade local
cessa, por ter amplos servi~os dos correios, deixam de emitir-se.
Infellzmente, naqueles tempos havia
fabricantes que se dedicavam a inventar
estas emiss15es locais, e por isso multos
coleccionadores perderam 0 interesse por
esses selos. Contudo, ainda existem coleccionadores de selos locais, e nao ha duvida que muitas das ernissoes das nhas de
Lundy, com os seus valores em <Puffins:.,
sao procuradas, mas os coleccionadores
avisados nao se vao interessar por eles,
nem prestar-se a este jogo, como ocorreu
com as vinhetas de Lundy e Herm).
Nos Estados Unldos da America, 0
protesto nao e menor, por estas series,
comunicando a ASDA (American stamp
Dealer"s Associaton) a sua desaprova!:ao
pelo fabrico, distribui!;ao e venda, recomendando aos seus associ ados que fa!:am 0 possivel para dar a conhecer aos
coleccionadores as caracteristicas destas
vlnhetas.
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OS SOBRESCFITOS EDITADOS PELO
C L U B E F' L ATE L I
DE PO R T U q A L
SAO DOS MAIS PERFEITOS QUE SE EDITAM
EM P .O RTUQAL

cto

16
Ainda temos

EDI~OES

a

EM

1954

venda na Secretaria os numeros:

6 - I Congresso da Federa!tao Portuguesa de Filatelia ............ .
7 - II Campeonato N acional de Moths ................................ .
8 - I Exposi!tao Filatelica de Leiria (inaugura!tao) ................ .
11- I Exposi!tao Filatelica de Leiria (encerramento) .............. .
13 - Plano de Educa!tao Nacional ........................................ .
14 - Linhas de Torres ....................................................... .
15 - Centenario do Nascimento de Dom Antonio Barroso .......... .
16 - I Exp. Filatelica Corporativa «Carris 1954» .................... .
17 - VIII Congresso da Federa!tao Internacional das Agencias de
Viagens ...................................................................... .
18 -150.° Aniversario do Coh~gio Militar ............................ ..
19 - IV Centenario da Funda!tao da didade de S. Paulo ........... .
20 - Reis de Portugal da 1." Dinastia .................................. ..
21 - IV Exposi!tao Filatelica Portuguesa (Porto 1955) ........... .
22 - Centenario do Telegrafo Electrico ................................ .

PANAMA
Si!:RIE DOS PAPAS
Segundo as ultimas· noticias que nos
chegam da Republica do Panama, acerca da projectada emissao chamada dos
<Papas:., esta ficou sem efeito, 0 que
constitui motivo de satisfagao para todos
os coleccionadores em geral, e para os
tematicos em particular.
Atendendo aos in11meros protest:os
que chegavam de todo, 0 mundo, contra
a emissiio especulativa, e sem outra finalidade que niio fOsse explorar os coleccionadores, 0 governo dOl Panama rejeitou
a emisslio.
o primeiro protesto partiu do diario panamaense <El Dia:t, secundado
por outros, e deve-se ao conhecido fi-
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latelista L. R. Alfaro, que denunciou a
emisslio como ilegal, porque seria de origem particular, e os selos seriam impressos por uma Companhia de Tegucigalpa,
a <Stamp S. A.», cOtllstituIda por accionistas do Panama e dos Estados Unidos.
Desta fantastic a emissao, aquela
Companhia receberia 30% do seu produto,
25% os accionistas, 0 Vaticano 10%, certas instituigoes de caridade 10%, e, finalmente, 25'10 0 Governo da Republica
do Panama!
A emissao· foi autorizada por 195 miIhoes, em series de 12 selos, que compreendiam os valores de 0.02 a 2.00jB., com
urn valor facial de 5 balboas cada serie;
total cento e cinco milhoes de -b alboas.
Felizmente que 0 Governo revogou
o acordo que autorizava a emisslio, e
a mesma ja niio sera posta a. venda.

IS
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EXPOSICOES
COLOMBIA - III EXPOSICION
FILATELICA N ACIONAL
Esta Exposigao Nacional, que se real1za em Bogota, por alturas da VII Conferencia da Unilio Postal das Americas e
Espanha, apenas admite, dos patses que
da Uniiio fazem parte, literatura filatelica.
Os interessados podem dirigir as suas
consultas ao Comite OrgaJnizador del Concurso de Llteratura Filatelica-Clube Filatelico de Bogota, Apartado aereo n.·
5258, Bogota (Colombia S. A.).

WIEN 1956
Celebrando...se em 1956 0 25. 0 Aniversario do estabelecimento das carreiras
aereas austriacas, realizar-se-a em Viena
uma exposigiio de selos de correio aereo.
Para outras informagoes, devem dirigir-se a Oefa, 1956 Presse. Postfach 55.
Wden IX; 71 (Austria).

JUFIZ III

A primeira exposiglio filatelica de caracter lnternacional que se efectua na
Jugoslavia, a JUFIZ m, realiza-se em
Zagreb, de 20 a 27 de Malo de 1956.
Os arranjos tecnicos e arUsticos dos
saloes de eJqlosigiio foram confiados ao
arquitecto Tisina, urn dos melhores da
Jugoslavia. 0 conhecido escultor croata
Grga Antunac, que trabalhou com 0 famoso mestre Ivan Mestrovic, foi quem

desenhou, com muita felicidade, a medalha que val ser distribuIda naquela exposigao.

CUPEX
Prosseguem activamente os trabaIhos de organizagiio da Exposiglio Filatelica Internacional do Centenario, de Cuba
(CUPEX), que se realiza em Havana, de
12 a 19 de Novembro.
o nosso editor, Alberto Armando Pereira, ja representante em Portugal da
5." Exposigiio Filatelica Internacional de
New York (FIPEX), foi convidado para
representar em Portugal a CUPEX, mas
decllnou 0 convite, por este ter side feito
apenas com 2 meses de antecedencia sobre a data da abertura daquela exposi·
glio.

FINLANDIA 56
Para celebrar 0 Centenario da emissiio do primeiro selo finlandes, a Suomcn
FilateUstilUtto r. y. - Finlands Filatelisforbund r. f. organizara uma exposigao
filatelica internacional em Messuhalli-Masshallen, em Helsinquia, de 7 a 15 de
Julho de 1956.
Esta Exposigll.o, aprovada como Internacional pela Federaglio Internacional de
Filatelia (FIP), sera regida pelas disposigoes do Regulamento da FIP em vigor,
ou por outras complementares, aoprovadas pela Federaglio, e pelo Regulamento
particular da Finlll.ndia 56.
Seriio admitidos na Exposiglio todo!!
os tipo,s. de colecgoes previstas no art. 20.'
do <Regulamento Geral das Exposigoes
patrocinadas pela FIP:., e tambem a lite·
ratura filatelica. Contudo, chama-se a
atengll.o do art. 41.", segundo ()I qual havera urn comite para verificar se as participagoes correspondem as rondigOeS astipuladas no art: 40.· do Regulamento, que
se refere a participa~a() das colecltoes nas
exposiltoes internacionais, e de decidir se
a colecgao anunciada oferece interesse.
As participagoes inscritas na Expos!giio, ou convidadas a figurar, seriiQ re-
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partidas segundo a seguinte classificagao:
CLASSE OFICIAL, fora de concurso.
CLASSE DE HONRA, fo,ra de concurso.
CLASSE DE HONRA DA F. I. P.
CLASSES DE COMPETIQAO.
As particLpagoes sa!> gratultas.
Para mais detalhes devem dirigir todas as consultas ao Comissario para Portugal, H. MANTERO, Roa 1.° de Dezembro, 101-S.0 - LISBOA, ou directamente
a FINLANDIA 56" Box 106, HelsinqulR,
FlnlA.ndla.

EXPOSIQAO FILATELICA
INTERNACIONAL DE NEW
YORK
FIPEX
(Fifth International Philatelic E xhibition) Sede da Organizagao : 22
East 35th St. New York 16, N. Y.

5 .a

secc;iio da Broadway com a 8." Avenida.
junto da Central Park, custara 35 milhoes de d6lares, cerca de urn milhao de
contos em moeda portuguesa, e sera urn
dos mais grand1.osos edificios da imponente metr6pole americana. Para se avaUar do que sera 0 CoUseu de New York,
na sua grandiosidade, basta dizer que 0
edificio mais alto do mundo, 0 Empire
state Building, custou 40 milhoes de d6lares, 0 Chrysler Building 20 milhOes, e 0
Medical Center, que abrange varias construc;oes entre a Broadway e Riverside
Drive, 25 milhoes de d6lares.
Nao fo! sem dificuldade que se chegou
A conclusiio de que uma das duas grandes
exposigoes com que as dirigentes do Coliseu de New York vao inaugurar 0 novo
edificio, seria a FIPEX. A outra sera
uma grande exposic;ao internacional de
floricultura.
Conseguir-se que a Tribo,rough Bridge
and Tunnel AuthOrity, empresa proprietaria d') CoUseu, passasse por cima dos
mil e um pedidos com que as varias enti-

.........................................................
I:

De 28 de AbrU a 6 de Maio de 1956,
reaUza-se em New York a 5." Exposigao
FilateUca Internacional, que passa a ser
denominada FIPEX (Fifth International
Philatelic Exhibition).
Fbcada primeiramente para 3 a 11 de
,Mar!lo de 1956, esta data teve que sofrer
urn adiamento de cerca de 2 meses, par
motivo de urn acidente ocorrido no dia 9
de Maio de 1955, durante os trabalhos de
construc;a.o do gigantesco Coliseu de New
York, onde se efectuara a FIPEX.
o CoUseu de New York, que esta sendo erguido em Columbus Circle, na inter-

A OLrlMA HORA
No momento de entra.r na rnaquina. este nUrnero do nosso Boletim, chega.-n08 a nortfcla de que,
aMm do. 5.· Exposi!;il.o FilatliUca.
Internaclonal de New York (Flpex), mai8 duas Exposl~oes, e
niio apena.s nma, como estava estabeledldo em principlo, inauguramo 0 grandl080 edlficlo do
«Collseu», de New York.
Siio elas : uma Exp08i~ Internactonal de Autom6vels, e oma
Exp081~iio
Naclonal de FotografIa. Rennem-se, deste modo,
ExpoSl~o.es da8 trfis maiores paixoes d08 american08: FlIatelia,
Automobillsmo e Fotografia.
Esta nolticla, que damos em
primelra. miio, compIet.a, de certo
modo, a entrevista sobre a <<Fl.pelO>, que, do. autoria. de Alberto
Armando Pereira., pobUca.mos
noutro Iugar deete nUrnero.

··•
·.........................................................
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2584--Dr. Anisio Marbja- Caixa Postal,
62- Belem- (M/ A) Po, Fr. In, E si
T. N. U. 60. 4. e 65. de 3. 90. 91. 92
2585- Ant6nio Fassina- Rua Republica,
580- Porto Alegre- (R.G.S.)- (M/
/ A) Po, Fr, In, Es, T. C. N. U. 3,1
90. 91.
I

CEILAO -

CEYLAN -

CEYLON

19

N. U . 60. 1. 2.3. Matcli labels. Aicraft Models. Songs. FDC. Colns
Airmail Labels. Photography. 92 .

SUDAO-SOUDAN-SUDAN
2579- C. D. Argyros - Abbas AvenueHouse, 3- Block 4EE-Khartoum
- Fr. AI. In. 60. 3. 90. 91. 92.

1484--A. Ponnambalam - Pandateruppul
(P.O.) Pannakam North- (A) Fr.
AI, In, Po, Tam!l, Es·. T . N . U . 60 .
63. 64 . 65. 69 . 80. 8l.

POL6NIA- POLOGNE
POLAND

CHECOESLOV AQUIA - TCHECOSLOVAQUIE - CZECHOSLOVAKIA

2578-Z. Bartoszkiewicz.--Skr. Pocztowa,
165-Poznan 1- Al. T. N. U. 60.
90. 96. 97 .
2582- Barnard Jan Stepczynski - ul
Kwiatowa 9/ 10 - Poznan - 60.
3. 90. 96 .

2576- Miroslav Fromer - Vary Vitozna,
20- Karlovy- AI, Fr, In, T. N . U .
60. 90. 96.

.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

~.

CONGO BELGA-CONGO BELGEI
BELGIAN CONGO
1899- Aurelio Araujo Valenga- Businga
- Par Lisala - (M) Po, Fr. T. U .
60 . 3.

SOLICITAM
TROCAS

FILIPIN AS-PHILIPPINES
2586- Evaristo B. Pascual- Baclobah Leyte- In, Es, 60. 3.

HOLANDA -PAYS-BAS
NEDERLAND
2577- D. Lispet Jr. Postbox 114--Hllversum- Directeur Magazin International.

INDIA-INDE
2587- Kantilal B. Patel- Bux! Bazar Cuttack, 1 - Orissa- (M), In. 60.
81. 92.

PAQUIST AO - PAKISTAN
2571- A. Rahman Seyd - Land Floor,
Block n.O 12, Plot n.O 6- Nazimabad- Karachi- In, Fr. It. T. C. V .

Escrevem-nos vB.rios coleccionadores
que pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles :
A. CARLOTTI - Via Mayer, 22- Livorno - IWia.
FREINDORF ANDREJ - Czechonice
- Via Bielsko- Po16nia.
ARQ. BORDAN EUG-Str. Mazinovski nr. 13- Deva. Romenia.
BIDULA JAN - Pulaskiego, 37-BSiedlce- PoI6nia.
WOLFGANG !{Al:SER - Apoldaerstrasse, 35- Berlin....Lankvitz. Alemanha.
F. TARAMONA - General Sanjurjo,
44--Madrid- Espanha.
Estes endere!los sab. prestados sem
compromisso nem responsabiUdade da
nossa parte.
These addresses are given withouth
engagement nor responsabUity our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabil1~e de notre part

,
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Reingressos -

ou MEMBRES

Novos s6cios

PORTUGAL

ANGOLA

282 - M. Q. Soares Gomes- Rua do Porto, 29-1.", Dt." - Amarante - (M)
Po, Fr, E s , T. C. V. N. U. 1. 2. 4.
da 5. 90. 93. 94.
424 - Ivo Ferreira - Rua D. Sancho I
4.0, Esq., AImada- (M) Po, Fr, Es,
T. N. U. 60.
696 - Damill.o Ulisses Taxa Ribeiro da
Silva- Banco Portugu~s do Atlil.ntico~Porto- (M) Po, Fr, In, T. C.
V. N. U. 5. 90. 94.
1193- Ant6nio Augusto Mesquita Varandas de Carvalho-Pra!la do Areeiro, 12-3 ..", Dt.o- Lisboa- Po, T. C.

1272- MariQl Henriques Ferraz - Catumbela- (P) Po, Fr, In, Es, T. V. N.
U. 60. 3.

V. U. 3.

1572- Dr.Jose Maria Martins Soares Santiago de Cacem - (P) Po, Fr,
AI, Es, T. N. U. 60.
1595~Joaquim Gomes· Galopim- Encosta
do Moinho- Rua C. lote 8, ri c, Dt.
-Quel\l~ (M) Po, Fr, Es, ln, T.
N. U. 60. 1. 2. 3. 93.
2546- Rolando Alvaro Mendon!la - Rua
Damasceno Monteiro, 51-3.·, Dt."Lisboa~ (M) Po, Fr, Es, T. N. U.
60. 3. Estrangeiro. 60. 3. 61. 62.
2572- Ant6nio Emilio Pimenta Monteiro
- Urros- Douro- (P) Po, T. C. V.
N. 60. 1. 2. s6 de 1914 em diante.
3 s6 desportivos. 94.
2574- Vitorino Maria de Jesus- Rua Zaire, 29-3.", Esq.-Lisboa- (M) T. C.
N. U. 60. 1. 2. 90. 94.
2u75- Joll.o de Oliveira Santana- Rua 1."
de Maio, 31- Portalegre- (P) Po,
Fr, In, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. No~
ruega. 93.
2580-Armando Pina Correia- Rua Alves
RO!ladas, 45~Guarda- (P) Po, Fr,
ln, T. C. N. U. 60. 3. 94.
258B-Francisco Ant6nio da Cruz - Rua
Jose Ricarqo, 11-2.", Esq.- Lisboa
- (M) P,o, In, T. N. U. 60. 1. 2. 3.
ate 1925. 90/1951. 94.

GUINE PORTUGUESA
2573- Januario Simoes Marcelino~Caixa
Postal, 43 - Bolama - Po, Fr, In.
Es, T. U. 60. 3. 94.

INDIA PORTUGUESA
651 - L. M. de Noronha - Ucassaim Bardez--Goa- Po, Fr, In, V. N. U.
90. 91. 94. T. C. ap6s previo acordo.

MOQAMBIQUE
2589- Jaime Martins Pereira da SilvaCaixa Postal, 29- Vila Joao Belo(M) Po, T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.

