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India portuguesa
e a batalha dos selos
A

o notavel artigo que, com 0 titulo
acima, e da autoria. do sr. dr. Vasconcelos
Carvalho, foi publicado no <Diario de Noticias:. de 26 de Setembro ultimo, e ao
grande vespertino mereceu as honras, da
primeira pagina, - alem da transcri!<ao
feita no nfunero anterio'r deste Boletirn,
foi tambem integralmente transcrito, entre outros, pelos <Diario de Lisboa :., <A
Comarca de Arganib , <Jornal do Fundao:., <Voz Portalegrense) , <Jornal de
Rio Malon, <Comercio de Portimao:.,
<Ecos de Belem:., <Noticias de Pombab,
<0 Porto), revista <Flama) , etc., etc.
Nao ha mem6ria de urn artigo portugues transcrito em tao grande numero de
publica!<oes, e, em algumas delas, em
<iundo).
ESTA BOMBA E SEMPRE A GARANTIA
DE UM BOM REABASTECIMENTO
DO SEU AUTOMOVEL

•

COMBUSTIVEIS

-

LUBRIFICANTES

OUTRA V ALIOSA ADESJf.O A
BATALHA DOS SELOS
Tambem <0 Cavado:., de Esposende,
no seu nfunero 1.912, pubUcou um excelente artigo, <Aderirnos a. Batalha:., da
autoria do sr. dr. Abel Varela e Seixas,
distintissimo chefe de sec!<ao do Comissariado do Desemprego, que, depois de
interessante preAmbulo sobre 0 problema
indiano e sobre filatelia, escreveu 0 seguinte:
<Foi 0 caso que 0 Sr. Dr. Vasconcelos
Carvalho, um dos nossos conceituados filatelistas de elite, dos chamados mestres,
em curioso artigo dum destes dias no
<Diario de Noticias>, sugeria, com sentido de oportunidade, que os filatelistas nacionais declarassem guerra a. India!!! E
como, e de que maneira? Ha pouco tempo
foi feita a emissao duma nova serie de selos do correio para a nossa Provincia da

India, nos quais figuram os enclaves de
Dadra e Nagar-Aveli. Ora cada urn de n6s
compraria, da taxa mais balxa, a. roda de
dez centavos, 0 maior nfunero possivel
dessas estampilhas. Seguidamente, nas rela!<oes filateIicas com 0 estrangeiro, alem
do porte normal das cartas, colocariamos
urn desses selos. E assirn, milhares que somos, avan!<ados, medios e principiantes,
espalharemos aos quatro ventos e aos
variados recantos do, mundo, 0 nome dos
enclaves usurpados. lil certo que nos parece que ja houve, pelo menos, uma batalha de selos, entre a Inglaterra e a Argentina, por causa de qualquer zona antartica, salvo erro, dum destes Palsas.
Mas 0 nos so caso e diferente: - seremos
n6s que com esses bocadinhos de papel,
mostraremos a muitos a Justi!<a que nos
assiste, e faremos a propaganda mals
curiosa dos 11ltirnos tempos.
Po is bem; com um espirito um tanto
ou quanto militarista, podemos dizer ao
tl.rticulista ilustre que, do cora!<ao epatrioticamente, pode con tar connosco para
o combate. Ja temos mont ada a nossa posi!<ao, e pode haver a certeza de que nao
nos escapara nenhum alvo de amigo estrangeiro.
E ja agora, s eja-nos tambem permitido
pedir aos neutros, isto e, aos nao coleccionado'r es, que adiram enos ajudem na
<batalha:., a nosso lado, sendo por assim
dizer os nossos <voluntarios:. ou cmilicianos:. . E pode algum ficar depois no
<quadro >...
Nao e caro 0 material <belico :. : uns
cinquenta, nao chegam a cinco, escudos, e
qualquer amigo, aqui da Capital, lhos podera ir buscar a. nossa Agencia Geral do
Ultramar, por nos parecer que a mesma
nao faz envio pelo correio.
E pronto. Ficara, e para ja, o· Sr. Dr.
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(CONTINUA<;AO)
1953 - Arte Sacra - 8 Provlncias,
24 valores, completa .... .. .... . . .. .

PORTUGAL

Vasconcelos Carvalho, comandante destas
prime1ras colunas em opera!loes, on de nOB
enquadramos como simples infante, cumprindo a missao, e Deus sabe com quanta
vontade de a cumprir melhor junto do
llustrlssimo, e Excelentissimo Senhor Pacifista Pandita do Nehru e dos seus cbrilhantes:. ocupadores, rot Os e famlntos, a
tanto por cabe!la, adorando aBACA ... >

UM CARIMBO?

BLOCOS

N.·· I a 14
os 14 b/ocos em
con junto
.. .. .....

300$00

Prec;os em

PORTUGAL
ColeClloes
500 dlf.
160fOO
600 dU.
850$00
700 dlf.
800s00
800 dU.
1,600$00

35$00

ULTRAMAR PORTUGU!;S
Colecc;a o-I.OOO d iferentes-Esc.
Co/ecc;ao-l .5oo d iferentes-Esc.
Co/ecc;ao-2.oo0 diferentes~Esc.
Colecc;ao-3.000 diferentes- Esc.

Escudos Po rtugueses U.S.A. '$1.00 -

300$00'
600$00
1.000$00
3.000$00

Escudos 28$60

CO NDI<;C>ES DE VENDA: -As encome ndas devem vir acompa nh adas das respectivas im po rtS ncias,
cu envio A cobran c;a para 0 Continente, Jlh as, Ultramar e Estrange iro.
A minha casa possui um grande ~stoc h de selos, e este apta a satisfazer todas as manco·
,istas de selo s antigos e raros. novos ou usados, de PORTUGA L e ULTRAMAR PO RTU GU !;S, com
g rande desconto 51 catelog o.

ABEL V ABELA E SEIXAS

N. da. R. - Ao sr. dr. Abel Varela e
Seixas, os nossos melhores agradecimentaB.

Antonio Ferreira da Silva
NEGOCIANTE DE SELOS HA MAIS DE 25 ANOS

GRANDE VARIEDADE DE SI:RIES
DESPORTIVAS DE TODO 0 MUNDO
(NOVAS)
Est& editada nova lista pre<;lIrio de
DESPORTIVOS com mais de 500 lotes
(Envie-se grlltis)

YVERT 1958 (8 volumes) 250$00
Portes e registo GRATIS

Coimbra Filatelica

A pedido do nosso prezado cons6cio sr.
Fernando Jose Vieira, desta cidade, publicamos a gravura de um pessimo carimbo portugues. Nao obstante, manda a
justi!la que se reconhe!la que, ho~e, sao ja
bans, e ate, por vezes, multo bons, quase
todos os carimbos postais portugueses.

ClUB€

Escrit6rio -

LISBOA

Residencia-Rua Moraes Soares, 45-Telefones 366496 e 845759-LISBOA
C/ C Cheques Postaux : PARIS 1800·41 - BERUM 108286 - PRAGUE 59742
Frs. SUISSES - Banque Commerciale A Zurich - Talstr. 59 Zurich - Konto Nr. 434

-
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Int€RnaClOnal

CAMIsrlRO rSPECIA11SADO DfSDf 1910

ALHAMBRA

Rua da Sofia, 23 - Telef. 24334
OOIMBRA - PORTUGAL

PRACA DO MUNICiPIO, 32-5.° (Elevador)

Hoyo representante para Portugal
LUis MANUEL BARATA NEVES

Estr.. d .. de BenficII,

~63'B

LISBOA N.

Se Ihe interessa
e

0

0

desenvolvimento

prestigio da Filatelia portuguesa,

RUA DO aURO, 472 -

LIS BOA

-AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO;
- F ACA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO
CAMISEIROS -

CLUBE FILATELICO

DE PORTUGAL

CHEMISIERS -

SHIRTMAKERS -

HEMDENSCHNEIDER

............. .., ..............................................................................................._.--.

l

:.

SERIES
neuf -

unused -

COMPLETAS

ungebroucht

N.·8 Yvert ou EI6dio de Sontos
PORTUGAL

1/10

450$00

~ ~~~~~[~~~ ~~ fmm~~~~ I~lm~~~m~~l

unused - ungebroucht
N.·· Yve~ & Tell ier

I30~i;~::~I~~ ".~~.~~~.~~:".AS

PORTEADO
2.500$00
109/123
I/b
550$00
140$00
154/lb7
30$00
330$00 28/43
182/195
30$00
257/272
70$00
299/329
ENC. POSTAIS
400$00
334/3b4
1/17
200$00
300$00
383/403
18/25
47$50
25$00
404/413
110$00
414/437
A<;ORES
90$00
438/452
454/490 }
250.$00 199/225 .. .... 350$00
507/513 .. ...... .
92$50
491/50b
ENC. POSTAIS
90$00
529/54b
90$00
547/552
1/17
145$00
105$00
553/558
42$00
559/5b4
A<;ORES·CERES
30$00
5b5/570
33$00
572/574
35$00
588/591
Selos isolodos novos
40$00
592/599
27$50
blb/b25
4$50
189
628/644 )
330$00 192
4$50
707/715 } ... .. ... .
4$50
27$50 193
655/bb2 , .... .. . .
6$00
194
25$00
bb3/b70
3$50
210
30$00
675/682
4$50
211
23$00
688/b95
5$00
212
25$00
b96/701
6$00
214
12$00
702/705
b$50.
215
32$00
716/723
6$00
217
17$50
72b/729
7$50
219
50$00
730/733
45$00
220
30$00
734/739
40$00
221
10$00
744/747
15$00
222
20$00
752/759
20$00
223
18$00
766/769
35$00
224
120$00
774/778
150$00
225
85$00
797/804
25$00
813/816
25$00
817/825
PROVINCIAS ULCORREIO MREO

neuf -

NOVAS

...
357/ 376 Animois - 5. c. 0 20$00...
383/ 390 Mopos - 5 c. 0 20$00...
309/ 401 Cost. Indigenos .......... ..
C. Aereo 11/15 - Serie Globo ...

27$00
110$00

47$50
2b$00
27$00

G UIN~

258/ 270
281 / 290
INDIA
412/419
436/444

Serie Indlgenos ....... .. . ..
Insectos ............... ....... ..

50$00
27$00

IbO$OO
F6timo ... .......... ...•.........
25$00
Cent.· Podre Jose Voz .. ,
4b3 / 480 1955- (3 emissoes) Fortolezos, Vice-Reis, e Vultos cele75$00
bres, 18 vol. cpl . ... ... . ............. .
85$00
48 1/ 488 Mopos .. .... .... ......... .... .
MACAU
353/355 Emborco~oes I, 3, 5
70$00
Potocos ............. .. .. ... ...............
78$50
3b3/372 Flores - I ovo 0 5 Potocos
25$00
375/382 Mopos I." 0 1.50 ptcos ... .
MO<;AMBIQUE
33$00
380/383 F6timo ... . ... ...... ..... ..... . .
300$00
387/410 Serie Peixes- 5 c. 0 50$00
85$00
419/438 Borboletos-IO c. 0 20$00
47$50
442/449 Mopos-IO c. 0 20$00 ...•
40$00
C. Aereo 25/29 - Serie Glgbo
C." DE MO<;AMBIQUE
178/19b 1937 - Mot. d'versos
bO$OO
I. c. 0 20$00 ................ ... .. .. .
bO$oo
C . Aereo 11/25-5 c. 0 20$00 .. ... .
S. TOM~
70$00
344/353 Serie Frutos ....... ..... ..... .
500$00
C. Aereo 1/9 - 1938 I." serie ..... .
TIMOR
232A/243A 1947 Correio
Liberto} 700$00
IA/9A
1947 C. Aereo
~iio
50$00
255/2b2 Guerrlliros .... .. . , .. ...... . .
90$00
2b9/278 Serie Flores .... ... ..... .. ... .
40$00
289/29b Mopos ........... .. .. .... .. .. .
ULTRAMAR PORTUGUI:S
1950 - Ano Sonto - 8 Col6nios,
TRAM. - U. P. U.
42$00
Ib volores completo ..... ... .. ..... .
completa 8 valores
Encerromento Ano Sonto - 13-11novos, Escudos
350$00
40$00
·1951 - 8 Provincio5 completo5

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Pra~a

do MuDic:iplo, 32-5. 0 (Elevador)

TelefoDe 3661696

LISBOA
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Mencionei muito sumariamente, no ultimo ntimero, os principals factos ocorridos no Congresso da Federa!ti!.o Internacional de Filatelia.
o acontecimento merece, sem duvida,
algumas reter~cias mals.
As principais deciaoes tomadas foram
as seguintes:
1 • Reintegra!lilo da Federa!lt!.o Italiana, que ha muitos anos nilo pagava as
suas quotas. l!l conveniente explicar a razao deste nt!.o pagamento. Praticamente
a Federa!tao Italiana s6 tern existido no
papel; nem cobra quotas dos Clubes federados, muitos dos quals talvez sem condi!toes para Ihas pagarem, nem tern pago
a sua quota A F .I.P. Esta situa!tao tinha
de ter uma soIu!tao, agora que se projec:
ta fazer uma grande exposi!;ao filatelica
internacional em 1959, em Palermo, para
a qual se pretende 0 patrocinio, ou pelo
menos 0 apoio da F.I.P. Tais factos f oram
apresentados aos fUatelistas italianos· pre_
sentes em Tel Aviv, e dois deles, 0 Marqul!s Giacquilli-Ferrini e 0 dr. Giulio Bolaffi, generosamente se prontificaram a
saldar a divida da Federa!;ilo Italiana. Tudo esta em Be recome!;ar vida nova, e essa
certamente sera agora a inten!tao dos 01rigentes filatelicos italianos.
2.° Manuten!;ao das declsoes tomadas
no Congresso de Geneve, acerca da boicotagem sem excep!;ilo de todas as series
ou selos cuja sobretaxa exceda 50% do
valor facial.
3.· Dar todo 0 apoio da F.I.P. ao desenvovimento das sec!toes de juventude.
4.· Fazer urn regulamento relativo, as
colec!;oes tematicas a exibir em exposi!;oes internacionals.
5.· Obriga!;ao de realizar as sessoes
do Congresso da F.I.P. a partir do setimo
dia seguinte a inaugura!;ao da Exposi!;ao
filateIica na cidade onde 0 Congresso se
fizer. Esta decisao tern em vista evitar
a sobreposi!liio dos trabalhos do juri aos
do Congresso, de modo a dar aos mem'bros do Juri que ao mesmo tempo sao
delegados das respectivas Federa!loes, a

nt-~~I~
Pelo

PROF. DR, CARLOS TRINCAO
possibUidade de colaborarem nos trabaIhos da F.I.P.
6.° . Cria!lao de membros de Honra
(Projecto de modifica!;B.o do Estatuto).
7.· Interven!;ao da F . I. P. junto da
UNESCO e de todos os organismos internacionais, para conseguir e generalizar
as trocas de selos entre os coleccionadores de selos de todos os paises.
8.· Modifica!;ao do Regulamento geral das exposi!;oes fUatelicas internacionais, Art. 23.
Esta decisao foi a mais grave das que
se tomaram em Israel. Para que se compreenda 0 seu alcance, historiarei os factos que se Ihe referem.
o art. 23." do Regulamento das Exposi!toes FUatelicas Internacionais de 1930,
dizia:
«81 les ma.rchands reconnus comme
tels font part!e du Jury, leur nombre ne
pourra depasser Ie quart du total des
membres du Jury».
Ate A exposi!;ao fUateUca de Bdle, os
negociantes filatelicos foram, num ou
noutro caso, convidados para os Juris das
exposi!;oes fUatelicas internacionais. l!l de
supor que a sua isen!;ao nao tivesse saido
de todo Uibada dessa prova, visto 0 pr6prio Congresso da F.r.p. de Bdle, ter aprovado a seguinte redac!;ilo' para 0 Art. 23
do citado Regulamento, devida a pena do
sr. Lucien Berthelot:
«Leg personnes exer!;8Jlt une actlvit6
prof.essionelle dans Ie commerce des timbres poste: negoclants, courttiers, organlss.teurs de ven~ publiques, etc., ainsi
que les membres de leur personnel, De
pourront pas f&ire partie du Jury».
Passou-se isto em 1948. Em 1954, noutro Co.n gresso da F.I.P., tambem realizado
na SUi!;a, em Gen~ve, 0 artigo em questao, sofreu 0 aditamento seguinte :
«Le Jury est autorlse, dans des cas
speciaux dont il semit Ie seul juge, a fal-