S. TOME E PRINCIPE
2014-Radames Coelho da CUnha - Reparti!lao Tecnica de Obras Ptlblicas-So Tome--(M) Po, Fr, T. C.
N. 60. 30. Israel. Rep. India. Da 2.
N. !l0. 93.
2256- Duarte Ferreira da Costa MotaAmparo II- S. Tome--(M) Po, Es,
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3

BRASIL
830 - Carlos Emer.son - Rua Francisco
Sa, 32- Ap. 601- Rio de Janeiro
~opacabana- (M) Po, Fr, Es, T.
N. U. 3. 90.
2581- Hugo del Debbio - Rua Alfredo
Guedes, 183-8. Paulo - (M) Po,
In, T. C. V. N. U. 60. 3. 90/ antigo.
2583- Dr. Ant6niQl Olive Leite-Rua Jose Guimaraes, 280- S. Paulo- Brasil- (A) Po.
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Vinhetas do IV Exposi~ao
Filatelica Portuguesa
"C:Yario 1955"
Referentemente as evinhetas> da IV
Exposi!lao Filatelica Portuguesa, ePorto
1955>, recebemos varias consuItas sobre 0
seu valor filatelico. Alguns coleccionadores teimam em chamar-Ihes creimpressoes>, dando-Ihes erradamente 0 mesmo
caracter filatelico das editadas oficialmente quando da Exposi~ao, cLisboa
1953>, sobre os· selos de D. Maria II.
l!: evidente que entre elas existem
grandes illferen!las, tanto no aspecto das
entidades emissoras, como da sua finalldade. Por urn lado os C. T. T., que as
ofereciam graciosamente, num gesto
amabilissimo, tanto a os coleccionadores
como aos expositores; do outr~ temos
uma entidade particular, que a s vendeu
com fins lucrativos, perfeitamente compreensiveis e dignos de todo 0 aplauso,
se atendermos a que os encargos duma
exposi!lll.o sao enormes, e deviam ser ajudados.
Quanto ao seu valor, e 0 de simples
vinhetas porque 0 cunho oficial que pretendem dar-Ihes, por terem sido autorizadas por ,gua Ex." 0 Ministr') das Comunica!loes, nao lhes da qualquer caracter
filatelico. Caso c ontrario, teriamos de
considerar com igual caracter filatelico
dades industriais e artisticas pretendiam
inaugurar aquele edificio, e fosse dada a
prefer~cia a 5." Exposi!lll.o Filatelica Internacional de New York, constitue uma
vit6r1a e uma honra para a Filatelia em
geral, e, em particular, para a filatelia
americana e para os organizadores da
FIPEX.
Representante em Portugal :

ALBERTO ARMANDO PEREIRA
Av. Ant6nio Augusto de Aguiar, 13-Tel. 52358
LISBOA

todas aquelas a que foi concedido, 0 direito de serem afixadas nas correspondencias, e foram editadas ate 'hoje, por
firmas, Comi·ssoes., Cil.maras Municipais,
etc.
Recordamos, a prop6sito, que este ano
foram conceilldas autoriza!loes aos abaixo indicados, segundo comunica!loes do
Boletim Oficial dos C. T. T. (B.O.) a saber:
Museu Provincial Jose MalhOa~al
das da Rainha
Servi!los Comerciais e Tecnicos, Ld.·
- Vila Franca de Xira
A. Costa & Gon!lalves, Ld.' - Porto
Comissll.o Organizadora da 1." Exposi!lao Fllatellca CorpoTativa Nacional da
Marinha Mercante, Aeronavega!lll.o e Pesca - Lisboa a)
Comissao Distrital de Turismo de S.
Miguel - A!lores
Embaixada Britil.nica - Usboa
Cil.mara Municipal das Caldas da Rainha
Ca.mara Municipal de Extremoz
Sociedade de Vinhos SCalabis, Ld."Avciro
Comissao de Propaganda das Festas
da Queima das Fitas - Coimbra
Comissao Executiva da Feira do Ribatejo - Santarem
Clube Desportivo de Celas - Coimbra
Sociedade dos Vinhos Borges & Irmao.
SAR - Porto
Corpora!lao Industrial do Norte, Ld.'
-Porto
Numifllatelex - Santarem
Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa
Fernando Leite Soares de Resende,
Ld .. b)
Resendes (Irmaos) Ld." b)
Francisco Felgueiras JunioT-Braganga

N. R.-a) Nilo conste que tivessem sido
editadas, epesar de eutorizadas.
b) Ignoramos 0 locol.

J. R.
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co LeCroe-8
A excelente pagina «Filatelia»,
do «Diario» de Louren~o Marques,
que 0 prof. Alfredo Dias dirige Uio

Antigamente, os cat8.logos cotavam,
conjuntamente com os selos, os inte1ros
postals, e sao bastante apreciadas as notas dos cat8.logos Moens, na parte respe1tante a Portugal e Ultramar.
Mais tarde, entre 1922 e 1928, a Doutor Ascher publlcou 0 seu catalogo
«Grosse Ganzsachen Katalog>, onde mals
uma vez vleram publicados os emitidos
em Portugal, e depois dessa data nao se
fez niais nada, a nao ser urn ou outr~ cat8.log0 por paIses, como sejam os emitidos pela Belglca, SUiga e Liechetenste1n.
Mesm() na Alemanha, urn das paises onde
a filatella esta mals desenvolvida, sO recentemente Rlpareceu urn com inte1ros,
desde a sua rendigao, em 1945, ate a data.
Porem, podemos dar hoje boas notidas aos especiallstas da modalldade, ao
c!>municarmas que a Berliner-Ganzsachen-Samuler-Verein, atendendo a que
iiltlmamente tern aumentado 0 interesse
pelos inte1ros, postals e sobrescritos com
selos Impressos ou em relevo, tomou a
iniciativa de editar urn cat8.logo actualizado, comegando pela Europa e pela Alemanha, desde 1923 a 1945. A edigao sera
feita por partes, e esperava-se que estivesse terminada em Setembro a catalogagao. da Alemanha RIte a Dinamarca,
alnda a tempo de ser exposta na Westropa, que teve lugar em Dusseldorf.
Apesar da redacgao do texto estar a
cargo dum perito, Bolic1ta-Be a todoB OB
colecionadores 0 envio de dados> e sugest6es que pOBsam servir para estabelecer
uma melhor nomenclatura dos diversos
paises que se seguem.
As comunicagoes devem ser dirigldas
a Mr. Walter BechauB-Trendelenburgstrasse, 17-Berllm-Charlottenburg 5 Alemanha.

ternCl.tica8

p1'oficientemente, publicou no seu
ultimo numero um artigo com 0 titulo acima, da autoria de Jorge
LuiS F. Fernandes, 0 qual, por' focar assuntos e argumentos contidos
no a1,tigo do sr. prof. Doutor Carlos
Trincao, publicado no numero anterior deste Boletim, ainda por cima com a circunstancia de J01'ge
Luis F. Fernandes ser um coleccionador tematico, - com a devida
venia passamos a transcrever :
Quando nas BUas colecgoes faltam
apenas os selos mals raros, os coleccionadores, na contingencia de ficarem inactivos, porque, pela sua raridade, dillcilmente conseguem obter os selos em falta,
tern que enveredar po·r novas colecQoes.
Parece que a melhor soluQao seria a
especializaQao em selos classicos do pais .
ou paises coleccionados, ou a coleecionaQao universal. Mas como, para formar
uma colecQao destas, sao necessarios
avultados capitals, e certas variedades
l'aras s6 alguns bafejados pela sorte as
conseguem, esta na~ e a melhor solugao
para a maloria dos coleccionadores.
Para este problema constituem as colecQoes tematicas uma boa soluQao, pOis
entre outras vantagens permitem-nos
reunir, com pouco dispendio de dlnheiro,
intel'essantes e apreciados conjuntos universals, embora restrictos a determinados temas.
Urn ilustre filateUsta brasilelro escreveu, ja ha alguns anos, que todos os
cooleccionadores, alem da colecQao do seu
pais, deviam formar uma ou duas colecQoes de paises estrange1ros, uma colecgao especlal1zada, uma de marcofilia e
urna tematica. 0 que na!> e aconselhavel,
e coleccionar iinicamente tematicos. Modernamente, encontram-se indiv1duos que
possuem bonitas paginas com selos reproduzindo flores, aves, animais, etc.,
mas nunca fizeram uma aprendizagem
filatelica, e limitam-se a adquirir e juntar selos, seduzidos pelos seus belos dese-

.~

nhos e brUhantes cores. Esta tendencia
de olhar os selos iinicamente pelo que representam, desprezantlo 0 seu lado filatelico, deve ser combatlda, e e a razao por
que muitos coleccionado'l'es nao concordam com as colecQoes tematicas, nao as
aceitando, e chegando ate a nao as considerar filatelicas, 0 que e exagerado, Haja
em vista as multas vantagens que apresentam, nomeadamente para os coleccionadores jovens, pois sao urn valioso instrumento didatico no en sino de Geografia, Hist6ria, Zoologia, Bot!l.nlca, etc.
Num artigo sobre este genero de colecQoes, publicado no N." 65 de 12-12-54
desta Pagina, eecrevemos 0 segulnte:
«Tambem nao devemos desprezar as dlferentes variedades, filigranas, papets,
sobrecargas, etc., pois urna colecQao que
lnclua estas variedades mostra logo os
conhecimentos filatelicos do seu organizadar. E ja naose po-dera dizer que os colecclonadores tematicos se limitam a juntar selos, e nada conhecem da ci/lncia filatelica:..
Devem pois ser incluidos nas coleegoes tematicas os principals erros ou variedades que se encontrem nos selos do
tema escolhido, classificando-os nos AIbuns, assim como os selos normals. Urn
melo termo, de modo a conseguir conjuntos que revelem conhecimentos filatelicos sem cair na monotonia das colecQoes especiaJl1zadas, sera 0 ideal. 1:
asslm que estas colecgoes devem ser consideradas; urn derivativo e urn complemento das colecQoes principais, nao devendo nunca os principlantes comeQar
pOl' estas colecgoes, ou cQleccionar somente tematicas. lsto prejudica-Ios-ia de
certo, nas suas futuras actividades fllatel1cas.
POl' urn artigo publicado na secQao
Filatellca do jornal «Republ1ca:., em 4-5-1955, v~-se qUe alguns ilustres filatelistas t~m a sua oplniao formada sobre
esta modern a modaUdade de coleccionar
selos. Se estes e outros competentes filatelistas delxassem por momentos as
suas altamente especializadas colecQoes,
e se dignassem escrever sobre as colecgoes tematicas, multo teriam a lucrar
os colecclonadores que se dedicarn a este
genero. Uma das grandes revistas filatellcas portuguesas poderia talvez abrir
urn inquerito nas ·suas paglnas, inquerito
este que reputamos oportuno, dado 0 extraordinario desenvolvimento que estas

colecQoes estao a tel', nao s6 em Portugal Cantinental, como em todo 0 Ultramar.
JORGE LUIS F. FERNANDES

VELHAS TESES
(Contin~o

da pagina 4)

selo novo com goma, mas que nos perdoem - Amicus Plato, sed magis arnica
veritas.

3
Coleccionar selos novos ou usados ?
11: problema mals complexo, porque

envolve predilecgoes, e a humanidade e
eada vez mals heterogenia.
Pelos nossas pais foi-nos imposto 0
selo usado.
A Filatelia nasceu do selo usado. 11:
filatelista aquele que pratica a Filatelia.
o que chamaremos ao coleecionador de
selos novos ?
o selo usado cumpriu a sua missao.
Trouxe~nos 0 carimbo, do qual nasceu a
Marcofilia, irma gemea da Filatelia. Ambas fornecem subsidios para a Hist6ria.
Tern mais raziio de ser 0 coleccionadol' de selos usados? Porqu~ ?
E 0 coleccionador de selos novos, contribuinte voluntarto dos Estados, tern razao para preferir 0 selo comprado nas
estaQoes postals ? Porque ?
Multo gostari8.tffiOS de receber as opinioes dos que lerem este arrazoado.
Questionario
Prefere selos usados ? Porque ?
Prefere selos novos? Porqu~ ?
Muito teriamos que dizer, mas isso tiraria, aos que quizerem tel' a amabilidade
de nos responder, a defesa das suas teses.
Que cada urn desenvolva a sua opiniao 0
mais que puder, para chegarmos a uma
conclusao.
Anteclpados agradecimentos.
Todas as opinioes devem ser dirigldas
para esta redacQao ou para 0 slgnatario,
e serao publicad8.tS pela ordem de chegada, nos pr6ximos numeros desta revista.
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.~
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conhecimentos filatelicos do seu organizadar. E ja naose po-dera dizer que os colecclonadores tematicos se limitam a juntar selos, e nada conhecem da ci/lncia filatelica:..
Devem pois ser incluidos nas coleegoes tematicas os principals erros ou variedades que se encontrem nos selos do
tema escolhido, classificando-os nos AIbuns, assim como os selos normals. Urn
melo termo, de modo a conseguir conjuntos que revelem conhecimentos filatelicos sem cair na monotonia das colecQoes especiaJl1zadas, sera 0 ideal. 1:
asslm que estas colecgoes devem ser consideradas; urn derivativo e urn complemento das colecQoes principais, nao devendo nunca os principlantes comeQar
pOl' estas colecgoes, ou cQleccionar somente tematicas. lsto prejudica-Ios-ia de
certo, nas suas futuras actividades fllatel1cas.
POl' urn artigo publicado na secQao
Filatellca do jornal «Republ1ca:., em 4-5-1955, v~-se qUe alguns ilustres filatelistas t~m a sua oplniao formada sobre
esta modern a modaUdade de coleccionar
selos. Se estes e outros competentes filatelistas delxassem por momentos as
suas altamente especializadas colecQoes,
e se dignassem escrever sobre as colecgoes tematicas, multo teriam a lucrar
os colecclonadores que se dedicarn a este
genero. Uma das grandes revistas filatellcas portuguesas poderia talvez abrir
urn inquerito nas ·suas paglnas, inquerito
este que reputamos oportuno, dado 0 extraordinario desenvolvimento que estas

colecQoes estao a tel', nao s6 em Portugal Cantinental, como em todo 0 Ultramar.
JORGE LUIS F. FERNANDES

VELHAS TESES
(Contin~o

da pagina 4)

selo novo com goma, mas que nos perdoem - Amicus Plato, sed magis arnica
veritas.

3
Coleccionar selos novos ou usados ?
11: problema mals complexo, porque

envolve predilecgoes, e a humanidade e
eada vez mals heterogenia.
Pelos nossas pais foi-nos imposto 0
selo usado.
A Filatelia nasceu do selo usado. 11:
filatelista aquele que pratica a Filatelia.
o que chamaremos ao coleecionador de
selos novos ?
o selo usado cumpriu a sua missao.
Trouxe~nos 0 carimbo, do qual nasceu a
Marcofilia, irma gemea da Filatelia. Ambas fornecem subsidios para a Hist6ria.
Tern mais raziio de ser 0 coleccionadol' de selos usados? Porqu~ ?
E 0 coleccionador de selos novos, contribuinte voluntarto dos Estados, tern razao para preferir 0 selo comprado nas
estaQoes postals ? Porque ?
Multo gostari8.tffiOS de receber as opinioes dos que lerem este arrazoado.
Questionario
Prefere selos usados ? Porque ?
Prefere selos novos? Porqu~ ?
Muito teriamos que dizer, mas isso tiraria, aos que quizerem tel' a amabilidade
de nos responder, a defesa das suas teses.
Que cada urn desenvolva a sua opiniao 0
mais que puder, para chegarmos a uma
conclusao.
Anteclpados agradecimentos.
Todas as opinioes devem ser dirigldas
para esta redacQao ou para 0 slgnatario,
e serao publicad8.tS pela ordem de chegada, nos pr6ximos numeros desta revista.

,
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Reingressos -

ou MEMBRES

Novos s6cios

PORTUGAL

ANGOLA

282 - M. Q. Soares Gomes- Rua do Porto, 29-1.", Dt." - Amarante - (M)
Po, Fr, E s , T. C. V. N. U. 1. 2. 4.
da 5. 90. 93. 94.
424 - Ivo Ferreira - Rua D. Sancho I
4.0, Esq., AImada- (M) Po, Fr, Es,
T. N. U. 60.
696 - Damill.o Ulisses Taxa Ribeiro da
Silva- Banco Portugu~s do Atlil.ntico~Porto- (M) Po, Fr, In, T. C.
V. N. U. 5. 90. 94.
1193- Ant6nio Augusto Mesquita Varandas de Carvalho-Pra!la do Areeiro, 12-3 ..", Dt.o- Lisboa- Po, T. C.

1272- MariQl Henriques Ferraz - Catumbela- (P) Po, Fr, In, Es, T. V. N.
U. 60. 3.

V. U. 3.

1572- Dr.Jose Maria Martins Soares Santiago de Cacem - (P) Po, Fr,
AI, Es, T. N. U. 60.
1595~Joaquim Gomes· Galopim- Encosta
do Moinho- Rua C. lote 8, ri c, Dt.
-Quel\l~ (M) Po, Fr, Es, ln, T.
N. U. 60. 1. 2. 3. 93.
2546- Rolando Alvaro Mendon!la - Rua
Damasceno Monteiro, 51-3.·, Dt."Lisboa~ (M) Po, Fr, Es, T. N. U.
60. 3. Estrangeiro. 60. 3. 61. 62.
2572- Ant6nio Emilio Pimenta Monteiro
- Urros- Douro- (P) Po, T. C. V.
N. 60. 1. 2. s6 de 1914 em diante.
3 s6 desportivos. 94.
2574- Vitorino Maria de Jesus- Rua Zaire, 29-3.", Esq.-Lisboa- (M) T. C.
N. U. 60. 1. 2. 90. 94.
2u75- Joll.o de Oliveira Santana- Rua 1."
de Maio, 31- Portalegre- (P) Po,
Fr, In, Es, T. C. N. U. 60. 1. 2. No~
ruega. 93.
2580-Armando Pina Correia- Rua Alves
RO!ladas, 45~Guarda- (P) Po, Fr,
ln, T. C. N. U. 60. 3. 94.
258B-Francisco Ant6nio da Cruz - Rua
Jose Ricarqo, 11-2.", Esq.- Lisboa
- (M) P,o, In, T. N. U. 60. 1. 2. 3.
ate 1925. 90/1951. 94.

GUINE PORTUGUESA
2573- Januario Simoes Marcelino~Caixa
Postal, 43 - Bolama - Po, Fr, In.
Es, T. U. 60. 3. 94.

INDIA PORTUGUESA
651 - L. M. de Noronha - Ucassaim Bardez--Goa- Po, Fr, In, V. N. U.
90. 91. 94. T. C. ap6s previo acordo.

MOQAMBIQUE
2589- Jaime Martins Pereira da SilvaCaixa Postal, 29- Vila Joao Belo(M) Po, T. C. N. U. 60. 1. 2. 93. 94.

S. TOME E PRINCIPE
2014-Radames Coelho da CUnha - Reparti!lao Tecnica de Obras Ptlblicas-So Tome--(M) Po, Fr, T. C.
N. 60. 30. Israel. Rep. India. Da 2.
N. !l0. 93.
2256- Duarte Ferreira da Costa MotaAmparo II- S. Tome--(M) Po, Es,
Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 1. 2. 3

BRASIL
830 - Carlos Emer.son - Rua Francisco
Sa, 32- Ap. 601- Rio de Janeiro
~opacabana- (M) Po, Fr, Es, T.
N. U. 3. 90.
2581- Hugo del Debbio - Rua Alfredo
Guedes, 183-8. Paulo - (M) Po,
In, T. C. V. N. U. 60. 3. 90/ antigo.
2583- Dr. Ant6niQl Olive Leite-Rua Jose Guimaraes, 280- S. Paulo- Brasil- (A) Po.
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Vinhetas do IV Exposi~ao
Filatelica Portuguesa
"C:Yario 1955"
Referentemente as evinhetas> da IV
Exposi!lao Filatelica Portuguesa, ePorto
1955>, recebemos varias consuItas sobre 0
seu valor filatelico. Alguns coleccionadores teimam em chamar-Ihes creimpressoes>, dando-Ihes erradamente 0 mesmo
caracter filatelico das editadas oficialmente quando da Exposi~ao, cLisboa
1953>, sobre os· selos de D. Maria II.
l!: evidente que entre elas existem
grandes illferen!las, tanto no aspecto das
entidades emissoras, como da sua finalldade. Por urn lado os C. T. T., que as
ofereciam graciosamente, num gesto
amabilissimo, tanto a os coleccionadores
como aos expositores; do outr~ temos
uma entidade particular, que a s vendeu
com fins lucrativos, perfeitamente compreensiveis e dignos de todo 0 aplauso,
se atendermos a que os encargos duma
exposi!lll.o sao enormes, e deviam ser ajudados.
Quanto ao seu valor, e 0 de simples
vinhetas porque 0 cunho oficial que pretendem dar-Ihes, por terem sido autorizadas por ,gua Ex." 0 Ministr') das Comunica!loes, nao lhes da qualquer caracter
filatelico. Caso c ontrario, teriamos de
considerar com igual caracter filatelico
dades industriais e artisticas pretendiam
inaugurar aquele edificio, e fosse dada a
prefer~cia a 5." Exposi!lll.o Filatelica Internacional de New York, constitue uma
vit6r1a e uma honra para a Filatelia em
geral, e, em particular, para a filatelia
americana e para os organizadores da
FIPEX.
Representante em Portugal :

ALBERTO ARMANDO PEREIRA
Av. Ant6nio Augusto de Aguiar, 13-Tel. 52358
LISBOA

todas aquelas a que foi concedido, 0 direito de serem afixadas nas correspondencias, e foram editadas ate 'hoje, por
firmas, Comi·ssoes., Cil.maras Municipais,
etc.
Recordamos, a prop6sito, que este ano
foram conceilldas autoriza!loes aos abaixo indicados, segundo comunica!loes do
Boletim Oficial dos C. T. T. (B.O.) a saber:
Museu Provincial Jose MalhOa~al
das da Rainha
Servi!los Comerciais e Tecnicos, Ld.·
- Vila Franca de Xira
A. Costa & Gon!lalves, Ld.' - Porto
Comissll.o Organizadora da 1." Exposi!lao Fllatellca CorpoTativa Nacional da
Marinha Mercante, Aeronavega!lll.o e Pesca - Lisboa a)
Comissao Distrital de Turismo de S.
Miguel - A!lores
Embaixada Britil.nica - Usboa
Cil.mara Municipal das Caldas da Rainha
Ca.mara Municipal de Extremoz
Sociedade de Vinhos SCalabis, Ld."Avciro
Comissao de Propaganda das Festas
da Queima das Fitas - Coimbra
Comissao Executiva da Feira do Ribatejo - Santarem
Clube Desportivo de Celas - Coimbra
Sociedade dos Vinhos Borges & Irmao.
SAR - Porto
Corpora!lao Industrial do Norte, Ld.'
-Porto
Numifllatelex - Santarem
Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa
Fernando Leite Soares de Resende,
Ld .. b)
Resendes (Irmaos) Ld." b)
Francisco Felgueiras JunioT-Braganga

N. R.-a) Nilo conste que tivessem sido
editadas, epesar de eutorizadas.
b) Ignoramos 0 locol.

J. R.
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partidas segundo a seguinte classificagao:
CLASSE OFICIAL, fora de concurso.
CLASSE DE HONRA, fo,ra de concurso.
CLASSE DE HONRA DA F. I. P.
CLASSES DE COMPETIQAO.
As particLpagoes sa!> gratultas.
Para mais detalhes devem dirigir todas as consultas ao Comissario para Portugal, H. MANTERO, Roa 1.° de Dezembro, 101-S.0 - LISBOA, ou directamente
a FINLANDIA 56" Box 106, HelsinqulR,
FlnlA.ndla.

EXPOSIQAO FILATELICA
INTERNACIONAL DE NEW
YORK
FIPEX
(Fifth International Philatelic E xhibition) Sede da Organizagao : 22
East 35th St. New York 16, N. Y.

5 .a

secc;iio da Broadway com a 8." Avenida.
junto da Central Park, custara 35 milhoes de d6lares, cerca de urn milhao de
contos em moeda portuguesa, e sera urn
dos mais grand1.osos edificios da imponente metr6pole americana. Para se avaUar do que sera 0 CoUseu de New York,
na sua grandiosidade, basta dizer que 0
edificio mais alto do mundo, 0 Empire
state Building, custou 40 milhoes de d6lares, 0 Chrysler Building 20 milhOes, e 0
Medical Center, que abrange varias construc;oes entre a Broadway e Riverside
Drive, 25 milhoes de d6lares.
Nao fo! sem dificuldade que se chegou
A conclusiio de que uma das duas grandes
exposigoes com que as dirigentes do Coliseu de New York vao inaugurar 0 novo
edificio, seria a FIPEX. A outra sera
uma grande exposic;ao internacional de
floricultura.
Conseguir-se que a Tribo,rough Bridge
and Tunnel AuthOrity, empresa proprietaria d') CoUseu, passasse por cima dos
mil e um pedidos com que as varias enti-

.........................................................
I:

De 28 de AbrU a 6 de Maio de 1956,
reaUza-se em New York a 5." Exposigao
FilateUca Internacional, que passa a ser
denominada FIPEX (Fifth International
Philatelic Exhibition).
Fbcada primeiramente para 3 a 11 de
,Mar!lo de 1956, esta data teve que sofrer
urn adiamento de cerca de 2 meses, par
motivo de urn acidente ocorrido no dia 9
de Maio de 1955, durante os trabalhos de
construc;a.o do gigantesco Coliseu de New
York, onde se efectuara a FIPEX.
o CoUseu de New York, que esta sendo erguido em Columbus Circle, na inter-

A OLrlMA HORA
No momento de entra.r na rnaquina. este nUrnero do nosso Boletim, chega.-n08 a nortfcla de que,
aMm do. 5.· Exposi!;il.o FilatliUca.
Internaclonal de New York (Flpex), mai8 duas Exposl~oes, e
niio apena.s nma, como estava estabeledldo em principlo, inauguramo 0 grandl080 edlficlo do
«Collseu», de New York.
Siio elas : uma Exp08i~ Internactonal de Autom6vels, e oma
Exp081~iio
Naclonal de FotografIa. Rennem-se, deste modo,
ExpoSl~o.es da8 trfis maiores paixoes d08 american08: FlIatelia,
Automobillsmo e Fotografia.
Esta nolticla, que damos em
primelra. miio, compIet.a, de certo
modo, a entrevista sobre a <<Fl.pelO>, que, do. autoria. de Alberto
Armando Pereira., pobUca.mos
noutro Iugar deete nUrnero.

··•
·.........................................................
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2584--Dr. Anisio Marbja- Caixa Postal,
62- Belem- (M/ A) Po, Fr. In, E si
T. N. U. 60. 4. e 65. de 3. 90. 91. 92
2585- Ant6nio Fassina- Rua Republica,
580- Porto Alegre- (R.G.S.)- (M/
/ A) Po, Fr, In, Es, T. C. N. U. 3,1
90. 91.
I

CEILAO -

CEYLAN -

CEYLON

19

N. U . 60. 1. 2.3. Matcli labels. Aicraft Models. Songs. FDC. Colns
Airmail Labels. Photography. 92 .

SUDAO-SOUDAN-SUDAN
2579- C. D. Argyros - Abbas AvenueHouse, 3- Block 4EE-Khartoum
- Fr. AI. In. 60. 3. 90. 91. 92.

1484--A. Ponnambalam - Pandateruppul
(P.O.) Pannakam North- (A) Fr.
AI, In, Po, Tam!l, Es·. T . N . U . 60 .
63. 64 . 65. 69 . 80. 8l.

POL6NIA- POLOGNE
POLAND

CHECOESLOV AQUIA - TCHECOSLOVAQUIE - CZECHOSLOVAKIA

2578-Z. Bartoszkiewicz.--Skr. Pocztowa,
165-Poznan 1- Al. T. N. U. 60.
90. 96. 97 .
2582- Barnard Jan Stepczynski - ul
Kwiatowa 9/ 10 - Poznan - 60.
3. 90. 96 .

2576- Miroslav Fromer - Vary Vitozna,
20- Karlovy- AI, Fr, In, T. N . U .
60. 90. 96.

.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:

~.

CONGO BELGA-CONGO BELGEI
BELGIAN CONGO
1899- Aurelio Araujo Valenga- Businga
- Par Lisala - (M) Po, Fr. T. U .
60 . 3.

SOLICITAM
TROCAS

FILIPIN AS-PHILIPPINES
2586- Evaristo B. Pascual- Baclobah Leyte- In, Es, 60. 3.

HOLANDA -PAYS-BAS
NEDERLAND
2577- D. Lispet Jr. Postbox 114--Hllversum- Directeur Magazin International.

INDIA-INDE
2587- Kantilal B. Patel- Bux! Bazar Cuttack, 1 - Orissa- (M), In. 60.
81. 92.

PAQUIST AO - PAKISTAN
2571- A. Rahman Seyd - Land Floor,
Block n.O 12, Plot n.O 6- Nazimabad- Karachi- In, Fr. It. T. C. V .

Escrevem-nos vB.rios coleccionadores
que pretendem relacionar-se com coleccionadores portugueses, entre eles :
A. CARLOTTI - Via Mayer, 22- Livorno - IWia.
FREINDORF ANDREJ - Czechonice
- Via Bielsko- Po16nia.
ARQ. BORDAN EUG-Str. Mazinovski nr. 13- Deva. Romenia.
BIDULA JAN - Pulaskiego, 37-BSiedlce- PoI6nia.
WOLFGANG !{Al:SER - Apoldaerstrasse, 35- Berlin....Lankvitz. Alemanha.
F. TARAMONA - General Sanjurjo,
44--Madrid- Espanha.
Estes endere!los sab. prestados sem
compromisso nem responsabiUdade da
nossa parte.
These addresses are given withouth
engagement nor responsabUity our part.
Ces adresses sont donnees sans engagement ni responsabil1~e de notre part
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OS SOBRESCFITOS EDITADOS PELO
C L U B E F' L ATE L I
DE PO R T U q A L
SAO DOS MAIS PERFEITOS QUE SE EDITAM
EM P .O RTUQAL

cto

16
Ainda temos

EDI~OES

a

EM

1954

venda na Secretaria os numeros:

6 - I Congresso da Federa!tao Portuguesa de Filatelia ............ .
7 - II Campeonato N acional de Moths ................................ .
8 - I Exposi!tao Filatelica de Leiria (inaugura!tao) ................ .
11- I Exposi!tao Filatelica de Leiria (encerramento) .............. .
13 - Plano de Educa!tao Nacional ........................................ .
14 - Linhas de Torres ....................................................... .
15 - Centenario do Nascimento de Dom Antonio Barroso .......... .
16 - I Exp. Filatelica Corporativa «Carris 1954» .................... .
17 - VIII Congresso da Federa!tao Internacional das Agencias de
Viagens ...................................................................... .
18 -150.° Aniversario do Coh~gio Militar ............................ ..
19 - IV Centenario da Funda!tao da didade de S. Paulo ........... .
20 - Reis de Portugal da 1." Dinastia .................................. ..
21 - IV Exposi!tao Filatelica Portuguesa (Porto 1955) ........... .
22 - Centenario do Telegrafo Electrico ................................ .

PANAMA
Si!:RIE DOS PAPAS
Segundo as ultimas· noticias que nos
chegam da Republica do Panama, acerca da projectada emissao chamada dos
<Papas:., esta ficou sem efeito, 0 que
constitui motivo de satisfagao para todos
os coleccionadores em geral, e para os
tematicos em particular.
Atendendo aos in11meros protest:os
que chegavam de todo, 0 mundo, contra
a emissiio especulativa, e sem outra finalidade que niio fOsse explorar os coleccionadores, 0 governo dOl Panama rejeitou
a emisslio.
o primeiro protesto partiu do diario panamaense <El Dia:t, secundado
por outros, e deve-se ao conhecido fi-
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2$50
2$50
2$50

latelista L. R. Alfaro, que denunciou a
emisslio como ilegal, porque seria de origem particular, e os selos seriam impressos por uma Companhia de Tegucigalpa,
a <Stamp S. A.», cOtllstituIda por accionistas do Panama e dos Estados Unidos.
Desta fantastic a emissao, aquela
Companhia receberia 30% do seu produto,
25% os accionistas, 0 Vaticano 10%, certas instituigoes de caridade 10%, e, finalmente, 25'10 0 Governo da Republica
do Panama!
A emissao· foi autorizada por 195 miIhoes, em series de 12 selos, que compreendiam os valores de 0.02 a 2.00jB., com
urn valor facial de 5 balboas cada serie;
total cento e cinco milhoes de -b alboas.
Felizmente que 0 Governo revogou
o acordo que autorizava a emisslio, e
a mesma ja niio sera posta a. venda.

IS

'"

EXPOSICOES
COLOMBIA - III EXPOSICION
FILATELICA N ACIONAL
Esta Exposigao Nacional, que se real1za em Bogota, por alturas da VII Conferencia da Unilio Postal das Americas e
Espanha, apenas admite, dos patses que
da Uniiio fazem parte, literatura filatelica.
Os interessados podem dirigir as suas
consultas ao Comite OrgaJnizador del Concurso de Llteratura Filatelica-Clube Filatelico de Bogota, Apartado aereo n.·
5258, Bogota (Colombia S. A.).

WIEN 1956
Celebrando...se em 1956 0 25. 0 Aniversario do estabelecimento das carreiras
aereas austriacas, realizar-se-a em Viena
uma exposigiio de selos de correio aereo.
Para outras informagoes, devem dirigir-se a Oefa, 1956 Presse. Postfach 55.
Wden IX; 71 (Austria).

JUFIZ III

A primeira exposiglio filatelica de caracter lnternacional que se efectua na
Jugoslavia, a JUFIZ m, realiza-se em
Zagreb, de 20 a 27 de Malo de 1956.
Os arranjos tecnicos e arUsticos dos
saloes de eJqlosigiio foram confiados ao
arquitecto Tisina, urn dos melhores da
Jugoslavia. 0 conhecido escultor croata
Grga Antunac, que trabalhou com 0 famoso mestre Ivan Mestrovic, foi quem

desenhou, com muita felicidade, a medalha que val ser distribuIda naquela exposigao.

CUPEX
Prosseguem activamente os trabaIhos de organizagiio da Exposiglio Filatelica Internacional do Centenario, de Cuba
(CUPEX), que se realiza em Havana, de
12 a 19 de Novembro.
o nosso editor, Alberto Armando Pereira, ja representante em Portugal da
5." Exposigiio Filatelica Internacional de
New York (FIPEX), foi convidado para
representar em Portugal a CUPEX, mas
decllnou 0 convite, por este ter side feito
apenas com 2 meses de antecedencia sobre a data da abertura daquela exposi·
glio.