"
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I'e appel a 1& competence des membres
du negoce philatellque au de speclaIistes
en consultation sans droit de votel).
Veio· a FIPEX, de triste mem6ria, e,
para que Ihe nao faltasse 0 apoio da F .
I. P., foi necessario que do seu Juri se excluissem os negociantes. Ora alguns negociantes de selos norte-americanos, como principais organizadores da exposigiio,
preparavam,se para fazer parte do respectivo Juri. lniciou-se ai uma serie de
protestos, cujo fundamento aparente era
que a redacgao do artigo em questao era
afensiva duma classe sobre a qual langava 0 labeu de parcialidade. Da America,
o movimento estendeu-se a Europa, e
crel0 que a Cdmara Sindical dos. Negociantes de Selos de Paris oficiou a F.I.P.,
pedlndo a supressao da disposigao regulamen tar considerada vexat6ria dos seus
membros.
Por detras disto havia a ameaga velada ou patente de que, se tal decisao nao
fosse tomada, os negociantes se mancomunavam para desaconselhar aos seus
clientes, a participagao· nas exposigoes pa.
trocinadas pela F. I. P ., ao mesmo tempo
que organizariam outras exposigoes sem
a intervengao do organismo m8.ximo internacional da filatelia.
Para a realizagao destes prop6sitos
contavam eles com uns tantos clientes
dos mais endinheirados, cujas colecgoes
exclusivamente organizam, e que port anto Ihes estao mais ou menos inconscientemente nas maos, e com as possibilidades financeiras derivadas dos lucros dum
neg6cio certamente rendoso.
A ameaga comegaria a concretizar-se
na pr6xima exposigao de Bruxelas, que os
negociantes se preparariam para boicotar, se nao obtivessem satisfagi!.o das suas
reclamagoes.
Perante ela, 0 sr. Berthelot julgou dever ceder.
A minha atitude na reunii!.a. do Conselho da F .I.P., preliminar do Congresso,
e no Congresso, fol nitidamente contraria
a decisao tomada. E baseava-me nos dois
factos seguintes : 1.° Se os negociantes
nao pretendessem efectivamente imlscuir-se nos juris· das exposigoes F .I.P . para
desviar alguma agua para 0 seu moinho,
para que Se indignavam tanto contra uma
decisao qUe apenas Ihes devia trazer beneficios para 0 seu neg6cio? (Porque, sa
urn nego'Ciante fizer honesta e conscienciosamente parte dum Juri, nessa quaUdade tera. que desgostar cUentes, ficando

em situagao pior do que a de simples espectador, que nao tern que responder perante 0 fregues pela decisiio tomada) . 2."
Sendo as exposigoes filatelicas essenclalmente competigoes entre amadores, a que
prop6sito podem os negociantes de selos
admirar-se de nao ser cham ados a julga-las?
Qualquer dest~s argumentos ficou sem
·t esposta. Direi mesmo que calaram tao
fundo que, chegada a hora dos votos, as
abstengoes foram mais do que os votos
pro ou contra, e que apenas POI' diferenga
de urn voto (a que a illtima hora se juntou
outro, dum abstencionista sensibilizado
pela desolagao do sr. Berthelot, ao vel' 0
pouco apoio qUe a solugao qUe defendera,
encontrava) venceu 0 criterlo de admltir
negociantes nos Juris das exposic;;oes filatelicas.
Depois, vieram as manobras para restringir a concessao que se acabava de fazeI'. Quantos comerciantes admitir? FIxa r 0 seu nUrnero era uma medida de excepgao, susceptivel de levan tar novos protestQs com identico fundamento. Alias, se
se dissesse que s6 poderiam ser uns tantos , e as Federagoes indicassem mais do
que 0 nUrnero mB.ximo admitido, quais
aceitar e quais excluir, e porque?
Saiu-se da dificuldade, decidindo que
a Comissao Organizado·ra da exposlgao fllatelica naa poderia nomear 0 Juri sem 0
acordo do Conselho da F . I. P.
:Mas foi uma rna saida. Por experiencia pr6pria, quando fol da «Lis boa 1953 ~ ,
tive ocaslao de verificar os embaragos
que dos Regulamentos da F.I.P. advem
as Comissoes organizadoras. A escolha
dos r epresentantes dos varios palses esta
dependente de Indlcagao das Federagoes
r espectivas. Estas respondem as consultas que se fazem, quando muito bern entendem. POI' outro lado·, a Comissao 01'ganizadora nao Interessa tel' no Juri urn
frances, urn chines, urn grego, urn espanhol, etc. Do que ela precisa e de elementos cern que possa constituir tres boas
secgoes: uma para julgar os selos do pals,
outra para julgar os selos da Europa,
outra para julgar os selos dos palses uItramarlnos. Pede acontecer qUe urn Juri
com estas caracterlsticas se conslga mUito mais facilmente recorrendo a filatelistas de dois ou tres palses, do que a r epresentantes de muitos outro\!!. 0 problema
das llnguas e tamMm de primacial importancia, pela perda de tempo que envolve. Dada a impossibilididade de conduzir
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Desejo trocas de selos universais mediante mancolista, base E. Santos, Yvert
ou G_bbons - Eng. L. da CUnha Gomes
- Mapuga - Goa - India Portuguesa.
Envie selos do seu pais ou col6nias, e
recebera igual quanti dade do meu. Dr.
Jose L. Gutierrez de Pedro - Navezuelas
(Caceres) - Espanha.
A.B.I. - Onica publicagao filatelica
em lingua espanhola e alema., na Alemanha. Oferece por ano 6 boletins informaLivos, e 2 anUnclo·s gratis, ate 20 palavras. Cota anual 20$00. Agente em Portugal: Jose LuIs Vaz Henriques, Avenida
da Liberdade, 204-2. 0-Esq. - Lisboa.
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Troco series completas do, Ultramar
Portugues, par col6nias espanholas, e
moedas de prata de Portugal por Espanha. Dou referencias. Saturnino Perez
Gonzalez - Espana 14 - Conil (Cadiz)
- Espanha.
Compro selos estrangeiros em quantidades. Centos ou quilos. Ofertas a Eduardo de Almeida - Rua S. Bento, 178-A,
Telefone 662364, depois das 19,30.
Compro <Boletim do C.F.P .~ n.0 8 1 a
4. Fazer ofertas a Francisco Xavier da
Mota e Campos - Casa da Lage - Arnoia - Celorico de Basto.
Ofere go series tematicas no·v as de to0
mundo: DESPORTOS, FLORES,
ANIMALS, AVIAQAO. Desejo receber novidades do Ultramar Portugues. Resposta
imediata aos envios de 200 escudos. Hendriks - 55, rue General Ruquoy - Bruxelles - Belgique.
do

I wli Exchange all world Stamps of
Sports, air maill and Flowers. Send me
100/ 200 of your Country I give you 1001
/ 200 of Angola and Others portuguese
colonies or Portugal. Jose P. N . AguiarC. P. 2685-C-Luanda - Ango·l a - A.O.F

DEDAL DE OURO, L.DA
(EDIt;:6ES OURO)

; - - - - - GRANDE SORT/DO EM - - -.
SobrescritoB de 1.0 dla, ].os Voos e
Comemoratlvos de Portugal illtramar
e Estrangelro
(Edlci5es dOl! C.T.T.. Comlssi5es Org anlzadoras, Ouro, C. F . P. AWl etc .. )

Dou selos ht1ngaros por col6nlas holandesas, inglesas, belgas, francesas e Ultramar portugu4!s, samente novos em series. Dou tamMm Russia e Pol6nia. Mademoiselle Noreau Mada Hegedos - VAROSHAZ UTCA 18 BUDAPEST - Hungria.
POI' 10.000 Fr. Yvert em selos de grande formato, novos e usados de Portugal e
Ultramar, Espanha e Col6nias, todos os
palses. da America (repetidos ate 50) envio 15 000 Fr. Yvert a minha escolha.
Resposta imediata. MAZZACHIODI - B .
P. 117 - Bastia (Corse) Franc;;a. Correspond4!ncia em frances, ingles, alemao, espanhol e portugues .
Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24
Novo Redondo - Angola. Colecciona
Po'r tugal e Ultramar. Procura corre,epondentes das Provinclas Ultramarinas.

MATERIAL FILATELICO
Postals Ma!.xlmos de Portugal. Ultramar
e E strangelro

ESTRADA DE BEHflCA, 263 8

LlSBOA N

Deseo cange de sellos con Portugal y
Ultramar, en hojas catalogadas a elegir.
Tambien sellos universales diferentes, por
catalogo Yvert corriente, y pleza por pieza. S ocio Club Filatellco de Portugal,
2626.