FINLANDIA 56
Para celebrar 0 Centenario da emissiio do primeiro selo finlandes, a Suomcn
FilateUstilUtto r. y. - Finlands Filatelisforbund r. f. organizara uma exposigao
filatelica internacional em Messuhalli-Masshallen, em Helsinquia, de 7 a 15 de
Julho de 1956.
Esta Exposigll.o, aprovada como Internacional pela Federaglio Internacional de
Filatelia (FIP), sera regida pelas disposigoes do Regulamento da FIP em vigor,
ou por outras complementares, aoprovadas pela Federaglio, e pelo Regulamento
particular da Finlll.ndia 56.
Seriio admitidos na Exposiglio todo!!
os tipo,s. de colecgoes previstas no art. 20.'
do <Regulamento Geral das Exposigoes
patrocinadas pela FIP:., e tambem a lite·
ratura filatelica. Contudo, chama-se a
atengll.o do art. 41.", segundo ()I qual havera urn comite para verificar se as participagoes correspondem as rondigOeS astipuladas no art: 40.· do Regulamento, que
se refere a participa~a() das colecltoes nas
exposiltoes internacionais, e de decidir se
a colecgao anunciada oferece interesse.
As participagoes inscritas na Expos!giio, ou convidadas a figurar, seriiQ re-
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FINLANDIA

exemplares. 0 primelro dia de venda sera
a 24 de Novembro de 1955.

Para comemorar 0 50. aniversario da
da cidade de Lahti, que tera
lugar este ano, sera emitido urn selo comemorativo no valor de 25 marcos. 0
desenho sera executado pelo artista Olavi
Vepsalalnen, e gravado por 8. Ronnberg.
A tiragem sera de 1.000.000, e 0 priineiro
dia de venda a 1 de Novembro de 1955.
0

A Direc!:ao Gerru dos Correios e Telegrafos decidiu emitlJr este ano uma nova
serie de tr6s selos com sobretaxa, a favor da Cruz Vermelha Flnlandesa. Os
valores facials destes selos sao 25, 15 e
10 marcos, e as sobretaxaB 5, 3 e 2 marcos. As cores seriio respectivamente verde, castanho vermelho e azul. Os projectos e os desenhos foram executados pelo
artista Signe Hammarsten-Jansson, segundo os desenhos de Albert Edelfelt, e
gravados por A. Lauren. Representam
urn novo soldado, J. Z. Duncker e von Ru_
neberg, personagens de urn livro onde J.
L. Runeberg, po eta nacional, contou
os faltos das tropas finlandesas durante
a guerra de 1808-1809. A tiragem dos selos 25+5 e 15+3, e de 400.000 de cada
valor, e a do selo de 10 + 2 de 500.000

funda~ao

REPOBLICA DA CHINA
No passado dia 3 de 8etembro-Dla
das For!:as Armadas Nac1onais, foi emitida urna serie comemorativa com os seguintes valores, quantidades e cores :
0.40 10.000.000 azul
2.00
400.000 vermelho
7.00
600.000 verde
Foram emitidos tamMm 10.000 blocos com os tres selos .
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ExposiCiiio

Filatelica de Correio

Costumamos receber selos para anunciarmos as novas erniss15es, enviados pelas
Administra!;15es Postals dos diversos paises, e a algumas delas temos felt!> referencia, consoante 0 espa!:o disponivel.
Recentemente, recebemos da nha de
Lundy varias series consideradas illtimas
emissoes. Entretanto, a British Philatelic
Associaton (B. P. A.) e a Philatelic Traders Society (P. T. S.), em declara!:ao
conjunta, chamaram a aten!:iio·, tanto dos
coleccionadores como dos comerciantes,
para que nao se iludam com essas series,
e assim comunlcaram:
«Nas localidades ha pouca necessidade de selos docals:., e as recentes ernissoes de Lundy e Herm tern levado mals
em considera!:!i.o 0 lado de explora!:iLo, do
que as necessidades legitimas dos correio!:
destas llhas.
Se bern que nao exista lei que proiba
o emprego destas vinhetas, exceptuando
o preceituado pelo departamento dos correios, que proibe a coloca!:ao na frente
dos sobrescr.i:tos, para que nao haja confusoes com as em.fss15es governamentais,
devem ser colocadas no reverse como se
USa com os selos antltuberculosos e outras.
o custo da impressao destas vinhetas
e relativamente barato, e e por esta razao que se vendem multo abaixo do chamado valor facial. Exist em muitas llhas
na costa ocidental da Esc6cia onde nao
ex.tste distrlbui!:ao e recolha de correio,
mas alguns habitantes encarregam-se
destes servi!;os, transportando as correspondencias para a esta!:ao postal mais
pr6xima ou vice-versa. Fica assim 0 caminho aberto aos proprietarios destas
ilhas para criarem etiquetas para cobrir
o custo do transporte, desde urn simples
postal ate uma ovelha, com val ores facials desde 1h peny ate 1 Libra.
86 0 coleccionador poders. estabelecer
urn senti do de propor!:ao pelo dinheiro
que dispende com estas dnven!:15es ...
Ainda recentemente, a dlha de Herm
lan!:ou urn lote de bonitas etiquetas coloridas com 0 pomposo titulo de «selos

locais:.. Idealizados e produzidos por urn
comerciante especulador, cujas vendas
abaixo do valor facial foram grandes, nao
s6 para os E stados Unldos, como tambem
na Inglaterra e em varios pruses. No primeiro dia de emissao da serie, que tern
o valor facial de 4 s. e 61h pence, vendeu-se em Paris a 125 francos ...
As emiss15es geralmente chamadas 10cais, e que teem tido lugar de honra nos
albuns, junto das emiss15es postais do
pais ernissor, aparecem quase sempre antes do estabelecimento dos servi!:os postais actuais, e muitas vezes correspondiam a uma necessidade de distribuir a
correspond6ncia dentro da localidade, e
locais pr6ximos. Nestas organlza!:15es, intervieram companhias particulares, como
a do correiC) local de Berlim, a de Copenhaga e outras, mas sempre com selos de
facial representando uma frac!:ii.o mInima •
de custo.
Compreende-se que selos como estes
encontrem amadores, e a.inda hoje existern muitos coleccionadores que os procuram, mas quando a necessidade local
cessa, por ter amplos servi~os dos correios, deixam de emitir-se.
Infellzmente, naqueles tempos havia
fabricantes que se dedicavam a inventar
estas emiss15es locais, e por isso multos
coleccionadores perderam 0 interesse por
esses selos. Contudo, ainda existem coleccionadores de selos locais, e nao ha duvida que muitas das ernissoes das nhas de
Lundy, com os seus valores em <Puffins:.,
sao procuradas, mas os coleccionadores
avisados nao se vao interessar por eles,
nem prestar-se a este jogo, como ocorreu
com as vinhetas de Lundy e Herm).
Nos Estados Unldos da America, 0
protesto nao e menor, por estas series,
comunicando a ASDA (American stamp
Dealer"s Associaton) a sua desaprova!:ao
pelo fabrico, distribui!;ao e venda, recomendando aos seus associ ados que fa!:am 0 possivel para dar a conhecer aos
coleccionadores as caracteristicas destas
vlnhetas.
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co Lecc;Cio ~a8pary
Alfred A. Caspary, que faleceu recentemente nos Estados Unldos da America,
era urn dos maiores coleccionadores que
exist!a em todo 0 mundo, e dos mals celebres do iiltimos cinquenta anos. A sua
colecgiio era, em classicos mundials, uma
das mais completas.
Por ordem dos testamenteiros, foi encarregada de os leiloar a fil'lTla H. R .
Harmer, de Londres e New York, leiloeiros de fama mundla!.
A primeira venda efectuou-se em 15
de Novembro, e constou dr s c:provis6rios>, com cerca de 150 l::tes, avaliados em mais de 150 mil d61ares. Estes selos, sendo bastante apreciados nos Estados Unidos, foram bastante disputados,
porque raramente aparecem a venda, e,
quando aparecem, alcangam pregos muito
superiores aos indicados nos catalogos.
A segunda venda, que tera lugar em
16-18 de Janeiro d.:J pr6ximo ano, constara dum extenso conjunto com maravilhosos blocos e cartas dos Estados Unido's, emissoes gerais.
As restantes partes desta fabulosa colecgao serao vendidas em leiloel!, sucessivos, talvez durante os trl!s pr6ximos
anos, e espera-se obter uma receita record pela venda desta colecgao. Como havera possibiIidade de se obterem melhores cotagoes para os. selos de Inglaterra
e Col6nias Inglesas, em Londres, e muito
p'Jsslvel que ali Ee realizem os leiloes referentes a parte do Imperio BritA-nico.
Pode-se assegurar que algumas destas
colecgoes serao expostas antes de leiIoadas, a flm de, em eXJ?osigoes parciais, dar
a conhecl!"las aos filatelistas interessados
em estuda-las e admira-las.
Muitos dos exemplares de Caspary foram reprJduzidos no celebre niunero de
« L~ fe> , que tanta sensag3.o causou . 0 seU

pesud6nimo era 0 de «Pacificus>, mas os
conhecedores nao ignoravam a quem pertenciam os exemplares.
Diremos alnda que Alfredo H. CB.5pary nas~eu em New York, em 1877, e
comegou a sua c Jlecgao em jovem, au"mentando-a sempre com exemplares dos
mais belos, ate ao dia da sua morte, ocorrida em 7 de Janeiro de 1955. Era urn homem de aspecto modesto, e raramente
gJstava de exiblr os tesouros filateUcos
- que pos£uia.
Como nota curiosa, e para finallzar :
_Uma vez, no ano de 1924, chegou a Ingla1 terra para tomar parte num leiliio da famosa colecga()J HInd, comprou, por 7.000
libras, onze selos da·s Mauricias, e regres_sou apagadamente aos Estados Unidos,
no mesmo barco que 0 tinha levado a Capital inglesa ...

·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:"t":·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:.:.:.:.:.:.:.:. :. :.:.:.:.:.:.:
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como {) Clube, diio garantia de continuldade A publ1cagao, e asseguram As respect!vas edigoes 0 «decoro> indispensAvel.
Quanto aos de nossa tniciativa, temos
procurado fazer 0 melhor que e possivel,
mantendo a qualidade e formato dos sobrescritos, e conflando a execugiio dos desenhos e 0 arranjo grAfteo a artIstas de
reconhecido, merito. Os nossos cons6cios
nos diri!:o se temos atingddo oobjectivo
que nos propuzemos.
Note-se, porem, que a tiragem, necessa.rlamente limitada, nos nao permitirA
nunca dar aos nossos sobrescrltos aqueie
aspect:> primoroso que tern os publicados
em alguns paises, como, por eXeIIlplo, os
dos E .U.A., onde as edigoes particulares
de enveiopes do primeiro dia atingem a
casa do milhao ...

()8

8obre8crilo8 con1 emof'alin08 edilado8 pelo
~

Y6Lllbe ':3-r i LCltelico

de ~orLLLgal

Ao noss') Clube se ficou a dever a
Pelo DR. MARTINS SOARES
introdugao em Portugal dos sobrescritos
tidade, como as comissoes organizadoras,
de prlmelro dla-c:first day covers>--com
nos caso das exposlgoes reg.1onais.
a ediga() do destinado a'J carimbo comeo sobrescr.lto n.O 3, ainda sem indicarnorativo ~riado pelos C.T.T. para assinagiio numerica de ordem, no· canto inferior
lar 0 inicio da circulagiio da serie comee!!querdo, como passaram .a ter os editamorativa do 75. AniversAr.!o da U.P.U.
Depois, como passou a haver
edigoes oficiais de sobrescritos, 0
Clube resolveu publicA-los apenas quando os C. T. T. c·s nao
editavam, e assim apareceu 0 comemorativo do centenario do inlcio da clrculagao, em 1 de Julho
de 1853, do primeiro selo portugul!s, sob a legenda C:O selo portugulis faz hOje cern anos>. 0 aspecto grAflco, confessemo-lo, fol
infeliz, mas 0 facto de se tratar
de uma edlgao limitada - 250
exemplares, numerados e rubricados- e 0 seu elevado custo 20 escudos, cada- tornaram-nos
disputad'Js.
Ao criterio que tinha sido
adoptado, abriu-se uma natural
excep!;ao para a emissao comemorativa do centenArio do selo
Um aspecto da SIR, num 1.° dia de amissao
postal portugulis.
dos 'p osteriormente, foi publicado para
A seguir vieram outros referentes a
carimb'Js eomemorativos, sempre no proaposiga'J do carimbo comemoratfvo du
inauguragao, em Barcelos, do monumento
p6sito de nao os publicar quando houvesse edigao oficlal dos C.T.T., ou outra enao bombelro voluntario.
Mas como nem todas as edigoes part!culares davam garantias de continuidade,
nem primavam pelo aspecto artistico (hapela casa leiloeira americana H. H. Harmer, ao anunciar a venda da famosa covendo algumas francamente infelizes) resolveu 0 n0880 Clube, com a dntengiio de
lec!;ao Alfred E. Caspary, avaliada em
mals de urn milhao de d61ares.
encorajar 0 colecc!onamento destas esPORTO ALEGRE-Em 21 de Junho
pecies fiIatelicas, editar tambem sobrespassado, a Sociedade Filatelica Riograncrltos de primeiro dia, e para todos os cadense comemorou 0 seu 24.0 anlversario.
rimbos especials.
De principio, notamos urn .certo re:m a quarta sociedade filatelica braslleira
que tern sede pr6pria, adqulrlda por
traimento dos· colecclonadores pelas edtgoes particulares destes sobrescritos, tan500.000 cruzeiros.
LONDRE8-A Philatelic Traders Asto mal 1 que 0 niimero dos seus editores
soc!atkm e a British Philatelic Assoc!avinhn crescendo. Todavia, 0 interesse vern
t!on, denunciam a emi!::siio de uma serie
aumentando, sobretudo em reiagiio aos
de nove selos c:altamente suspeitos>, com
sobrescritos criados por entIdades que,
a legenda <Romania Posta:..
(Continua na p6.gbIa 22)
0
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munbo rl1at€11CO
MADRID- Esta a despertBir grande
interesse, no: me10 filatelico madrileno, a
funda!<i!.') de urn Clube Filatelico que, nilo
tendo ainda nome defin1tivo, ja conta com
in11meras adesCies. Para n6s, 0 mais curioso da notieia e que a sede esta localizada na Avenida del Presidente Carmona, I, e que, pela leitura das notieias, esse Clube tern as caracteristicas do nosso.
BRUXELAS - 0 nosso cons6cio H .
Hendriks procede actualmente il. venda
duma imporlBinte colec!<lio de sobrescritos das viagens efectuadas pelos Zeppelins.
PAMPLONA- A revista eEl Eco FiJBlt€lico:. publica, no s eu n11mero de 1 de
Outubro, urn ;interessante artigo sobre
os Corre1os de Portugal.
LONDRES - A firma Robson Love,
Ltd. vendeu, em 21 de Seternbro passado,
numerosas pe!las filatel1cas ingJesas consideradas (micas, compreendendo os projectos originals de Chalmers (1858), enviados ao secretario da Administra!lao
Postal, os avisos dos Corre1os de 1840, e
uma folha completa de 1 d. anilina, de
1911.
P ARIB-Pierre Yvert, rodeado dos peritos Ladislav e Alex Varga, estuda as
possibllidades da edi!li!.o de urn cataIogo
Yvert com as cota!loes em d6lares, no desejo de conquistar novos adeptos entre as
coleccionadores da lingua inglesa.
BRUXELAS - eLa Revue Postal e)
continua a publicar, da autoria de Jean
Du Four, interessantes trabalhos sabre
marcofilia belga.
LONDREB-Com mudan!la de desenho
para outros, dos Castelos de Isabel, aparecau a nova serie de Inglaterra, que obteve, logo no primeiro dia, grande aucesso. De facto, os selos estao primorosamente desenhados e executados, e tl!m
os desenhos d')s castelos de Carrickfergus
2/6, C8i6rnavon 5/ , Ed1nburgo 10/ e Windsor 20/ .
V ATiCANO-Acaba de ser descoberto urn erro no selo de 10 liras, correia aereo, do ana de 1938, aparecendo exemplares ern pares sem denteado.
TORINO-A trinta de Novembro, sera posta il. venda a primeira edi!li!.o do

Catalogo de Selos de !talia, editado por
A . Bolaff!, especlalizado em !taIia 1862-1955, Trieste Zona A e Vaticano. Esperamos que este cataIogo venha a ser
apreeiado devidamente pelos coleccionadores, dado. que 0 seu editor e urn dos
lnaiores peritos e comerciantes de !taIfa.
NEW YORK - Consta que 0 editor
Minkus, que lan!lou no ana transacto 0
eNew American Catalogue) , tern ern prepara!liio urn catalogo mundial·.
AUCKLAND - A Exposi!liio InternacionBiI da Nova ZelAndia registou 13.313
visitantes.
STRASBOURG-De 2 a 5 de Seternbro de 1955, 'l'ealizou-se 0 6." Congresso
da Federa!lao Internacional da Filatel1a
Constructiva (FIPCO), 0 qual reuniu cerca de 30 delegados, provenientes de 8 na!loes. As sessoes, que tiveram lugar no
Hotel Monopole-Metropole, decorreram
com multo interesse, e foram debatidos
muitos e importantes trabalhos referentes il. fnatelia tematica. 0 pr6ximo Congresso anua! tera lugar na cidade de
Maastrich (Holanda), e 0 de 1957 reunira
em Co16nia (Alemanha).
BUDAPEST - Entre as colec!loes do
Museu Postal da Hungria, conta-se uma
de selos falsos, composta de 10.000 exemplares. Contudo, a mals importante e a
de selos Universals, que reune cerea de
130.000, provenientes da UPU, compras
e trocas efectuadas pelo Museu.
TOQUIO - Os correios come!laram a
utillzar urn novo carimbo de barras, que,
ao marcar a correspondencia, tapa quase
por completo 0 pr6prio selo.
SOLLER (Espanha) - O carimbo utillzado quando da Exposi!<8.o Filatellca, real1zada a 22 de Agosto, tern 0 ·erro Expos iocn em vez de Exposicion.
TORINO-Sob a rubrica Segnalazioni
al Ministro delle Poste, a revista ell Collez!onista) publica regularmente fotograflas de selas mal obI1terados, sujos pelos
correios, e alguns m esmo fora da circula!l8.o, e que p8iSsam pelos correios italianos.. Cada C8iSO tern 0 seu comentario
mais ou men')s extenso.
NEW YORK - A novidade mals 1mportante da nova esta!l8.o filatelica e dada

Federa~ao)

Portugueso

de Filatelia
A Federa!)iio PortUglletl8 de Fllatelia pede-nos a publlcB!)ao do seguinte :

,.

Com data de 19 de Agosto p.p., foi
recebida n esta Federaglio uma carta do
Clube de MO!lambique, que passa:rnos a
transcrever :
<Estlmados Senhores :
Pelo balancete de contas referente ao
an') findo-, publicado no N ." 70 de Mercado Filatelico, verifica-se que a receita desta Federa!lib foi muito deminuta
e n8.o permitira 0 desenvolvimento suficiente dOl! seus servi!;os de modo a melhor
servir a filatelia nacional.
Em vista dlsso, a Direc!l8.') deste Ciube resolveu contribuir voluntariamente
com a quanUa de Esc. 1.000,00 (mil eEcudas), para ajuda da montagem de serVi!l')s da Federa!l8.o, esperando que as
demais associa!<oes federadas contribuam
com uma quantia de acordo com as possibilidades de eada urn.
Sem outraa&sunto, e com os melhores desejos pela prospriedade da F .P .F.
c pelo desenvolvimento da filatcl!a nacional, subscrevemo-n'Js, etc.)

MEDALHA DA FEDERAQAO
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tlliza!l8.o do escudo nacional (Portuguesa) e 0- contorno de urn selo de correio
(Filatelia) . No reverso, uma coroa de
carvall'jo e louro circunda urn campo vazio, destlnado il. inscrl!l8.o do nome do
premiado e do· certame respectivo.
A medalha da F . P . F. destina-se a
ser oferecida aos juris d8iS exposi!loes filatelica& Portuguesas e internacionais
apoiadas ou patrocinadas pela F. 1. P.
(Federation Internationale de Philatelie),
para atrtbui!l8.o aos participantes, nas seguintes m'Jdalidades :
de curo -

para exposi!loes internacionais
realizadas em Portugal;
de prata dourada (vermeil) - para exposi!loes naeionais portuguesas;
de prata- para exposi!;oes internacionals
e para exposi!loes regionais ,
portuguesas;
de bnnze - para exposi!<oes locals portuguesas.
A primeira oferta da medalha da F .
P. F. foi feita ao jUri da IV Exposi!l8.o
Fllatelica Portuguesa, ePorto 1955) , realizada no Porto, de 4 a 11 de Setembro
p . pd ....
0& meus cumprimentos para V. Ex.' .

o Pres:idente da Direc!)iio·
(as.)

Brig. Jose da Cunha Lamas .

Ex.mo Senhor:
Venho comunicar a V . Ex." que, dando realiza!<8.o a urn voto expresso no, 2 ."
C-:: ngresso desta Federa!;8.o, que teve lugar em Lisboa, a 19 de Mar!lo do corrente
ano, foi cunhada urna medalha particular
da Fedara!liio Pm'tuguesa de Fllatelia (F.
P . F.), cuja reprodugiio tenho 0 prazel'
de enviar ' inclusa.
Desenhada sobre urn esbo!;o de A. H.
de Oliveira Marques, apresenta, no anverso, uma composi!liio aleg6rica aos trl!s
elementos que. constituem 0 nome <Federa!liio Portuguesa de Filatelia) : urn feixe
de varas, simbolizando a uniao dos clubes
filatelic')s portugueses (Federa!l8.o), a es-
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LegislaCQo
DE PORTUQAL E ULTRAMAR
PORTUGAL
:eORTABIA N.· 15.528
31 de Agosto de 1955

zen to, cercadura a verde e vermelho, texto a preto e vermelho, e brasiio a preto.
o selo dos referidos bilhetes-cartas,
tendo como motiv(). a cruz de pedra lioz,
com a imagem em relevo de Nossa Senhora das Gragas, e impresso nas cores
ard6sia e cinzento-claro~ e tern as dimensoes de 21,5 X 30 mm.

ESTADO DA INDIA
PORTARIA N." 15.899
31 de Maio de 1955

•

CABO VERDE

Manda emitir e por em circulalliio, no
Estado da India, 200.000 bilhetes-cartas-aviiio (aerogrammes), confeccionados
em papel de escrita branco, de formato
de 263 mm X 178 mm (abertos), com
tr~s fundos de impressao diferentes, terra de sena, preto e castanho-claro, cercadura a verde, vel"melho e preto nos das
taxas de 7 e 10 tangas, e a verde e vermelho no da taxa de 9 tangas, texto e
brasao preto, sen do a SUa dIstrl-bui!<ao
por taxas, quantldades e motivl"lS seguin·
tes:
7 tangas- Igreja de Calanjute
(Bardez) ........................... 100.000
9 tangas - Se de Diu ............
50.000
10 tangas - Igreja de Marga'O
(Salsete) . .. ........................
50.000
Os selos dos referidos bilhetes-cartas-aviao tern as dImensoes de 24 rom X 35
mm., e sao Impressos nas cores preto e
terra de 'sena, preto e cinzento-azuladol
e -preto com fundo cinzento, respectivamente.

PORTABIA N.' 15.488

PORTARIA N.· 15.505

Cria e manda p{\r ein circula!<iio, cumulativamente com as que estii6 em vigor, uma serie de selos postais comemorativa do Centenario do telegrafo eIectrlco em Portugal·, com as dImensoes de
25 mm X 35 mm, das taxas, cores e nas
quantidades seguintes :
1$00 - carmlm, com cercadura
amarela ........................... 5.000.000
2$30 - azul, com cercadura
cinzenta-esverdeada ........... 1.000.000
3$50 - verde, com cercadura
cinzento-amarela ............... 1.000.000

... de Agosto de 1955

16 de Agosto de 1955

Manda emitlr e por em circulalliio, na
provincia de Cabo Verde, 10.000 bilhetes-cartas-avia'J (aerogrammes), da taxa de
1.60, confeccionados em papel de escrita
branco, de formato de 252 mm - 180 mm
(abertos), com fundo de impressao cin-

Manda emitir e por em circulagao, no
Estado da India, selos de franquia postal
comemorativos do I .· Centenario do naseimento de Monsenhor Sebastiao Rodolfo Dalgado, tendo pOT motivo a sua efigie, com as dimensi')es de 25,4 mm X 34,5

"

que continuava a existir ai uma esta!<iio
postal, mas com atrlbui!<i')es muito limltll.das) , 0 que s6 se podia fazer em <Lavacha>, localidade da Uniiio Indiana,
para 0 que os indIviduos -se deslocavam
ali, mediante «Permit> (autoriza!<ao
de autorldades competentes). Informava-me mais, na mesma carta, de que nao receberia a minha resposta para 0 seu endere!<o anterior, tendo de a endere!<ar da
seguinte forma: V. C. C j 0 Lavacha Asram, Post Lavacha, District Surrat, Via
Vap!. A minha carta seguiu conforme IndIcado.
Seis meses depois, datada de 9-5-55,
recebi uma carta do meu referido- correspondente. Desta vez, provAvelmente esgotados os envelopes que possuia, e niio
tendo A mao outro melhor, utilizou urn
sobrescrito ja usado·, que recebera em
19-10-53 da Companhia de Seguros de
Vida cLndian Life Ass. Co. Ltd.>, metida
D'JS correios de Bombaim em 16-10-53,
como indicam os carimbos na frente e no
verso do sobrescrito, inutilizados posteriormente A caneta. Notam-se tambem, no
canto superior dIreito', vesUgios de selos
da Uniiio Indiana, retirados, usa-dos originalmente pela Companhia Indian Life.
o curioso sobrescrito traz os selos postais
da India Portuguesa N.·· 400 e 408 (Eladio), inutillzados com urn carimbo circular, e linhas paralelas ondeada;s·, dOO Correios de Vapi, com as segulntes lnscri!<i')es
em «hindi> (lingua Indiana), alem da
data 9-5-55, e a hora 5,45: no topo «Vapv>, em baixo «Surat» (nome do distrito),
e a seguir a hora «Sae» (abreviatura da
palavra «Saencard», que em hindi signifIca «da carde>, 0 que indica que os selos
foram inutllizados as 5,45 p. m. de 9-5-55). No verso, alem do carimbo de 1953
de Silvassa, a que ja me referi anteriO'1'mente, foi posta 0 carimbo da data da en_
trega no-s Correios de Mapu!<a, de 23
Maio 955, que nao e bern legivel, em que
me velo As maos.
Como 0< caso era interessante, escrevi
posteriormente a esse meu correspondente mais duas cartas, pedindo que me
respondesse com possivel brevidade, tudo
isso por causa da mlnha ambi!<ll.o< fllatelica, mal disfar~ada, de conseguir sobrescritos franqueados com selos da India
Portuguesa, e inutllizados com 0 cartmbo
de Vapi, mas, tllilvez pOT mlnha pouca
sorte, nunca mais fiquei sabendo nada
desse meu correspondente.
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Encontrei-me ontem com urn estudante do Liceu em Pangim, que sabia ter
o seu pal em Silvassa, e quis saber como
reeebia a sua correspondllncia, ao que me
informou que a mesma era franqulada
com selos da Uniiio Indiana inutilizados
nos correios de Vapl.
Gostosamente darei de futuro quaisquer outros lnformes que venha a ter, relativos aos territ6rios de Dadra e Nagar-Aveli, e tenham interesse filatelico.
L. M. de Noronha, C. F. P. ~51

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

NOTicIAS DE PORTUGAL
E ULTRAMAR
LISBOA - Anunci-amos em primelra
mao que urn dos nossos eons6cios adquiriu, numa cidade do Norte, urna importante colecgiio de cartas com milhares
de exemplares. Entre elas, apareceram
novos elementos para a hist6ria da filatelia em primeiros dias de circula!<ao, e
multo outro material de estudo da marcofilia antiga.
PORTO - ReaIizou-se uma segunda
Exposilliio', nesta cidade, com a abreviatura «Porto 1955~, mas, desta vez, dedIeada a coisas agricolas.
LISBOA-Os selos para 0 Estado da
India, comem'Jrativos do Centenario de
Monsenhor Rudolfo Sebastiao Dalgado,
foram rateados pela Agllncia Geral do
Ultramar, confirmando-se a nossa notlcia
da sua grande procura por parte dos comerciantes.
S. TOMll-Os selos da taxa de $50 da
serie <Asslstllncia> estll.o prestes a esgotar-se, e nao sera feita nova emlssiio.
LISBOA - Inaugurou-se, no Hospital
de S. Maria, urn posto de correio privativo.
LISBOA-No voo inaugural dos serVillCl'B aereos da <Lufthansa) Portugal-Alemanha, realizado em 3 de Outubro,
niio foi aposto nas correspondllncias qualquer carimbo especial.
PANDA-Faleceu nesta localidade 0
filatelista Sr. Arlindo Dias Gralla, a quem
Mo!<amblque fica a dever inestimaveis
servillos A filatelia. Era no-sso cons6cio,
e grande Amigo do Clube.
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bolecimento dos Portugueses naquela provincia, com as dimensoes de 25,4 mm. X
X 34,5 mm., nas quantidades, taxas, motlvos e cores seguintes :

portuguecSecS
inutiL~adoc5 Ila qLlliCio
Com 0 que se segue naQ pretendo fazer artlgo algum, pois nao possuo dotes
de escrltor para tanto, mas como julgo
que sers. de interesse para todo 0 fllatelista, e como se trata dum caso curioso·
para a hist6rla da filatelia nacional, vou

c:;ndiana

rios do Estado da India, devido A situagao ca6t1ca que reinava nesse terrlt6rio,
recebi, ap6s longo silencio, uma carta
do meu correspondente V. C., de Sllvasss., datada de 8/11/ 54, a qual trazla
o selo N." 558 (Cat. Eladio), mas sem ca-

mm. nas quantidades, taxas e cores !;cguintes:
1 real - encarnado, verde, cinzen to, preto, carmim e rosa... 250.000
1 tanga - castanho, verde, cinzento, preto, carmlm e rosa .. . 250.000

MOQAMBIQUE
PORTARIA N.· 15.489
4 de Agosto de 1955

Manda emitir e par em circulagii'l, na
provincia de Mogambique, 150.000 bilhetes-cartas-aviao (aerogrammes), confeccionados em papel de escrita branco, de
formato de 252 X 180 mm. (abertos) com
cercadura a verde e vermelho, texto a
preto e vermelho, e brasao a preto, tendo
o da taxa de 2$50 0 fundo impresso a cinzento, e 0 da taxa de 3$50 azul-celeste,
nas quantidades e motivos seguintes :
2$:>0 - 100.000, edificio da Repartigao
Regional dos C. T . T . de Inhambane;
3$50 - 50.000 - estagao radio-transmisEora de Polana.
Os selos dos referidos bllhetes-cartas
tern as dimensoes de 25 mm X 18 mm, e
sao impressos nas cores pret~ e cinzento
-claro para a prlmeira taxa, e verde e
azul-claro para a segunda.

MACAU
PORTARIA N.· 15.554

relatar c')mo recebi a correspondencia de
urn amigo meu de Silvassa, sede do enclave portugues de Nagar-Aveli.
Depois da Interrupgao das comunicagoes entre Nagar-Aveli e outros territ6-

rimbo algum, nem mesmo tendo sido inutilizado iI. pena, e em que me informava
que the era impossivel remeter-me selos,
como habitualmente, por nao se aceitarem registas em Silvas sa, (0 que denota

25

4 de Outubro de 1955

Manda emitir e pOr em circulagao, na
provincia de Macau, selos de franqula comemorativa do IV Centenario do Esta-

20 avos- Efigie de Jorge Alv:ares - preto, cinzento
esverdeado, amarelo,
azul, castanho, encarnado e terra de sena

150.000

24 av::s- Efigie de Tome Peres
- preto terra de sena,
castanho azul e amarelo torrado .... .... .. ..

150.000

40 avos- Efigie de Miguel de
Ariaga Brum da Silveira- preto, amarelo
encarnado, terra de
sena, azul-forte, azul
fraco e lilas .. .. .... .. ..
90 avos- Efigle de D . Belchior
Carneiro- preto, amarelo, azul, encarnado,
rosa velho e terra de
sena .. .. ........ .... .. .. ...

150.000

150.000
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Boletim Oficial dos C. T. T.
A Administragao-Geral dos Correios,
Telegrafos e Telefones publica todos 'Os
meses urn Boletim Oficlal, que con tern,
para os filatelistas e coleccionadores,
abundante material informativo de cal'Acter ofidal.
Do ano transacto, e segundo () Indice
inserto no ntimero de Dezembro, reproduzimos, com a devIda venia, as indicagoes que julgamos de maior utilidade :
Boletim

AUTO AMBULANCIAS :
Circ. n." 5408, 75/ E-Inauguragao das auto-ambulAncias
Porto-Braga-Fafe (PBF) e
porto-Aveiro-Coimbra (PAC)

Pagina

308

BILHETES-POSTAIS:
Clrc. n ." 5409,83/E - Bilhetes-postais ilustrados ao
prego de $50- Sua distribuigao,
e venda ................... .. ......... 309
CONVlIlNIOS:
2." acto adicional ao converuo celebrado entre a Admlnistragao-Geral dos Correios, Telegrafos e Telefones e a Companhia Naclonal de Navegagao, em 1 de Outubro de 1941,
para regular as condigoes de
transporte p~r via maritima
de malas de correio e de encomendas postais .. . . . . . . ... . . .. . . . . .
CORRESPONDlIlNCIA COM
ENTIDADES ECLESIAS.TICAS:
Circ. n." 5405,48/ E-Sobre
o tratamento que deve dar-se
as diferentes entidades eclesiAsticas na correspond~ncia
que os nOSSOl; servigos tenham
de dirigir-Ihes .......... .. ...... .. ..
Clrc. n.· 5406,55/ E-Rectificagao a. circular n.O5405,48/ E
Circ. n .· 5412,111/ E - Correspondencias oficlals expedidas ou destinadas ·a pArocos
e entidades ecleslA-sticas .. ..... .

223

260

o

ESTAQOES E POSTOS:
Circ. n ." 5405,51/ E-CTF4
do Sameiro - Funcionamento
temporArio ..... .... .... ..... . ... .....