ANDNCIOS
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6clo APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialrnente Indiaj Envelopes do
1.0 Diaj MlixlmoB e Inteiros. PreQario a
pedido.
Grandes e pequenas quantldades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu1is, troco por selos para a sua colecQao, mediante mancollsta.
SANCHO OSORIO
RUII dll Mlldlllllnll, 80-3.· -

LlSBOA

SA CARVALHO- Heroes AfrIca, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
grandee descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
Desejo selos Portugal e Espanha, novos e usados, de prefer1incia comemoratlvos. OfereQo series do Sudao. Base Yvert.
Envios Fr. 3.000 - Pronta resposta. C.
D. Argyros, Abbas Avenue, House 3Block 4 EE, Khartoum, Sudan.
Por selos usados de Timor, envio selos novos ou usados da Checoslovaquia, ou
sobrescritos de 1.0 dia. J. Brezlnova Bratrsktl 7 - Praga 8 - Checoslovaqula.
Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou ItaIia, S. Marino e Vaticano. Sorrentino Gennaro - Miano (Napoll) ItaIla.
Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Na!;ao 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$,
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio
de Janeiro, 24-1.0-Dt.o- Lisboa-(Portes
reglstados extra).
Ernanl Dias Costa, Cx. Postal 7(j Araguar!. Triangulo. Brasil. Am. do SuI
par Portugal e Pr. Ultr. Selos novos ou
usados, Yvert 1956, ou selo contra selo,
1/3 de cada.
Desejo trocar, com qualquer pais, selos do Brasil, de preferencia usados, comuns e comemorativos, na base de urn
por urn, repetidos ate cinco. Pronta resposta. Jalme Alme!da- Av. Getiilio Vargas, 196 - Colatina - Esplrito Santo BRASIL.

ECON6MICOS
Desejo correspondentes para troca de
selos nacionals, novos ou usados, em Cabo Verde, Guine, India, Macau, Mo!;ambique, S. Tome e Principe e Timor. Rogerio Romao, C. P. 1.051, Luanda, Angola.
Sou coleccionador de selos· com animals (passaros, peixes, insectos, etc.),
flares e correio aereo de to do 0 mundo.
Dou Alemanha e resto da Europa. Garanto pronta resposta. Queiram diriglr-Se a: Louis V. Dijkstra, Iwehoe-Holstei. ALEMANHA. Correspondencia em
Ingl1is, alemao ou frances.

Troco por qualquer pais, selos do Brasil . Novas ou usados, base Yvert, 57 ou
58, ou urn por um, repetldos ate cinco.
Remessa minima 1.000 frs. Resposta imedlata. Paulo A. Schm:tt - P. O. Box, 136
- Itajai - Santa Catarina - Brasil.
Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou selos de Italia, Vaticano e SAo Marino. SEJE FILOMENA - Pisclnola (Napoll) !taIia.
CARIMBOS MECANICOS
COMPRO, a 2$50 cada, sobrescrltos
com os carlmbos n.O. :
1 - 7 a 10,12 e segs.
II - I, 3 a 6, 8, 12, 13, 15, 18,
22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 40 a 43,
48, 50 e segs.
III - 36, 41 a 45 e segs.
VI - 12 e segs.
E a Esc. 1$00 cada, os n.O":
VII - 23, 33, 36, 40, 49, 53, 59, 68,
73, 79, 83, 94, 112, 115, 120 a 124, 128 a
130, 133, 137, 139, 141, 145 a 1:>0, 152,
154 a 159, 152, 163, 166, 170 a 175, 177,
183 a 190 e segs.
Resposta a este Clube, ao n.· 22.
Pretendo adquirir os Boletins do Clube Filatelico de Portugal de 1 a 45, por
trocas de selos novas ou usados do Brasil, ou comprados. otertas a Alcides Figueiredo Santiago, Calxa Postal, 26, Fernao, Brasil- Est. de Sao Paulo. Troco selos das Americas, por selos de moUvos
FLORA E FAUNA.
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Os trabalhos do Juri numa unica lingua,
deveria, pelo menos, procurar resolver-se
a situa!;aocom duas linguas somente, importanto, para iSso, que todos os membros do Juri falassem uma delas, e compreendessem a outra. Tentei faze-lo em
Lisboa, mas nao 0 consegui, e nao vejo
que se tenha progredido neste sentido.
l!l evidente que todas estas questoes
sao muito melhor resolvidas pela Comissao Organizadora da exposi!;ao, que sabe
o qUe quer e do que precisa, do que pelo
Conselho da F.I.P., e que a interven!;ao
deste ultimo, agora tornada obrigat6ria,
s6 vira tornar mals diflcll e demorada. a
escolha definitiva do Juri. Porque, na pratlca, ·para evitar gates, a Comissao organizadora tera de pedir as varias Federa!;oes a lista <los indivlduos que propoem
para servlr os Juris: Com essa 11sta, confeccionara a sua pr6pria e sUbmete-la-a
ao Conselho da F .I.P .. Este pronunciar-se-a, e, depois de comunlcada a sua decisAo
definitiva, a ComissAo organlzadora fara
os convites. Quanto tempo perdido! ...
As exposi!;oes filatelicas ganharao alguma coisa? :m evldeI1te que nao. :Ill certo
que as declsoes dos Juris nem sempre sao
totalmente sufragadas por aquilo a que
poderemos chamar a opiniao publica. Mas
os erros (se os ha) sao de criterio, e nao
por falta de conhecimentos. Nao nos consta. que esta ultima. tenha sido alguma vez
alegada, mesmo nas mals azedas criticas
as decisoes tomadas. Nao vejo portanto
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que as altera!;oes introduzidas no Regulamenta melhorem os resultados do julgamento das competl!;oes. Parece-me antes
que implicam 0 risco de parcialidade nas
decisoes dos Juris, ou de prejulzo para a
actlvidade comercial dos negociantes honestos que calam no. erro de aceitar deles
fazer parte.
Por outro lado, a redac!;ao seguinte
dada ao· paragrafo 2.° do Art. 3 do Regulamento geral das exposi!;oes filatellcas
internacionals, s6 servira para entraquecer a autoridade das Comissoes organizadoras, e red1,lzlr as possibllldades que estas devem ter de escolher urn Juri capaz
de julgar a sua exposi!;ao: «Le Cornite
d'Orgamsation des expoSitions lnternationales ne des-ignera les comm'ssalres generanx pour I'etranger, ainsi que lee
m.embres du jury, qu'apres accoro et sur
proposition des federations naltionales Interessees et du Consell de la F. I. P.».
C.TRINCAO
P. S. - J.5 estou por dem" is h"b itu" do " escrever p"r" a impren'sa, P"''' me "fligir com
gr"lh"s. Algumlis h.5 que, poram , lIinda ma incomodam: siio liS que permitem supor no lIutor
mllis ignorancia do que ele efectivllm e nte tem.
~ 0 CIISO dum expontllnellmente qu e . .. espo ntaneamante me nao sarria das ta cills da m.5 quinll
da escrevar. a que por decisii o esponte nee do
compositor ap",aceu II ambelezllr 0 artig o que
escrevi n~ ultimo numero desta ravishl ...
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POR ENQU ANTO, LIMITA-SE A
ACONSELHAR OS SEUS ASSOCIADOS
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ALFREDO SCHICK
SERIES
Austria:
1$50
515/ 16 N
Bulg8.rla:
15$00
650/ 53 N
799/802 U
11$00
867/72 U
12$00
Eslov4qula:
8$00
90/ 93 N
10$00
108/ 11 N
Indonesia:
92/96 N
10$00
JugoslAvia:
611/16 N
35$00
630/ 33 U
7$50
643/54 U
20$00
Av.39A/ B;40A U15$OO
Llechrtenstein:
16$00
121 N
284/ 87 N
12$50
296/ 99 N
12$50

baratas,

bonitas

Lltuanla:
311/18 N
319/26 N
327/34 N
Av.84/ 89 N
Liberia:
318/23 N
325/27,Av.86/ 88
N

25$00
25$00
24$00
25$00
14$00
36$00

328/31,Av.89/90
U

14$00

Po16ula:

812/14 U
871/77 U
Romenial:
999/1001 N
1128/32 N
1469/72 U
Checoslov4qula:
855/57B U

3$50
15$00

e

tematicas

Rfulsta.:
1121/ 35 U
1144/ 49 U
1224/ 27 U
1368/ 75 U
1396/ 1400 U
1401/ 04 U
1576/ 79 U
1652/ 57 U
1737/ 52 U
1768/ 70 U
1829/ 42 U
Av. 72/ 89U
Av.90/ 97U
Trieste-B:
59/64 N rara
Av.17/ 19 N

6$50

Outras

oferias

45$00
12$00
9$00
20$00
16$00
10$00
15$00
12$00
25$00
7$00
20$00
30$00
37$50
80$00
90$00

s8guirao !

Pagamf/Yl,to adiantado, acrescendo 2$50 para porte regist.
Nao edito listas de prec;o, juntar franquia para qualquer informac;ao. N -
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Apartado, 842

constitue urn facto digno de registo na Iiteratura filatelica.
Esplendidamente editado pela eS. C.
O. T .:. - Via-Roma - 100 - Turim, e
urn volume de 700 paginas, quase 0 dobro·
das da edi!;Ao anterior, cuidadosamente
impresso em multo born papel, e encadernado, senAo luxuosamente, pel!} menos de
forma superior ao que e corrente encontrar-se.
Dividido em tres partes, a primeira e
dedicada aos antigo'S estados itaIlanos,
e funciona como catalogo especializado
da Modena, Romagne, Toscana, Estado
Pontificio, Lombardo-Veneto e Parma. As
duas iiltimas especializa!;lIes constituem,
com as de Sao Marino, VaUcano e Somalia A .F.I.S., as novidades do catalogo de
1958, mas todas elas sao autenticas e
bem docurnentadas monografias, recheadas de pormenores inedltos, ou dificels de
encontrar, numa amplitude de informa!;Ao
que esgOta completamente 0 assunto.
Os restantes anUgos estados, Napoles,
Provincia NapoUtana, Sicilia e Estados da
. Sardenha, assim como a parte que engloba as regloes italianas, zonas de OCUpa!;aO
italian a, e de ocupa!tAo estrangeira, col6-
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e sempre fornecedora das melhores
pecas c1assicas de toda a Europa,
raridaqes de Portugal e Ultramar, e
realizadora de leiloes filatelicos mensais.
--0--

Compra coleccoes, «stocks .. , variedades,
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca
interesse a grandes coleccionadores

Rua 1.0 de Dezembro, 101
21154
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nias, etc., figuram como catalogo Bimpliflcado.
As descri!;oes limltam-se ao estritamento necessario para distinguir os selos
e a fornecer urn guia adequado para os
pre!;os.
A segunda parte e urn catalogo especializado de !talia, com a descri!;Ao completissima de todas as variedades, incluindo os mals pequenos pormenores.
Centenas de gravuras e reprodu!;lIes
perfeitas, que 1ia francamente gosto ver,
ora no tamanho dos originais, ora reduzidas ou ampliadas, ilustram 0 texto e valorizam a obra. A nUmera!;aO de cada
exemplar segundo os catalog-os Scott,
Stanley Gibbon's, Michel, Zumstein e
Yvert, toma rapida a procura de qualquer
exemplar. Instru!;oes para 0 manuscamento e chave do catalogo em quatro linguas, facilitam a consulta.
11: urn verdadeiro catalogo que interessa nac s6 ao coleccionador especiallzado
de ltalia, mas tamMm ao filatelista em
geral.
Aguardamos com muito interesse as
futuras edi!;lIes desta obra, que merece
amplos elogios.

A CASA A. MOLDER

TELEFONE

novo; U -usado.
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da soma dos pregos dos selos avulso, sao
caracteristicas desta nova edlgao, a fazer realgar com agrado.
PenS. e que a qualidade de algumas
gravuras - que aumenta, se e possivel, a
fealdade de alguns selos reproduzidos e 0 facto da redugao das gravuras nao se
fazer sempre na mesma proporl;ao, nao
estejam de harmonia com os credltos de
uma obra, que, pelo contelldo e pelo restante aspecto gr8.fico, se pode colocar ao
lado das melhores.
o Clube Filatelic(} de Portugal agradece 0 exemplar que Ihe foi enviado.

«CATALOGO ZUMSTEIN»-Europa. 1958
-

41.· edi!;iio

Editado por Zumstein & C." propr.
Hertsch & C.·, de Berne, saiu a nova edigao deste conhecido catAlogo.
Encadernado, com uma espH!ndlda impres sao em bom papel «glace>, contem,
nas suas 1392 paginas, mais de 17.600 reprodugoes, e cerca de 117.000 pregos, referentes a todos as selos de Europa, das
suas estagoes postais no estrangeiro, e
das antigas col6nias alemas. 0 prego e
de 16.50 frs. suissos, ou de 17.75 frs. suissos, na edigao com chamadas a. margem.
o aumento dos prel;os, devido a. procura cada vez mais acentuada, e a. falta
de material, reflecte a actividade crescente dos coleccionadores.
Os suplementos ao catAlogo aparecem
regularmente no «Journal Philatellque de
Berne>. Estes suplementos, tal como 0
catAlogo', reproduzem todos os diferentes
selos, 0 que facllita a classifical;ao, mesmo das Illtimas novidades.
Os dicionarios contem a tradugao:
A: em frances, ingles, dinamarques,
sueco, noruegu~s;
B : em italiano, espanhol, portugu~s,
russo, checo, polaco, e facilitam muito 0
usa aos compradores de Iinguas estrangeiras.
Ao mesmo tempo, apareceu tambem 0
CatAlogo Zumstein Sulssa/Liechtenstein
1958, que, nas suas 90 paginas, e com um
texto e reprodugoes idilnticas ao Zumstein
Europa, co,n tem todos os selos do Suissa,
selos do caminho de ferro e seTos de telegrafo, assim como os de Liechtenstein
e do enclave de Campione. 0 custo e de
1 fro suisso.

~a ~t!~t!tafalJ
7ilalt!lia

«CATALOGO E. KOTTELAT»

Intitulado modestamente Pregario
(embora
1nclua tambero os selos do enclave de
Campione), este catAlogo, editado por E.
Kottelat - Spitalgasse 29 - Berne, e na
realldade um pequeno mas bem apresentado livro. Contero todos os selos dos paises acima referidos, ordenados por ordern
diferente do que e habitual ver-se n outros catAlogos, embora, para facilidade de
consulta, os selos sejam numerados, ern
colunas diferentes, com os n(uneros dos
catAlogos Zumstein e Yvert. Com efeito,
o agrupamento de selos, tal como se encontra neste pregario, ern selos cantonais
e federais, Helvetia sentada, Helvetia de
pe, Correio ordinario, Pro-Juventude, Selos da festa nacional e de beneficilncia,
I.K.W.- S.N D.- B.1.T.- Educal;ao-O. M.
S.- Nagoes Unidas-O.I.R., Selos administrativos, Multa, Correio aereo, Selos Kocher, tornaria dificil a procura de um selo
dado, e a sua referenciagao, se fosse adop_
tada uma numeral;ao tambero especial.
1958, de SUissa, Liechtenstein,

«CATALOGO ESPECIALIZADO
BEReK»

Referente a Franga e Co16nias gerais,
a 16." edigao deste catAlo'go, correspondente ao ano de 1958, e um livr~ indispensavel ao coleccionador especializado da
Fran!ta. Livro de indole diferente da de
outros catAlogos franceses mais utilizadJS entre n6s, apresenta um estudo exaustivo de .certas variedades.
Edlgao cuidada em bom papel, num
formato c6modo, nem sempre tern a parte iconogr8.fica de harmonia com 0 valor
do texto, na real1dade excelente.
«CATALOGO n.USTRADO DE SELOS
DA POL6NIA»

Editado por Slawomir Gasiorowski,
Swierczewsklego 16, de Kielce, e uma obra
bem apresentada, embora com encaderna·
gao modesta e em papel razoavel. A maneira como foi impresso permite uma
observagao nitida das suas· numerosas
gravuras. 0 facto de 0 texto estar escrito
apenas em polaco torna-lo-a de diflcil
consulta para os nossos filatelistas.
«CATALOGO BOLAFFl»

o

aparecimento de um trabalho como
o catAlogo Bolaffi, de selos italianos,
<luja 3." edl:!tao, de 1958, aca"a de sair,