305

M A QUI N A S DE FRANQUIAR:
Circ. n .O 5403,27/ E-Servigo de maquinas de franquiar
MUSEU DOS CTT :
Clrc. n." 5406,9/ A- Transferencia das suas instalagoes

312 36

L. M. BARATA DAS NEVES

309

258

303

61

306

160

REDE POSTAL NACIONAL
(RPN) :
Or d e m de s e r v i g 0 n.·
5412,29- Carta da rede p'Js~al
nacional - RPN ... . ... ..... . .. .. .
302

53

305

106

306

164

312

361l

Este Boletim do Clube Fl1!itelico de
Portugal continua a averbar medalhas.
Depots da de prata da IV Exposigao Fllatellca Portuguesa, <Porto 1955», cumpre-nos registar hoje uma medalha de
bronze na <Westropa:., Exposigao Fllatelica da Europa Ocidental. Assim se vai
projectando, em todo 0 mundo filatellco,
o valor e 0 prestigio da revista do nosso
Clube.

107

LIS T A DAS ENTIDADES
AUTORIZADAS A EXPEDIR CORRESPONDlIlNCIA
OFICIAL:
Circ. n ." 5412,108/ E - C'Jrrespondencia oficial ..............
MANOBRAS MILITARES
DE 1954:
Circ. n ." 5409,76/ E--Manobras miUtares de 1954 no campo de instrugao militar de Santa Margarida - Colecgao dos
servlgos CTT ............ . ........ ..

NOSSO BOLETIM

.

Entre os amigos do Clube Filatelico
de Portugal, sempre pronto a todas as
ajudas e a todos os trabalhos, conta-se
o noSSQ amigo Luis Manuel Barata das
Neves . . Especiaimente nos dias de novas
emissoes, e ultima e designadamente durante a IV Exposigao Filatelica Partuguesa, <Porto 1955:., Barata das Neves,
entusiastico e modesto, e urn dos melhores amigos e mais valiosos colaboradores
do nosso; Clube, que, por ,i ato, aqul lhe
expressa os seus melhores agradecimentos.

A EXPOSIQXO DO CHINDE
312

SELOS :
Porta ria n.· 14.720 - Manda reUrar da circulagao selos
postais de determfnadas emissoes e taxas ........................ 301
Circ. n ." 5404,33/E - Socony-Vacuum Portuguesa, S. A.
R. L., em Lisboa- Perfuragao
de selos ..... ......................... 304
Ordem de Servigo, n.· 5408,
21 - Selos nul os au fraudulentos .. .. . ... .... ... .. .... .. ... ....... 308
Portarla ,n .· 15036 - Cria
e manda pOr em circulagiio, cumulativamente com as que estao em vigor, uma serie de
selos postais comemorativos

357

3

'(8
200

Constituiu urn grande ~x1t() a II Exposigao Fllatelica da Vila do Chinde, em
Mogamb!que, que foi inaugurada por S.
Reverendissima 0 Bispo de Quelimane, D.
Francisco Nunes TeixeiJ:a, e por todas as
autoridades locais. 0 juri, constituido pelos srs. Dr. Carlos d'J Nascimento, presidente, MaTio Rama Marga! e Fernando
Vieira da Silva, atribuiu doze premios,
entre os quais tres tagas de prlllta, uma
delas oferec1da pelo Clube Fllatelico de
Portugal.
Saudamos a reapectiva comissao organizadora, e tambem 0 nOBSO querido
amigo Artur Leotte Ramos, entusiasUco
colaborado'l' desta II Exposigao Fllatelica
da Vila do Chlnde, e que nas respecUvas
cerim6nias representou 0 nosso Clube e
o sr. Dr. Vasconcelos Carvalho, presiden. te da Dlrecgao.

/'iLaleLic08
UNIXO SUL-AFRICANA
Para comemorar 0 Pacto da Uniao
Sul-Africana, este pais vai emitir, no dia
1 de Dezembro pr6x1mo, urn selo de 2 d.,
o qual estara a. venda em todos os postos
do correio da Uniao', apenas durante ·o
m~s de Dezembro de 1955.
Nao haverA nenhum carimbo especial
de pr!meiro dia, "em 1 de Dezembro. Mas
como as festas da comemoragao daquele
pacta se realizarao em Pietermarltzburg,
de 13 n 18 de Dezembro, havers. urn carimbo especial para utilizagao naquela cidade, e durante aqueles dias.

ESTADO DA INDIA
Em 15 de Setembro ultimo, as relagoes postais entre a UIJiao Indiana e Goa
foram restabelecidas, depots de estarem
suspensas desde 25 de Julho, facto que
foi largamente noticiado pelos jornals.
Po,r em, constltuiu surpresa para os
coleccionadores do nOE:SO Estado da India.
verificarem, na correspondencia da Uniiio
Indiana, e vinda na primeira mala, trocada em 16 de Setembro 1955, que as
suas missivas, tinh8iffi sido abertas, nos
correios da Uniao, a pretexto da inspecga") alfandegaria, como indica 0 sinete
em lacre, nos versos dos sobrescritos r ecebidos na citada mala postal, e de que
nos foi cferecldo' urn exemplar, de impossivel reprodugao.
Os dizeres do sinete sao os seguintes :
em circunferencia <Customs H'Juse--Postal Appraising Dept.:.. No centro: «Bombay n." 5», em duas linhaso. Como indicagoes complementares, informamos que
esta carta foi deitada nos correios de
Bombaim em 8-9-1955, trocada em 16-9-1955, e ~ntregue a-') destinatArlo em Mapuga (C(~mo indica 0 carimbo no verso)
em 17-9-1955 .
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Simplesmente para ver 0 «Coliseu:., e
possivel que nao, porque ve-lo-iam como
simples atrac!;ao, embora importante, em
qualquer altura em que tives!!em de vir
a New York, como vao ver 0 Empire state ou 0 Radio. City Music Hall. Mas, assistir a InauguJ'a!;iio do «Coliseu:., e diferente. Trata-se de um palacio de exposi!;oes, que a Triborougl1 Bridge and Tunnel
Authority, empresa sua proprit;tAria,
quer inaugurar com todas as· honras, com
excepci')nal pompa, que as actualidades
cinematograficas e as climaras de televisao vao transmitir aos quatro cantos do
mundo. - Parou um instante, e perguntou-me, repentinamente :
- Ja est eve em New York?
- Por duas vezes.
- En tao, ja p')de fazer uma ideia sobre a importancia do que Ihe vou dizer.
Projecta-se fazer um cortejo enorme, muito' extenso., formado por Hndos carras
ornamentados, representativos das grandes indiistrias e das principais actividades da Na!;ao, cortejo em que a FIPEX
apresentara taanbem 0 seu carro. Essa
marcha gigantesca, que sera chefiada pe10 Governador do Estado de New York e
pelo «Mayor:. da cidade, principiars. no
City Hall Park, em «downtown:., e seguira ate ao Columbus> 91rcle .. .
- ... parte do City Hall, vira a Canal
Street, segue pela 6.-· Avenida, passa pelo
Rockefeller Center, e continua ate ao
Central Park, nao e assim ?-arrisquei
eu, a fingir que sou «tu ca, tu Ie.:. com
New York .. .
- Nao! Podia ir POl' ai, mas nao e esse
o trajecto fixado. Segue pela Broadway.
Sempre pela Broadway, passa a Times
Sq4are e vai direitinho ao Columbus. Circle, onde se esta erguendo 0 grandioso
«Coliseu:. . Ora, ate 0 senhor de La Palisse
seria capaz de antever que, destlnando-se
o novo edificio, exclusivamente, ou quase exclusivamente, a exposi!;oes, sera
inaugurado com uma ou mais exposigoes.
Todns os grandes organl·s mos americanos
ligados as actividades industriais, comerciais, artisticas, culturais, etc., pretendiam ter a honra de inaugurar 0 c:Coliseu:.. Ora aqui esta 0 nosso triunfo, a
vit6ria da filatelia americana, que e, afinal, a vit6ria da Filatelia- tout court. Foi
a 5." Exposi!;B.') Internacional Filatelica,
a FIPEX, uma das escolhidllSl para aquela inauguragao. A outra, deveria ser uma
exposigao internacional de floricultura,
mas parece-me que surgiram quaisquer

dtividas, e, neste momento, nao posso
ainda dizer-lhe, de forma !pDsitiva, que
exposi!;ao acompanhara a FIPEX na
Ilbertura do <Coliseu:. . Posso, no entanto,
assegurar-lhe que seremos acompanhados
por qualquer certame de grande interesse para 0 povo americano, manifesta!;ao
que deve flcar multo bem junto da FIPEX, a honrar e a abrilhantar a inauguragao do majestoso «building:. .
E aqui esta, continuou, aonde eu
queria chegar, quando Ihe disse, ha pouc'), que se espera muita gente para a FIPEX, que e com') quem diz, para a inaugura!;ao do, «Coliseu:., ou vice-versa. Os
que forem a New York, de 28 de Abril a
6 de Maio de 1956, nao irao simplesmente ver 0 «Collseu:. : vao assistir a sua
inauguragao, e vao admirar duas exposi!;oes internacionaiSo, uma das quais a
FIPEX. E lembre-se de que ha entre 10
a 13 mil hoes de coleeeionadores de selos
nos Estados Unidos, e que a Filatelia e
o <hobby:. ntimero 1 dos americanos. A
realizar-se 0 programa que ests. projectado - e estou convencido de que nao
surgirao modifica!;oes sensiveis - e de
crer que, dos mais recOnditos estados
americanos, de Alabama a Wyoming, de
Arizona a Wisconsin, mil hares de filatellstas, para s6 de filatelistas falar, virao
pela primeira vez a New York, !para assitir a abertura do «CoUseu:. e da FIPEX.
E nao falo, claro, nos outros, nos que ja
cruzaram 0 <xis:. de Times Square ou ja
passearam por Riverside Drive-e est es
sao ern multo maior ntimero'.
Por isto, meu caro, coneluiu Harry
Lindquist, confio em que 0 ano de 1956,
o ano da FIPEX, sera um grande ano,
um marco memoravel, para · a filatelia
mundial .
Para encher 0 «Coliseu:. durante os 10
dias da FIPEX, nao me parece que seja
preciso contar com os forasteiros. Os 10
mllhOes de habitantes de New York devem ser suficientes ...
Mas Harry L. Lindquist deve tel' razao. Havera na America muita gente que
aproveitara a oporlunidade da Inauguragao do «Coliseu:. e da realizagao da FIPEX, para vi sitar New York pela primeira vez.
Ainda nao ha muito tempo, eu, para
assistlr a uma exposigiio filatel1ca, fui de
Lisboa a Torres Vedras.
Tambem pela primelra vez! ...
ALBERTO ARMANDO PEREIRA
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do 150.° aniversario da funda!;ao da Seeretaria de Estad')
dos Neg6eios da Fazenda ......... 308
Circ. n." 5409, 79/ E - Autoriza a Corpora!;ao Industrial
do Norte, Ld. -, do Porto, a perfurar selos com as iniciais
C. I. N.

.. ................ .. ........ .. 309

Portaria n ." 15062 - Cria
e manda por em eireulagiio,
cumulativamente ccm as que
estiio em Vigor, uma serie de
selos postais de divulga!;ao da
Campa.nha de Educa!;ao Popular ... .... .... .... ... ; .. .. ... .... .... .. 310

•

!;ao de selos nao marcados na
estagiio de origem........ .. .. .. .. ..
254
Circ. n." 5402.1Sl E -- Vinhctas .. .......... .. .. . ........ ....
Circ. n.O 5403,21/E - Vinhetas .... .. .... .. ................ .. .. .
Cire. n.O 5404, 30/E - Afi256 )
:t xa!;ao de vinhetas em correspodencias ......... .... .. .. .. .. ......
Circ. n.O 5404, 36/E - L')pes Herrero, Ld.", em Lisboa
- Vinhetas ....................... ..
Cire. n.O 5405, 41/E - Co285
missao de Propaganda das
I
Festas da Queima das Fitas
~ em Coimbra Vinhetas .... ..

Portaria 15114 - Manda
erial' e por em circula!;ao, cumulativamente com as que esCire. n.O 5406, 54/E - Sertao em vigor, uma serie de
vigo de dep6sito legal. Isengiio
seios postais comemorativos
1 de porte ........ .. ................ .
do 150.° aniversario da funda)
!;ao do Colegio Militar ............ 311 321
Cire. -n.0 5407, 62/ E - Vinhetas ... ........... .... ... ...... .. .
Porta ria 15153 - Cria e
Ordem de Servigo n.· 5408,
manda pOl' em cireulagao, cu21 - Selos nulos ou fraudumulativamente com as que eslentos ... ............................. .
tao em vigor, uma serie de
selos postais comemorativos
Circ. n.O 5408, 66/ E - Exdo IV Centenarlo. da Fundagao
pedigao de correspondenclas
da Cidade de S. Paulo .......... .. 312 354
para 0 estrangelro por Intermedio das ambulAncias postais .. .. ........................ .. .... ..
SERVI'QO POSTAL · INTERNACIONAL :
Cire. n .O 5409, 79/E - Corporagao Industrial do NorCirc. n." 5402, 9/ E - Arte, Ld.", no Porto - Autorizagentina - Cupoes - resposta
da a perfurar selos com as
falsificados ... ..... .. .... .. ..... .. . 302
40
iniciais C. I . N. .. .. .... ...... .. ..
Circ. n." 5403, 26/ E - Assinaturas de jOl'nais e publicagoes estrangeiras ...... .. .......

303

61

Circ. n.O 5408, 66/ E - Expedigao de eorrespo-ndencias
para 0 estrangelro por intermedic. das ambulAncias postais .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..

308

220

SERVIQO POSTAL NACIONAL :
Ordem de Servigo n." 5401,
2 - Simpliftcagao dal3 formaUdades apUcavels a permuta
de objeetos regIstado:;.. .. ... .. .. .
Circ. n .", 4/ E - Inutlliza-

3(1)

27

301

D
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303

60

304

77

304

79

305

104

30a

163

307

181

308

200

308

220

309

256

Circ. n." 5409, 80/ E - Radio
Porto, Ld.·, - Vinhetas .... .. ... 309 259
Circ. n .D 5409, 85/ E - Joao
Camilo Alves, Ld.", em Lisboa
- Autorizado a perfurar selcs
com as Iniciais J . C. A. L ....... 309 261
Circ. n.o 5411, 96/ E - Vinhetas .. ............ .... ........ .. .. 311 325
VENDA DE PUBLICACOES :

5

Ordem de Servigo n.· 5403,
9 - Assinaturas do BO. e NO.
(Aditamento a Ordem de Servigo n.O 4603, 6, de 28 de Margo de 1946) ...................... ..... 303

57
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Anuncios eCOnOMICOS
I want the exchange of stamps with
collectors of France, Germany, Hungary, Italy, Austria, Vatican, Holland, Israel Spain and England .
I give Portugai and Portuguese oversea'l countries .
Jose Augusto Costa da Sllva PintoRua Coelho da Rocha, 128-r/c, dt.- Lisboa- Portugal.

TIMOR - PORTUGUESE TIMOR Exchange 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 countries. Yvert 1955. Write
to : ADRIANO E. MARTINS- D11i. Portuguese Timor.

SA CARVALHO- Heroes Africa, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
grandes descontos, selos novos e usados
de Portugal, Col6nias e Estrangeiro.

De!:ejo amigos para trocarem c Omigo,
col6nlas portuguesas. Dou
E scandinavia. QUeiram escrevel'-me para
Bo Lundin
Ballefors
Moholm- Suecia.

FILATELIA MOTIVOS - Compra Venda - CAmbios. Deseja cambistas y
corresp:msaies. c/ Moral 7 - Galdar (I.
CANARIAS) .
Desejo corresponcientes nas Provincias mtramarlnas.
FERNANDO JORGE SILVA
Rua Maria, n.· 65-1.· ~ LlSBOA - PORTUGAL
KARL KUSTLER - Maria Hilferstr.
189/12 Vienne XV.- Donne Europe, cherche d'Outremer, aussi piece c~ntre piece.
David Lopcs dos Santos--Rua de Belem, 48, 1.·, Esq., Lisboa. Troca Portugal
-e mtramar, Europa e correia aereo universal.
MANUEL GUIMARAES- Caixa p.ostal, 468, Benguela- ANGOLA - Procura
corresp:mdentes, coleccionadores serios
para trc<:as-(IXI) Portugal. Provo Ultram., Ilhase Indla Portuguesa, Bra:sil,
toda a Africa e Europa. S6 usados.
Vendo usados: Caravela 15$ por
1$40; 20$00 por $60; 50$ por 1$20 T. P.
Na!Oao 10$00 : 1$80; 20$: 2$20. Pedir lista de pre!Oos doutros selos . Brito Cunha
- Av." Rio de Janeiro, 24-1.· Dt.· Lisboa.

enviando~me

Grandes e pequenas quantidades de
selos de Portugal au Ultramar Portugue~, troco por selos para a sua c'Jlecgao, mediante mancolista.
SANCHO OSORIO
Rua Ladislau Picsarra, 2-r/c-Esq.· - LISBOA
Dispenso vinhetas diversas, varios
motivos, em troca de selos vulgares do
correia nacional portugues. Selo por selo.
Domingos dos Santos--R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.

Fornego postais llustrados, col'Jridos,
dIversos motiv~s, em troca de selos do
Ultramar Portugues . Base a combinar.
Domingos d:>s Santos- R. Dr. Manuel de
Arriaga, 13 - QUELUZ.