A Federal;ii.o Portuguesa de Filatelia
vem atravessando urn periodo de crise,
de existilncia dlficil. 0 facto e, por demais, do conhecimento geral, e nao vale
a pena procurar escondil-Io ou dlsfarl;a-10. Convem, antes pelo contrario, enfrentar a realidade, apresenta-la publicamente, sob os seus aspectos mais crus, e talvez qUe assim, pela compreensao e ajuda
de todos, seja possivel soluciona-Ia, pelo
menos em parte.
Na realidade, essa crise nao e de hoje;
existe desde a fundal;ao da Federal;ao
Portuguesa de Filatelia. Nao seI mesmo
se poderemos dizer que ela e inerente a
pr6pria Federal;ao, nas condil;oes actuais
do desenvolvimento da Fllatelia portuguesa.
Procurando sistematizar os problemas
actuais com que se debate a F.P.F., cremos que esses problemas se podem agrupar em dois p'rincipais, um maior do que
o outro, e de onde derivam todos os restantes. Esses dois problemas sao: I.· - 0
da massa associativa; 2.· - 0 dos co·r pos
directivos.
1.· -

0 PROBLEMA DA MASSA ASSOCIATIVA

Uma Federagao justifica-se pela uniao
dos clubes ou associagoes filatelicas de
todo 0 pais, com vista a defender os seus
interesses gerais, e a representar, no estrange1ro, a filatelia nacional.
:m 6bvio que, quanta maior for 0 nllmero de clubes (queremos bem acentuar,
o n(unero e nao a for!;a de cada clube) ,
tanto mais poderosa e ef1caz sera a FederR!tao.
Ora, em Portugal, passa-se 0 seguinte: Estao filiados na F.P.F. 5 clubes: 0
C.F.P., com sede ern Lisboa, 0 C.1.F., com
sede no P()orto, 0 C.F.Mog., com sede em
Lourengo Marques, 0 Clube FilateIico da
Madeira, com sede no Funchal, e 0 NIlcleo Filatelico de Angra do Heroismo,
com sede em Angra do Heroismo. Destes
clubes, digamo-lo claramente, apenas dois
c()ontribuem, de uma maneira satisfat6ria,
para os objectiv~s da existencia da F.P.
F .: 0 C. F. P. e 0 C. I. F. 0 C. F. de
Mo!tambique, cuja ajuda financeira tem
sido notavel, e dlgna do maior elogio (tanto mais que quase nulas sao as vanta-
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gens que, para esse clube, reverte a ac!tao da F.P.F.) nao pode, pela dist4ncia
a que esta do continente metropol1tano,
contribuir de outra forma para que a F.
P. F. desempenhe 0 seu papel.
Do C. F. da Madeira, desconhece ate
a pr6pria Federagll.o, se continua ou nao
a existir. Tendo aderido ~tusiast1camen
te a ideia da constitui!tao de um agrupamento de clubes portugueses, ern 1954,
deixou, a partir de certa altura, de dar
por completo noticias que, de qualquer
maneira, justifiquem a Bua qUalidade de
membro.
o Nllcleo Fllatelico de Angra do HerOismo, tal como 0 clube de Mogambique, tern desempenhado 0 l1n1co papel
compativel com a SUa distante ex1stilncia:
com a agravante, porero, de ser urn agrupamento de menos de 100 s6cios, de aetuagao limitada a ilha Terceira e, por conseguinte, sem grande peso nos destinos
da Federaglio Portuguesa de Filatelia.
Portanto, e para efeItos praticos, conta apenas a Federa!tll.o com dois clubes:
o C.F.P. eo C.1.F. Nao pretendemos aqui
discutir como e porque motivos tilm, qualquer deles, actuado dentro da Federagao.
Nao e ests. uma das causas- da crise que
ela atravessa, porque factos ,idilnticos se
encontram em todas as Federagoes do
blundo, como os qUe poderiamos apontar
em favor da actividade daqueles dois clubes.
Resumindo: por tudo isto, a F. P. F.
deixa de ser, praticamente, uma Federagll.o, para se converter numa Parceria de
dois clubes.
Mas ha mais: Como os Congressos
anuais se tem realizado sempre em Lisboa, a Direcgao e a AssembleIa Geral do
C. 1. F. tomaram, a certa altura, a resolugao de nomeai' os seus delegados entre
os s6cios do clube que residem em Lisboa, e que sao todos tambero s6cios do
C. F. P. Resultado: como os delegados
dos C. F. Mogambique, C. F . Madeira e
N. F. A. H., se contam igualmente entre
lisboetas, s6c10,s do C. F. P., os Congressos anuais da F. P. F., em vez de cons-
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tltulrem assembleia:s dellberativas da Fllatel1a nacional, convertem-se, na pratica,
em reunloes de filatellstas da capital, para nao dizermos ja em asseinbleias geraIs (de ele1"ao 1ndirecta) do C.F.P.!
Todo 0 espirito e objectiv~s da F. P.
F. caem, assim, pela base!
\ Mas, perguntar-se-a: Havera maneira
de evitar os inconvenientes expostos, e
de dar solu"ao a este problema primacial
da F. P. F.? Nao sera ele, ao fim e ao
cabo, urna prova da imposs1b1l1dade manifesta de existir em Portugal, nas condl"oes actuals, urna Federa"ao Filatellca?
Respondendo sim a prime1ra questao,
deriva uma consequente negativa para a
segunda.
o mal de qUe enferma a associa"ao
pOl' clubes da Filatella portuguesa e a
sua excesslva concentra"ao em volta dos
dois polos do pais, a saber, Lisboa e Porto.
A causa desta concentra"ao, nao a
tern exclusivamente 0 pouco espfrito associativo do coleccionador portugu~s;
tem-na, tambem, e, a nosso ver, primacialmente, a concorrencia em que se lan"aram os dois grandes clubes portugueses
des de ha meia duzia de anos, para alcan"ar, cada urn, 0 lugar de primazia
quantitativa. Esta concorrencia, alimentada por uma propaganda, de parte a
parte, mais pr6pria de partidos polfticos
do que de agremia"oes fllatelicas (e portanto culturais), tern produzido muitos
maJes entre n6s, dividido a familia filatelica portuguesa, dado origem a polemicas e a questoes pessoats lamentaveis, e,
o qUe e pi~r, impedindo, que uma Federa"ao dos clubes portugueses possa lev~ a
cabo, com pleno ~xito, a sua missil.o.
Os dois clubes, 0 C.F.P. e 0 C.I.F., sao
ja suficientemente grandes para as possibilidades do pais. Nao necessitam de
aumentar a sua maSSa associativa fora
da regiil.o· onde esta a sua sede. Fa"am,
sim, toda a propaganda, n essas regioes,
com urn espirito localista mas nao nacionalista. Contribuam - e essa a sua missao - para 0 desenvolvimento da Filatelia em Lisboa, no Porto, na Estremadura, no Douro Litoral. Mas nao, pretendam alargar mais as suas fronteiras pelo
pais, porque s6 prejudicam, com a sua
ac"ao, os interesses da Filatelia nacional.
Clube Filatelico de Portugal; Clube Intema.cional de Fllatelia! Que de ambi"oes
vat nestes dois nomes! Quanto melhor
seria se apenas Se chamassem Clube Fi-

latelico de Llsboa., Clube Portuense de
Filatelia!
Como corolario 16gico, 0 pais ressente-se da falta de pequenos clubes locals,
regionats, em numero suficiente para que
a sua uniao possa dar for!;&. e possibilidades de actividade produtiva a uma Federa"ao. Mas, pior do. que isto, os poucos
clubes locals existentes - Leiria, Pejao,
Agueda, Setubal (ao que parece, este iiItimo resolveu dissolver-se por falta de
massa associativa) Aveiro (em forma"ao), Ponta Delgada, -'" nao estl!.o ainda
federados. Diversas razoes tern, ate hoje,
impedido essa f11ia"ao. Nl!.o cremos que
a principal seja de caracter financeiro: a
cota a pagar e, afinal, tao reduzida: 150$,
anuais por delegado! A pouca ac"ao e
menos propaganda da F.P.F. devem influir notavelmente no espirito dos dirigentes e s6cios desses clubes. cQue vantagem, perguntam eles, nos pode oferecer
essa tal Federa,,8.0? Nao, tern uma sede,
nao tern urn 6rgii.o informativo, nl!.o tern
servi"os de envelopes de 1. dia ou de
novidades! Ganhamos muito mais se nos
ftzermos s6cios do C.F.P. ou do C.I.F.>.
E surge entao 0 absurdo dos ciubes fiUando-se uns nos outros, para cairem todos - ultima ratio - nas <goelas> do
C. F. P. ou do C. 1. F.!
lil claro que este motivo e, em parte,
compreensfvel. Infel1zmente deriva ele,
em boa percentagem, do espirito individualista do coleccionador portugu~s, que
s6 olha as vantagens imediatas, sem atender as vantagens futuras, de alcance multo mai~r. lil urn defeito que se corrige, e
que se vern ja, em alguns casos, corrigindo. Pudessem os Congressos anuals da
F.P.F. ter lugar na provincia, e multo
desse espirito individualista e acanhado
desapareceria ainda mais rapidamente.
Mas, a nosso ver, a raziio principal
que tem impedido a filla"ao de alguns
clubes - e citamos apenas 0 de Leiria e 0 principio legalista que existe nurn
artigo do Estatuto da Federa"ao, segundo
o qual s6 podem ser admitidos como seus
membros aqueles clubes 'q ue estejam oficialmente legaltzados, e na posse de estatatutos individuais que lhes confiram a
qualidade de clubes filatel1cos.
Este artigo, que ajudamos a redigir,
e que ate aqui temos defendido por motivos 6bvios, tem-se revelado, em iiltima
analise, uma <cortina de ferro> que ja
impediu a entrada de, pelo menos, dois
clubes na F.P.F. A razl!.o e que, clubes
0
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Vai Longe 0 tempo em que os selos constituiam apenas 0 meio de Ano Mariano, e em que reune, de
pagar 0 porte de uma carta, jomal forma feliz, a Arte e a Fe, constitue
ou encomeruia, de um ponto a outro uma das mais curiosas obras que tedo globo, quer esses pontos distas- mos visto sobre 0 assunto.
sem entre si milltares de quilomeEstamos certos de que, por si so,
tros, quer os separassem apmw,s as este liv1'0 vai impulsionar para 0
dezenas de metros de uma rua, ou campo da tenuitica numerosos coleeate os degraus entr~ um e outro an- cionadores, seduzidos pela beleza dos
dar de uma casa.
exemplares cujas reprodu~oes perA evolu~ao natural das coisas feitissimas, em numero de 198, quafez com que, a pouco e pouco, os se;- se todos os selos citados, ilustram a
los, embora niio deixwndo, de satis- obra copiosamente.
fazer a finalidade para que. tinham
A referencia dos selos e feita
sido criados, se fossetm transfor- por ordem alfabitica de paises, e
mando em mensagens de propagan- em cada pais por ordem de antiguida turistica ou politica, em li~oes dade do selo. Nao· se faz a descri~ao
de historia e geografia, em apelos pormenorizada de cada selo, mas
de Ie e gritos de dor, e ate em meios indica-se 0, total dos selos da emisde equilibrar as periclitantes finan- . sao respectiva e os seus valores.
~as de alguns estados e pequenas reCremos ser livro que deve figupublicas ...
rar na estante de qualqueJr filatelisMas se analizarmos, mesmo SUr ta, principalmente daqueles para
perficialmente, as sucessivas em.is- quem a Filatelia tem uma faceta
soes de quase todos os paises, vere- artistica.
mos que elas traduzem sobretudo 0
gosto, a paixao pelo que e belo, 0
OS CATALOGOS DO ANO
slmtir artistico que e tao velho cO'mo
a propria humanidade.
«CATALOGO SIMOES FERREffiA»
Velha e, portcunto, a Arte. E velha
o Catalogo cSimoeg Ferreira:» , conhee a Fe, a Cren~a no Divino, no Ente
Supremo de quem se espera Justi~a, cido e apreciado po·r todos os fllatelistas,
nao carece de quaisquer palavras de aprePaz e CO'nsolo, que e contemporanea senta"ao.
Noticiamos apenas 0 aparecidaquela, vis to que os problemas que mento da 34." edl"ao, referente a 1958,
afligem 0 Homem de hoje, ja afli- que temos presente.
Cat8.logo especiallzado, obra de congiam 0' Homem das cavernas, ernboBulta permanente e de orienta"ao segura,
1'a com modalidades diferentes.
encontra-se senslvelmente melhorado em
Eis porque 0 livrinho de Josef rela"ao as anterlores edi"oes, e constltue
Franz Aumann, «0 Album de Se- motivo de legitlmo orgulho para os seus
cMercado FilateJico>.
los de Nossa Senhora» (Edi~ao de editores:
A inciusao de novas variedades, 0 reaStephanus Verlag, Zollergasse 34- justamento de pre "Os e, como novidade,
Vilma - Austria), comemorando 0 a indica"ao do pre"o das series, na base
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zindo animals, e no principio de 1957 outra, de 6 selos, reproduzindo flares.
Esta mesma slirie saiu em AgostOo de
1957 com diferentes cores e outra perfuragii~ e com as -seguintes caracteristicas:
Impr~ssos em lltografia. Denteado 11 Ih:
5c. lUas rosa e verde - Musaenda Tenulflora
10c. verde e violeta - Malva Colmeiroi W1llk
15c. castanho-negro e verde amarelo-Convolvulus Ifniensis
25c. azul e lilas - Tulipa Elusiana
50c. vermelho·, negro e lUas - Curculigo Minor
1P. violeta, amarelo e laranja- Asteriscus Paul.
Estes selos devem ser os. illtlmos a ser
emitldos pelo Telligrafo Espanhol, em
Tanger.

TURQUIA
Slirie comemorativa do X aniversario
da cooperagiio Turco··Americana.

SELOS
Est§. em distrlbul!;ilo 0 N." 4:
«REVISTA FILATIlLIOA»,
6rglio da nJ casa.
Ml1hare8 de salos Isolad08, s&ries completM, lotes especlals,
ete., oferecld08 a pr~ de ocasUI.o I
F89& uma vislta A nJ ca.sa, on
p~ a nj Revista., se a nIio reda

cebeu.

Oonsulte-n08 sempre, antes de
comprar on vender qualsquer selos.

Ramalho Guerra,
R. Jollo das Regras, 3-2.o-Dt.·
(IIIntiglll

RUlli

do Amparo)

Telef. 968666 -

LISBOA
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Tiragem
Valor
Quantid.
Cor
40 kurus
500.000
Azul-cinzento
25 kurus
500.000
Viol eta
Impressao: Pelo processo talhe doce em
folhas de 50 exemplares, na Imprensa do
Estado da Austria, em Viena.
Data da emissao: 1-7-57.
Validade para franquia: Atli 31-12-58.
Slirie comemorativa do 75. anIversario da Academia de Belas Artes de Istambul.
Tiragem
00'l"
ValOT'
Quanltld.
Verde-azul
30 kurus
500.000
Castanho
20 kurus
500.000
Formato: 39x49 mm.
Impressao: Offset, em folhas de 25
exemplares, na Impressora Guzel Sanattar em Istambul.
Data da-emissli.o: 6-7-57.
Validos para franquia atli 31-12-958.
Motlvos
30 kurus-O ctrajecto do Sol Hittite),
cncontrado nas escavagOes 1a AJRcaHoyuk, na Anat6lia Central. Desenho
do Prof. Namik Bayik, da Impressora acirna indicada.
20 kurus: Desenho do· mesmo autor, representando 0 busto de M. Osman Hamdi
(1842-1910) fundador da Academia de Belas Artes e do Museu Arqueol6glco de Istambul. Esta composigli.o foi desenhada
por M. Genher Bozknkt, professor na
Academia das Belas Artes, em Istambul.
0

Em 18-10-57, foi posta a venda uma
slirle de 2 selos, comemo'fativos do 400.u
aniversario da inauguragllo da mesquita
de SolimAo, com as seguintes caracteristlcas.
Volar

Tirogem

Cores

Formato

100 kurus
500.000
cafli
26x41mm
20 kurus 1.500.000
oliva
26x41mm
Impressos pelo processo de offset, em
folhas de 50 exemplares, na 1mprensa
cGuzel Sanatlar>, em Istambul, tem 0
prazo de valldade para franquia atli 31-12-60.
Motivo-s : 100 kurus: 0 retrato de Koca
Sinan (morto em 1588) arquitecto da Mesquita de SoUmli.o;
20 kurus: 0 desenho da Mesquita de
Solim!!.o, em Istambul, erlglda por Solimllo
o Magnifico, Imperador Otomano, e maugurada ern 1557.
Esta Mesquita li uma das obras primas da arquitectura turca.