A ceito e tr:>co selos de assistencia naclonal aos tuberculoso'l e tambem do egtrangelro, sortidos. Selo por selo. Domingos dos Sant'Js- R . Dr. Manuel de ArrIaga, 13 - QUELUZ.
ANTONIO GOMES PAULO - Av.
Dias da Sllva, 125- Coimbra-Vende com
grandes descontos selos novos e usados
de Portugal, Col6nia'! e Estrangeiro.

Harry L. LindquIst, director da conceituada rev-ista filatellca americana
cStamps) , coleccionador, ele pr6prio, dos
mais avan!Oados (entre outros, possUi 25
albuns de selos da Guatemala, com as
maiores raridades deste pais, sendo alguns exemplares Unicos, como 0 4 r. de
1878, simples e em par, colados em envel:>pe, nao sendo conhecido outro nestas
condi!Ooes), membro do Juri da cStockholmia 55) -prometera-me uma entrevista sobre a 5.· Exposi!Oao Internacional Filatelica, de New York, a FIPEX, de que
e presidente honorarlo.
Prometeu e cumpriu.
Naquele prlncipio de tarde de 1 de Julho, a.p6s 0 almo!Oo que se seguiu a. inaugura!Oao da cstockholmia 55) , num dos
sa:1oes do restaurante Hasselbacken, entre duas chavenas de cafe, Lindquist CODfbu-me :
-cA FIPEX vai ser urn caso muito
especial entre as exposi!Ooes filatelicas internaci'onais, e tudo leva a crer que vamos ultr!!-pas~ar, por muitos pontos, 0
~x1·to da CIPEX, de 1947. Como. sabe, nos
Estados UnidoSi ha muitas centenas de
mUhar de pessoas, talvez mllhoes, que
nunca vIsltaram New York. Sempre as
houve, sempre as havera. Mas fazem-po
quando surge urn acontecimento sengaci'Jnal, destes que ocorrem uma vez em cada
dez ou vinte anos. Muitos americanos visitaram New York, pela primeira vez,
em 1920, para assistlrem ao ( match) de
boxe Carpentier-Dempsey. Outros fIzeram-no em 1939, por ocasiao da Feira
Mundla!. Sao eventos excepcionais, que
chamam a. grande metr6pole amerIcana
forasteiros sem conto. E 0 acontecimento
da epoca que atravessamos e, fora de
duvida, a Inaugura!Oao do cColiseu) , 0 gigantesco edificio que sera .urn dos maiores da cidade, e uma das suas atrac!Ooes.
Lindquist, verdadeiro clanga-chamas)
de entusiasmo, dlz-me tudo isto duma s6
tirada, e nem aso da a que 0 interrompa.
Mas, enquanto toma falego· e se prepara

por ALBERTO ARMANDO PEREIRA

para prosseguir, atalhei, duvidoso :
- Acha, entao, que muitos milhares
de americanos se rleslocarao a New York
propositadamente para ver 0 cCoilseu) ?
- Espere! Voc~ nao me deixou completar a ideia que pretendia expor-lhe.

HARRY L. LINDQUIST
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SELOS - grande variedade de Portugal e UItramar e I')cais de Amoy, Sin-Kiang, Tchonking, Formosa, Han-Kow,
Ichang, Nankin, Wuhu, (China). Local
Posts. Tabacaria, Rua da Prata, 53 Lisboa.

v€lhas t€S€S

Com

Olf St?HI

(JolHa.'

1

Par HENRIQUE MANTERO

A luta continua atraves dos tempos.
-Devemos coleccionar selos novos ou
usados? E, quando novos, com ou sem
goma?
Digo com ou sem gorna, tal como n6s,
portugueses, ·s empre dissemos. F6rmula
ja classica, que indica que 0 selo e novo,
com gorna, quando a tern, e sem goma,
quando a nao tern por se tratar de exemplar que a teve. Quando a sua nascenga
foi sem ela, 0 catalogo da a indicagao :
emltldo sem goma.
Os nossos amigos brasileiros usam
muito selo novo e gomado. Mag tal f6rmula deve ser dirigida mals A nascenga
do que A existencia do selo. 0 termo gomado tern mals razao na tecnica do papel, do que na nomenclatura filatelica.
Todo 0 papel nasce sem goma. No, entanto, ha :l!Ltas gomadas que·servem a varias aplica!ioes, folhas de papel gOIIl8(lo
que servem para a manufactura de selos,
etc.... Partanto, a este papel, deve chamar-se gomado.
Os sel{)s saol postos A venda ja goma(Continuagao da paglna 2)
Manue l Ferreiro do Silva Joneiro Junio r ..... .... . . . ....... . .
67. Jose Ant6 nio de Mogolhiies
6B. Ant6nio Fo rio de Moro is..... .
69. Jose de Oliveiro Sousa Nunes
70. Ant6nio Aires Pereira ....... ..
72. Cloudin o d a Roeho Ro mariz
73. Jaime do Silvo Serrano ... ...
74. Ant6nio Nunes do Silva ... ...
75. Guilherme Paulo Soores . .. .. .
76. Dr. Corlos Tovores .... ...... ..
7B. Ant6nio de Souso Coelho ...
BO. Joao Jose Boptisto Ferreira
Duriies Leiio .. .. ....... ... ... . . .
B2. Luis Monuel Boroto dos Neves . ... . ..... . . . .. .... . ... ...... . ..
B3. Ant6nio Jose Volente .. .... ...
B7. Joiio Jose Boptista Ferreiro
Duriies Leiio ...... . .. .. .. .... ....
92. Joseph Ell . ..... .... ... . ...... ....
Foro do eotalogo - Guilherme de
Corvo lho . .. . ... . .............. . ..

~OOOS "If usa~os .'

66.

V
V
V
V
V
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VIII
IV

dos, pois, quando tal nao sucede, e como
ja dissemos, os catalogoSi tern 0 cuidado
de ·os indicar emiltidos sem goma. Quando
os selos chegam As nossas maos sem gorna, e mals 16gico declara-los sem eIa, tal
como quanta a tern, igualmente com ela,
e nunca gomadO"s!
Estamo'S crentes que assim e. Se nao
concordarem ... la dizia Campoamor :
... aprendei que n{!. existl!ncla,
pode mais do que a forga a paciencia.
Conclusao:
Todos os selos sao' gomados, porque
nasceram gomados, e serao .com ou sem
gollUll quando, com a bonita idade de cern
anos, entrarem em nossos albuns. Nessa
altura declaramos 0 seu estado de com
gorna, se a trouxerem, e nunca gomados,
que sempre 0 foram, mesma sem ela.
Alem disso, quando ouvimos dizer que urn
selo e novo e gomadol, da-nos ideia de que
Ihe acabaram de por goma falsa ...

2
A gama e 0 maior inimigo financeiro
do coleccionador de selos. Oonjuntamente
com a sua amiga humidade, prejudica
monetAriamente todo 0 fnate1ista, que
val encontrar os selos colados e, portanto, desvalorizados, se os lavar. Se nao as
encontrar coladas ve-os, desolado, todos
cobertos de umas rnanchas amarelss, que
sao a ferrugem, de que a goma e 0 maior
condutor.
Muitas vezes, nao e 56 a prejuizo monetario do coleccionador, m.a s . a perda de
urn especimen raro, que a Filatelia tera
que lamentar.
Porque nao chegamos A conclusao de
que a goma nos selos novas e essencialmente prejudicial ao fllatelista e A Filatelia, e nao adaptamas a lavagem, para
defesa do e5pecimen e da bolsa do coleccionador? Isto ja se faz nalguns pafzes. Porque na') LEI e USO GERAL na
Filatelia? Nao temos n6s UIDa Federagao Internacional de Filatelia ? Nao ha,
anualmente, Congressos ?
(Continua DR pagina 17)

INDIA e Outras Provincias Ultramarinas, Selos, MB.xImos, Envelopes do I."
Dia, etc. Pregarlos a pedido. L. M. Noronha, U cassalm. Bardez, Goa.
Dou selos fiscals de todo 0 mundo em
troca de selos de correio·, usades, de Portugal e Ultramar. S'elo por selo. Doming')s dos Santos- R. Dr. Manuel de Arriaga, 13- Queluz.

..

Fornego selos da Russia, em troca de
selos de Portugal. Correspondo em frances. G. A. Lubitzky - Paste RestanteCharcof-4 - (Russie).
Troco notas antigas e cedulas· das Camaras Municipals por seles ultramarlnos
e adjacentes. Ba"le a comblnar. Domingos. dos Santos- R. Dr. Manuel de Arriaga, 13- QUELUZ.
Grupo De ~portivo da Junta Nacional
do Vinho- Rua Mousinho da Silveira, n."
5- LI'Iboa- Deseja correspondentcs serlos
em todas as Provincias Ultramarinas e estrangelro. Trocas 100 X 100 ate 10 19uais.
VENTES SUR OFFRES - Courant
Novembre 1955. Collection de tlmbres-poste bleus de France, gros et petits
chiffres, obliterations France 49, Bordeaux, etc., ballons montes, 1.ero vols,
aerogrammes pre-o U. S. A., Espagne,
Portugal, Amerique, marques postales,
timbres s\lr lettres, etc. etc.
Catalogue sur demande it:
CHAUVIN, Expert, 17 Cite Beauharnais, Paris. XI, France.
Class!ficadores 10 X 15, 6 tiras 1$00.
Faga pedldos. Pagamento· antecipado, incluindo 0 porte a J. M. Cascais Mendes-Av. Conde Valbom, 18-5-Dt." - LISBOA.

211

Envio 50 a 75 selos· diferente'l, do E£trangeiro, por iguais quantidades de Portugal e Ultramar, repetidos. Domingos
dos Santos- R. Dr. Manuel de Arriaga, 13
- QUELUZ.

Of ere go series ternaticas : sports, etc.
comemoratlvos, aviagao, aerogramas Zeppelins, de todos os pafses. Desejo series
n')vas desde 1948, assim como novidades
do Ultramar Portugul!s. Resposta lmedlata aos envios de Fr. 10.000 Yvert ou
equivalente. HENDRIKS - 86, Rue Birmingham - Bruxelles. Belgique.

COMPRO, TROCO, VENDO, selos e
Reimpressoe'l Portugal, Ultramar, dois
selos em troca, papel moeda, aguarelas,
crayons, desenhos it pena, etc. J. DIAS
MOTA, Ambrizete- ANGOLA.

------_._._--------o s6ci'J 2503- Eng." Alberto Lopes da
Silva - Eng." Chefe da Repartigao de
Obras 'Publicas do CongO- Vila Carmona
-Angola, pede desculpa da demora nas
respostasas cartas recebidas em face de
tel' mudado de residl!ncia.
CLASSIFICADORES, envio' amostra
c::'ntra a remessa de 1$00 em selos. Apartado' 495_ Lisboa.
Deseo cambial' sellos Portugal, Colonias Portuguesas y Brasil.
Doy Espana, Colonias. Espanolas, Alemania y otros palses. No envio primero.
Correspondl!ncia certificada. J: M. de
Gispert. Rocatort, 163-2."-3.". Barcelona
- ESPANHA.
CADERNOS PARA 500 SELOS, remeb amostra contra 0 envio de 2$00 em
selos, 495- LISBOA
L. M. de Noronha-Ucassalm, Bardez,
Goa, (C. F. P. & C. I. F.) deseja correspondentes serios e expeditos para troca
ou fornecimento de novidades flilatelicas
nas Provfncias Ultramarinas.

Ant6nlo Emmo Pimenta Monteiro -DOURO- URR05- PORTUGAL.
Desejo correspondentes em todaa a s
Provincias Ultramarina's e Estrangeiro.
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Des·ejo series novas repetidas. Dou
Brasil, base Yvert ultima edigiio, novidades ao facial.
Ant6nio Fassina- Rua da R epublica,
)
580- Po'r to Alegre- BRASIL.

,1------------------------!:1

DOMINGOS 00 SACRAMENTO

DR. NOFICZER Gl!lZA - Damjanich
u. 30. Budapest- Hungria. Fr. AI. In. 1. 2.
19. 20. 21. 22. 90. 91. 96. 61.

Roa da Cmz Vermelha, 6-S.o-Esq.
LISBOA-N

-

/ -

SELOS PARA COLECQXO

ALBT]NS

(1m

MATERIAL FILATl!lLICO

ViECAS

Fomecimentos por mancol1stas,
ou por rcme!:sas a escolha

l'O~zembrO,4S.3P

LIS BOA

Cademos com selos isolados; folhas com series completas

ClUB€ fllatellco
O€ mO<;amBlqU€

Clrculares gratis contra pedldo
56 trato por correspondencla

ASSIST A AOS LEILOES DA

CASA MOLDER

CAIXA POSTAL '720
LOURENQO MARQUES
Clube de colecclonador es para
colecclonadores
S6cios afactivos, 20$00 mansois
56cios corraspondantas, 60$00 on uois
.

LA REVUE

62eme ADDe

I

POSTALE

6 DumeroB par an

Tlrage: 4.000 ex.

VOUI offre des etudes phllatellques, sur les timbres classlques. obliterations. aerophlletell~, etc., ,elIlSI que des offres sensatlonnelles en bons timbres de tOUI peys Ii
des prix .vantageux- SOl:oscrlvez un abonnement d'un en pour 16 Escudos Ii envoyer
par mendat postal International Ii

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

gr.tult pur demande

"
7Jase"net?l"s
o jornel radiof6nico da APA. ne sue sacc;ao
filetelice, transmitida todas as sagundas-fairas,
a partir das 19,30 horas. pelo RAdio Clube Portugues, iniciou um grande inquarito sobre 0 movimento filatelico portugues.
Neste inquarito do conhecido e apreciado
jornal radiof6nico da APA, brilhantemente diri~ido por Fernando Garcia, estlio a ser ouvidos
todos os nossos maiores coleccionadores. teen icos e comerciantes de selos. cujos depoimentos muito podem e devem contribuir para 0 desenvolvimento de nosse Filetelia. e tanto pela
~utoridede das pessoas entrevistades.
como
pela expanslio daquele jornal da APA. indubitllvelmente um dos melhores programas radiof6nicos portugueses.
Este grande inquarito da APA foi iniciodo
com umo entrevista com 0 sr. dr. Vasconcelos
Carvalho. presidente do nosso Clube Filatelico
de Portugal. Depois de trac;ar 0 seu elogio como Advogedo em Lisboa. e antigo vogal do
Conselho Distrital de Lisboe da Ordem dos Advogados, 0 entrevistador da APA manteve com
a nosso director a diAlogo que, com a devida
venia. em seguida fixamos :
- Porque se faz Fllatelia ? A que e
devldo 0 seu extraordlnario desenvolvlmento?
- A Fllatelia e 0 entretenimento ideal
para aquele derivativo e repouso fisico e
mental, que e absolutamente indispensa.vel a todos os individuos que trabalham
em qualquer actividade. Acrescendo que
a Filatelia desenvolve e educa varios dos
sentidos e qualidades humanas. tais como 0 golpe de vista, a paciencia e 0 born
gosto. 0 que tudo tern contribuldo e esta
contribuindo para a expansao formidavel
da Filatelia. em todo 0 mundo.
- E nao contribui tambem para !sso
o factor econ6ml.co ?
- Mas sem d11vida que ·s im ! Os splos
valorizam-se dia a dia, talvez numa media de mais de dez por cento ao ano. Fa-

zer Filatelia e capital~zar de uma das
maneiras mats seguras que se conhecem.
Basta apontar que as colec!;oes de selas
nao pagam impostos. E nilo esquecer que,
durante a illtima grande guerra, foi um
dos processos mais praticados para a
transfer§ncia de grandes e pequenas fortunas, de oriente para ocidente ...
- 0 desenvolvimento mundial da FUatelia tem-se feito sentir no n osso pais '!
- Nao, claro, ao ritmo da America do
Norte. que possui hoje cerca de treze milhoes de filatelistas. a aumentar num ritmo de duzentos mil por ano- mas e fora
de d11vida que tambem no nasso pais a
Fllatelia se desenvolveu e este. desenvolvendo extraordinariamente. e de tal modo
que niio e exagero afirmar que Portugal,
no campo da Fllatelia, esta a par dos paisea que a t§m mais desenvolvida. Apenas
dois exemplos: 0 Clube Filatelico de
Portugal. que ha tres anos possuia cerca
de seiscentos s6cios, esta neste momento
prestes a atingir os tr~s mil. .. E nas illtimas exposigoes filatelicas internacionais,
as filatelistas pa·r tugueses t1im alcangado
sempre varias medalhas de Duro e de pratao e numa progressilo que multo esta
prestigiando 0 selo portugu~s em tOdo 0
mundo.
-Que julga necessaria fazer para valorizar ainda mais 0 selo portugu1is?
- Primeiro, melhorar consideravelmente, em beleza e em reaiiza!;ao tecnica.
as nossas futuras emissoes de selas. E depois. e sempre, continuar uma boa. met6dica e intensa propaganda. que e aquila que, prlncipalmente, tern realizado 0
Clube Fllatelico de Portugal. nas tres 111timas ger1incias da minha presid1incia.
com r esultados que, se estao a vista. melhor se veriio e sentiriio nos anoSt pr6ximas, pais e da sabedoria das nagoes que
os n o,s sos fllhos e que colheriio os frutos
das s ementeiras que n6s f&,zemo s . ..
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57.

Henrique Man+ero
Jose da Cunha Lamas
Vitorino Godinho

B4.
90.
93.

LISTA DOS PREMIOS
Premios especiais
-

Medalha da cFederac;ao Portuguesa d e
Filatelia~: Dr. Ant6nio Pinto Basto • .
Diplomll de Honra dll «American Ph illltelic Society»: Prof. Dr. Fernllndo d e
Freitlls Simoes.

-

M edalhas de Ouro

N.O'
6.
9.
21.
25.
50.
54.

Dr. Ant6nio Pinto Besto .... ..
Ant6nio Joaquim Correa Junior (cl felicitac;oes do Juri)
Dr. Ant6nio Mllrc;al Correill
Nunes .......................... .. . .
Jean Tyssen .................. .. .
Prof. Dr. Fernendo de Freitlls
Simoes .......................... .
Hermllnn Ulrich .............. .

C lasses

I

III
III

~~.}

Jose Hip61ito .......... .. .

I e III

~~:}

BB.
90.

Dr. Roberto VIIZ de Ol iveira ...................... .
Dr. Ant6nio Henrique d e
Oliveira Mllrques .... ......... ..
Catalogo «Simoes Ferreirll »

BI.

VII
VII

M edalhas de Prata
I. Dr. Artur Beja ................ . .
Dr. Armando Jose d e
2. l
35. (
Vasconcelos Cllrvllih o
B. Cor. Armando Pereira Ca rvalhal ............................ . .
12. Vitorino Cesar Doria ....... . .
13. Werner Ell ...................... . .
17. Arnaldo Ferreira Gonc;alves
27. Dr. Ant6nio Henrique de Oliveira Marques (cl felici+a c;oes do Juri) ................ . .
4B. Jose Ant6nio de MaglllhSes
49. Eng. Raul dll Costa Santos
(cl felicitac;oes do Juri) . ..
53. Maria Isabel Pinto Trincao
55. Hernani dos San.tos Vieglls
56. Ant6nio Joaquim Correa Ju nior .............................. ..

7.
15.
20.
32.
33.

36.
37.
3B.
39.

III
III
III
IV

I
I
I
I
I
I
II
III
II!
IV

I

V
V

P;~~~~o .~.~ ~~i.~ ~.i~.

sempre fornecedora das melhores
c1assicas de toda a Europa,
pe~as
raridades de Portugal e Ultramar,
e realizadora de leil6es filatelicos
mensals
Compra colec~6es, «stocksll, variedades,
cartas, blocos, pares e tudo que ofere~a
interesse a grana es coleccionadores.

-

Ru a 1.0 de pezembro, 101
TEL EFONE 21154

)...

LlSBOA

Enos lelloes de selos da [asa Molder que se

VeVIl

expressa a valorizac;:eo
dos selos que possuimos

VI
VI

Diplomas de pa1·ticipagiio

34.

I
III

VII e VIII

Mo!! nuel GueifSo Galric;a

Jo;;e
..
Dr. Jose Edullrdo Franco Brito ...... ...... .. .......... .......... .
Dr. Humberto Lopes Mlldu reira ............... . .... .... . ... . ..

A CASA AI MOLDER
e

Cecllio Fernandez Fernllndez
Arnaldo Ferreira Gonc;alves

~~: ~
77.

22. }
28.
31.

IV
VII

Medalhas de Cobre
4.
Eng ° Mllnuel Monteiro
63.
de Andrade e SOUSII
5. Africus .. .......................... .
10. Adriano Pereira da Costa .. .
II. BernClrdo Coutinho ........... .
24. JoSo Carlos Pinto Trindio .. .
29. Conde de Penha Gllrcia ..... .
42. Carlos Gonc;alves de SOUSII
43. Jose Augusto de Oliveira AIvllrengll . ......................... .
52. JoSo Carlos Pinto Trincao .•.
5B. Frllncisco Cunha ... . . ..... . ... .

62.
65.

M edalhas de Vermeil

Divaldo do Amaral Correia
(cl felicitac;oes do Juri) ...
Clube Filatelico de Portugal
l
Artur Oliveirll de VIIS(
concelos (parll 0 Conjunto das suas publicac;oes, excepto 0 Clltalogo «Simoes Ferreira») ..... .. ............... .

40.
41.
44.
45.
46.
61.
64.

Raul Canlls ........ ... ... ... .. . .
Jose Gonza lez Garc ia . .. . . ... .
Joao da Silva Melo .. .. .. .. .
Carlos Gonc;a lves de Sousa
Ant6nio Fernando da Rocha
Beleza . . . . ... .. .. . . .............. . ..
Dr. Durval Arnaldo Pereira
de Brito ...................... .... .
Carlos JoSo Chambers ..... .
Clube Filatelico de Portugal
Mario Forte ................ .. .. .
Luis Manuel Barllta das Neves .............................. .. .
Americo Mascllrenhlls Pereira
Jose Ant6nio de MagalhSes
Clube Filatelico de Portugal
Jose Gonzalez GClrcia.... .. .. .
Arnaldo Ferreira GonC;lIlves
Jose Joaquim Cabrita .... ..
Dr. Elrsio Gomes ........ . .. ....

-11-

Fornecemos NOVIDADES e temos grande STOCK de PORTUGAL, ULTRAMAR E DESPORTIVOS. ESTAMOS A DESMEMBRAR
U M A GRANDE COLECf;lO DE
SELOS DESPORTIVOS

A. HORTA

COIMBRA 'FILATELICA - RUII
da Sofia, 23-1.° - COIMBRA (PORTUGAL).

Para seu interesse, nao compre
nem venda sem me consultar

I
I
I
III
III
III
V
V

(Continua na pagtna 4)

t,

Rua dos Correeiros, 101-9.°

LISBOA

•

It

'n

-."

Selos
Moedas
Quadros

Selos

Cas a Molder Moedas
Quedros

),

A ~UNDIAL
COMPAHHIA DE SEGUROS

ANO

IX

•

N."

54

Quando remeterem selos pelo correio para exposic;oes ou como
eonsequencia de permutas, vend as ou ofertas, nao deixem de efectuar 0 seguro desses valores contra todos os riscos, na Companhia de Seguros «A MUNDIAL»

Portuguesa
HPORTO'!"19SS"

OS PREMIOS SAO INSIGNIFICANTES
LISBOA

l'ORTO

Largo do .Chiado, 8

Pro GuUherme G. Fernandes, ]0

Telf. (P.B.x.) 30194-30195-30196-30197
Telegrllmlls MUNDIAL

(Prop riedllde dll Compllnhie)
Telefone (P. B. X.) 25977-25978-25979

Para encerrarmos a nossa reportagem
a csta brllhante exposl~ao, realizada sob
o· patrocinio da Federa~iio P !)rtuguesa de
Fllatella, damas, seguidamente, a Relat6rio do Juri e a Lista dos Premios. aproveitando a oportunidade para feUcitarm'Js calorosamente as nossos cons6cios
premiados.

RELAT6RIO DO JuRI

CMa 1Uatel1ca J. Fll
Selos raros e nevidades
Compra e venda
Est;>eciaJidade em seros classicos de Pel·tugal. Acores
India e Madeira
o mais vasto stock de selos do Europa. Tematicos, em
especial desportivos e centenaries do selo de todo
o Mundo
Representante do material pl6stico para proteccoo
de seles cHAWIDJ (AlemanhaJ
Pedidos de Prec6rios

a

Rua da Prata, 184-2.0
Lisboa

Telefone 23508

1955

IV E~posi~ao Filafelica

SENHORES FILATELISTAS

AGENTES POR TODO 0 CONTINENTE. ILHAS E ULTRAMAR

NOVEMBRO

o

Juri da IV ExposiC;iio FilateliclI Portuguesll , 4:Porto-1955:., reuniu-se pllrll aprecrllr as
col ecc;oBs expostlls e otribuir os respectivos premios.
Re gislou-se com grllnde pezor a ausenc ;lI.
po r motivo de doenc;o , do Sr. Henrique Bllrbosll
d e Mendon<;a. 0 quem 0 Juri IIpr.esantll votos
since ros de rbpido restllbe lecimanto.
Em primeiro lugllr. desejll 0 Juri IIgrlldecar
as an tidedes oficillis. designlldamente A Adm'ni strac;a o Gerol dos Correios, Telegrllfos e Telefo nes, Ministerio do Ultrllmer, Casll dll Moedll a .iliblioteclI MuniciplIl do Porto, os intaressante s objectos que se dignllrom expOf-, e
endere .. ar 110 Sr. Prof. Dr. Carlos Pinta Trincao
as SUlIs felic itll .. oes pelo colecc;iio que expos
otfor" de concurso:.. 0 Presidente do Juri, em
SBU nome pessolll e emborll contra " vontllde
dos seus coleglls em caUSII, IIpresenta tllmbem
os SUIIS felicitac;oes aos membros do Juri, Ex." ....
Srs. Eng. Alexandre Guedes de Maglllhiies, Dr.
Ant6nio Baptistll Frllgoso, Eng. Ant6nio Furtado Brigadeiro Jose dll Cunhll Lomlls e Coronel Vitorino Godinho, peills vlliiosas colecc;oes
que expuse ram, igualmante c orll do concurso,;>.
Faitll a IIpraciac;iio dos colecc;oes presentes,
o Juri dec idiu passllr d" cI"sse IV pllrll a cllIsse
I " colecc;iio exposta sob 0 n." 60, visto ser
!)sto uH imll II cia sse que Ihe compete.

Nalguns casos, 0 Juri IIgrupou no mesmo
premio dUdS ou mllis colecc;oes IIpresentlldas
palo mssmo expositor com numeros diferentes,
qUllndo considerou que esslls colecc;oes se completavam ou constituillm um con junto homogeneo.
o Juri decidiu juntor A medlllhe , atribuide
a algumlls dlls colecc;oes expostllS, 115 s.UII·s felicitac;oes. Quis IIss 'm slllientllr, no que se refere A colecc;ao n.n 27, 0 trllblliho de investigllc;ao demonstrlldo, e qUllnto A colecc;ao n."
57, 0 con junto completlssimo e II qUlllidllde dlls
peC;lIs contidas numa colecc;iio, A qUill niio erll
posslvel, em competic;ao com outrlls colecc;oes
de estudo , IItribuir umll medlllhll de mllior merito.
o Juri dispunha de dois premios especillis,
que dec'diu IItribuir:
- um, II medlllhll de «Federllc;ao Portuguesa de Fillltelia~, A melhor colecc;ao de se165 de Portuglll;
- outr~, 0 «Diploma de Honrll:t dll cAmericlln Phillltelic Society», A melhor coleclecc;iio de selos estrongeiros.
o Juri congratuill-se pe lll IItmosferll de
franclI camaradllgem e de b o m entendimento
'em que sa desenro illram os trllbalhos, e que
permitiu que todllS 115 decisoes fossem tomlldlls
p~r obso lutll unanimidllde de votos.
N~ o qU9r encarrllr os seu's trllbalhos sem
agradecer aos orgonizlldores desta Exposi .. ao
o confianc;a que nele depositllrllm, e liS fecilid ades de qua disp6s no desempenho da sUII
tllrefa.
Porto. ') de Setembro de 1955.
il d) Eduardo Cohen, presidente
Alexandre Guedes de Mllgalhaes
Ant6nio Augusto Baptistll Fragoso
Ant6nio Furtado
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OISPENSADA OE CENSURA

1/8 1/4 ..
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Deseonfos: 5°1o ,

112 psg Ina .••
45$00 1 »
80$00
Ca pas . • •• •
10°/0 , 15"/r e 200 / 0 para 2,

130$00
~nunclDS econ6mlcos I
250$00
Ate 3 Iinhas •.•. 7$50
300$00
Por tada lioh. a mlis •. 1$50
4, 6 e 12 inser~oes, respaclivamenfe

RARIPAD£S D£ PORTUGAL £ COLONIAS
SELOS DO BRASIL [ £STRANG£IRO

i..........................................................
REMESSA A ESCOLHA E POR MANCOLISTA, COMERCIO .POR JUNTO.
............................................................

CLUBe FILATELICO DE PORTUQAL
FILIADO NA FEDERA<;AO PORTUGUESA DE FILATELlA

o

(F. P. F.)

CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEOE:

AV. ALMIRANTE REIS, 70·3.··0t.· - LISBOA- T.I. 54936
CORRESPONO~NCIA:
APARTAOO 869 - LlSBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE- T.r'ias II S.xtas.f.iras, das 21 As 24 horas, II S.§bados, das 16 As 20 ~oras

Te/el. 2020 (P. S. X.)

I

Bevista blmestral envlada a todos os s6cios do Clube FUatellco de Portugal

TABELA DE A.ulHCIOS I
1116 de psgln... 30$00

['.1

End. Tel. .. REPREFILA •

;".

.
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'PARUDO 869
L1SBOA
PORTUGAL

La Club de colfeellonn!:'urs pour eolfecllonneurs

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAQAO
Continente, excepto Llsboa, Ilhas e Provlnclas Ultramarlnas
Efectlvos ......... 60$00, p ~ r ano ~
i ltd I
Junlores ........... 30$00, por ano f ou equ va en e em moe a ocal
Bras'} ......... ..... ...... ..... ..... Cr. $30, por ano
PAGAMENTO AOIANTADO, POR CHEQUE, VALE, DINHEIRO OU SELOS NOVOS EM CURSO

LISBOA - Efectivos...... 7$50, por mes; Juniores...... 2$50, por roes
SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 ANOS

AGENTES DO ClUDE FILATELICO DE PORTUGAL
MADEmA - Funchal - M. M. Lourenl,;c,
de Gouveia - Rua dn.s Dlflculdades,
28-30.
S. TOMJ!l- Joa'J Paulo Rego Teixeira.
TIMOR - D1l1 - Anlbal Rlba'! Lop e s
Pral,;a.
ARGENTINA - Buenos Aires - Hector
Agulrlano-Colombres 1791 (S21{).

INDIA e PAQUISTAO- Belgaum Camp
- Domingos Fernandes - Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
R'Jad.
U. S. A. - Manuel L. ('Y()Uve1a - Liberty
Avenue. 112-108 - Richmond H1llNew York.

....

ABONNEMENT ANNUEL:

q

Espegne - Ptes. 30
Autres ;'pays - U. S. $1,50
ou S. Frs. to. valeur Zumstein, Frs·!i1.000, valeur Yvert. en series comple·
tes, commemoratifs ou aviation,neufs.
ORGANE OFFICIEL:

C
tl

-SOLE TIM DO CWSE FILA TELICO DE PORTUGAL24 au 32 pages, paralssant taus les d~u~ mois
Distribufion mondia/a
Annonces:
Escudos US Dollars

1/16 de page
:)
:)
1/8
:)
:)
1/4
1/2
>
>
1 page

20$00
45$00
80$00
130$00
250$00

$1.00
$1.50
$3.00
$4 .60
$9.00

i
f.

ou son t'lqulvalence en monnale nt'lgoclable, au cours rt'lel.
Rabals accordes: 5 %. 10 %, 15 %
et 20 % pour 2, 4, et 12 publicati'Jns. Argent avec ordre d'lnsertlon.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • •

"gIJl!JAlJIHIUllllUmunuuHluuunllllUllll1llllnAliUlUlllJlllliHIUUU~1IlI6tilUntlitlnil1l!llll1luUUIUUll~IIIU1UIIgIHGlIgUII:tt:U~'IIIIIIL'!IIUiIUlUlHilCUlIIHU!lIIm"ml!lll:II!HRIIIIIII:i'i.i!l.d!l.imaHYiUR:ifi&lItt!m1II111H11l1lflHillHilIlIiilliF.i

ESTAMOS COMPRAOORES ...
S~ries - Pac~tes- Ielos

Isolados Misfuras-Io Qoilo

ComiJ somas a lirma que mais selos vende
par junlo naj Estados Unidos, somas consfanfemenfe
compradore~, em grandes quanfidades, de lodas as
qualidades de se/os, especia !menle de:

.. SERIES COMPLETAS de selos comuns e medlos, alrac/ivos e selos baralos isolados, e PACOTES leilos cuidadosamenle.
.
.. GRANDES EXIST~NC/AS de selos de Iddos os paises .
.. M/STURA (AO QUlLO) de selos de Po{fugal, Espanha, Franr;a e vlrlualmenle de
lodos os pa/ses do Mundo.
.. SELOS DOS EST ADOS UNIDOS, correlo aereo, comemoralivos e emissoes correnles .
.. Para 0 nosso neg6cio de refalho, receb. mos com prazer olerlas de quanlidades
relalivamenfe pequenas, de series de valor media e de qualidade superior.

j.

n

Manda·nos uma Iista pormenoriza~8 das suas oferlas, que merecera a nossa
pronta e culdadosa aten~iio. Se 0 desejar, damos refer€!ncias em todo 0 mundo.

NEGOCEIE COM 0 MA/S CONHf~DO IMPORT ADOR AMERICANO
~

(\ J: .DE'

H. E. HAR)(IS & CO.

BOSTON 17, MaBB. U. S. A.

Telegramas: HARRISCO, BOSTON
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UM SOBRESCRITO DE I.· DIA DE EMISSAO, E OUTRO COM 0 CARIMBO COMEMORATlVO,
OS OLTIMOS EMITIDOS, RESPECTIVAMENTE, NA AM~RICA DO NORTE E EM ESPANHA
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