como 0 de Leiria, silo apenas secgOes de
outras entidades associativas, e nlio possuem, por iSso, estatutos ou existl!ncia legal pr6prias, 0 que nllo impede sejam, para todos os efeltos, clubes fUatlilicos, de
merit6r1a actividade, e com pleno direito
a entrarem para a F.P.F. As dificuldades burocraticas que resultam de urna
alteragao de urn tal estado de coisas tem
levado esse, e outros clubes, a irem adiando sucessivamente a sua entrada para a
Federagao.
Nli.o pretendemos, com isto, que 0 artigo em foco seja, pura e simplesmente,
ellminado. Mas 0 que se torns indispensavel - e chamamos des de ja a atengao dos
delegados ao pr6ximo Congresso da F .
P. F. - li que ele seja corrigido, digamos
assim, por urn paragrafo que permita a
admissli.o provls6ria, csine termino), de
clubes, cuja exist~ncia individual nllo esteja ainda devidamente legalizada.
Tals sao as principals reflexOes que
este primeiro problema da nossa Federagllo nos suseita. ComOo se vlu, ha, quase
sempre, possibilidade de solcionar os pontos debatidos.
o principal corolario que resulta deste 1.· problema li 0
PROBLEMA FINANOEIRO
A Federagllo Portuguesa de Filatelia
tern, como receitas ordinarias, apenas a
importllncla das cotas pagas pelos clubes
filiados, e estabelecidas em fungli.o do
respectiv~ nUmero. 0 1.0 congresso fixou,
e os outros t~ confirmado, em 150$00
a)
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por ano, a cota por delegado. Actualmente cremos - sem absoluta certeza, por
nao dispormos a milo de elementos comprovativos - que 0 n.· de delegadoa. se
eleva a 22: 9 pelo C. F. P., 8 pelo C. I. F.,
2 pelo C. F. Mog., 2 pelo C. F. Mad. e
1 pelO N. F. A. H.
As receitas anuals da Federagao somam, pOor isso, a cconsideraveb importi!.ncia de 8.800$00 por ano, de que ha a
deduzir as cotas que urn determinado clube tem por costume nAo pagar... Basta
a indicagao deste nUmero, para Se poder
perfeitamente avaliar das dificuldades
com que Se debate a F.P.F. para curnprlr
apenas uma reduzida percentagem da sua
missao! Acrescente-se a isto que, desses 3
contos de rliis Uquidos, corn qUe a F.P.F.
pode contar regularmente, ha a deduzir,
todos os anos, a cota a pagar a F .I.P., que
importa em 75 Frs., ou cerca de 500,00!
Tern a Federagao recorrido a outros
meios para aumentar as suas reduzidas
receitas: edigao de sobrescrltos cDia do
Selo), vinhetas postals cReis da 1." Dinastia) etc. Por muitos e variados motivos, que n8.o vale a pena aqui discutir,
esses meios de que a Federagllo langa
milo cad hoc) , nem sempre resultaram
eficazes, e atli deram, por vezes, prejuIzo,
em vez da receita esperada! AJliIn do
mals, tern tido ainda a F. P. F. de lutar
contra as mas vontades e a mcompreensilo que tals expedientes suscitam entre
muitos.
(Continua no proximo nfunero)
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I
For our Auctions we are ope!! to receive rarities of the
whole world, specialised and general collections, etc.

* * *

CHINA
Segundo 0 Boletim n.O 4 da Direc!<ao
Geral dos Correios em Taipei, Republica
da China, foi emitida em 11-8-57 a serle
comemorativa n.o 52, referente ao 50.
aniversario do EscotiBmo.
A emisslio tern as seguintes caracteristicas:
Dimensoes do desenho - 42x25,5 mm.
Selos por folha - 10xl0
Impressao - talhe doce
Desenhador - Sr. Liang Li-yu
Gravador - Sr. Pao Liang-yu
Impressao - CEPW - Taipei
Papel usado - 80 Ibs., sem vestigios
de madeira
Denteado -12
Goma - nenhuma
Valo·res emitidos:
0.40
magenta
quantidade: 2.000.000
1.00
verde niedio
>
500.000
1 60
azul oriental
>
500.000
o centenario do nascimento de Lord
Baden -PowelI e do 50. Anlversario do
Escotismo Mundial, foi comemorado com
a realiza!<ao em Inglaterra, Sutton Park,
Warwickshire, de urn gigantesco <jamboree>, com a particip~ao de mais de 35.000
escoteiros de ambos os ~os e de todo 0
mundo, para 0' qual foram tambem convidados os escuteiros da Republica Chlnesa.
o desenho dos selos desta serie comemorativa tern 0 simbolo dos escuteiros
chineses como motivo principal, algumas
das insignias do citado <jambo·r ee> como
fundo, e 0 titulo da emiss!l.o colocado a.
esquerda.
Ao mesmo tempo sao emitidos dOis so_
brescritos do 1. Dia, sendo urn com a insignia do,s escuteiros chineses como motivo, e os distintivos do <Jamboree> como
fundo, e outr~ com 0 retrato de Lord Baden-Powell, como motivo principal, e as
insignias do <jamboree> como fundo.
A tiragem e de 40.000 de cada, e 0
pre!<o de C.$ 0.20 cada urn.
0

Our commission is only 15%

* * *
Our catalogues are well lrnown throughout the world and
have the most widespread circulation. We can therefore guarantee the best results.

* * *
Limit prices are fixed under mutual agreement.

* * *

0

We are also buyers of rarities of the whole world, special
collections, etc., but only in firat-class condition.

* * *

.-

Free- payment to all countries in their currency.

* * *

EDGAR MOHRMANN
SWORN AUCTIONEER

Speersort 6, Hamburg 1, Germany - Cables: Edmoro Hamburg
Leading Auction House on the European continente
with world r~utation.

0

FINLANDIA
Em 16-7-57, foram emitidos 3 selos
com aumento de valor destinado a. Sociedade para 0 Combate a. Tuberculose, na
Finliindia.
Os valores de franquia s!l.o de 30, 20
e 10 Mk, e os aumentos respectivamente
de 5, 3 e 2 Mk.

Os desenhos, executados por Signe
Hammarsten-Jansson, representam respectivamente uma Rena (Rangifer Varandus), urn Lince (Lynx lynx) e urn <glutao> (guloluscus), sendo as. cores <Azub,
<Castanho eScuro> e <violeta-cinzento>.
o selo de 30+5 foi gravado por E.
Paakkavi, 0 de 20+3 por R. Achren e 0
de 10+2 por B. Ekholm.
A tiragem dos dois primeiros foi fixada em 400.000 cada, e a do Ultimo em
500.000.
Uma nova serie a favor de Cruz Vermelha, e comemorando os 80 anos da sua
funda!<ao na Flnlandia, sera posta a. venda em 25-11-57. Os trl!s selos, que tl!m 0
mesmo motivo reiativo ao ano jubilar, foram desenhado·s por Signe Hammarsten-Jansson, e gravados por B. Ekholm. As
taxas sao de 30,20 e 10 mks., com os aumentos de 5, 3 e 2 mks., e as cores de
azul-cinzento, violeta-vermelho e verde-oliva, respectivamente. A tiragem de cada valor foi flxada em 300.000 exemplares.
Comemorando 0 100. anlversario do
nascimento de Ida Aalberg, grande artista dramatica, sera. posto a. venda, em
4-12-57, urn selo do valor de 30 mks., cuja
tiragem foi fixada em 2.000.000 de exemplares. 0 selo, na cor castanho-vermelho,
a. excep!<ao dos panejamentos que sao violeta-acinzentados, foi desenhado por Aarne Karjalainen, gravado por B. Ekholm,
e tern como motivo 0 retrato de Ida Aalberg, pintado por Albert Edelfelt.
Todos os pedidos de informa!<oes sobre a aquisl!<ao de selos devem ser enviados a. Sec!<ao Fllatellca da Dlrec!<ao Geral
dos Correios e Telegrafos, em Helsinquia.
0

TANGER
Com a independl!ncla do Imperio Jerifiano, actual Reino de Marrocos, foram
suprimidas as Esta!<oes Postais estrangelras, mantendo-se, todavia, em Tanger,
uma Esta!<li.o do Telegrafo Espanhol, que,
em breve, sera transferida para os Servi!<os Postals e Telegr8.ilcos de Marrocos.
No decorrer dos Ultimos anos, tern a
Esta!<ao do Telegrafo Espanhol emitido
bonItos selos de beneficencla, tendo saldo
em 1956 duas series de 6 selos reprodu-

NorULAS

NUMISMATICAS

2 CRONICAS DO

...

Jl raridclde de aLguma8
moeda8 em circuLac,'iio
No intuito de fazer uma pequena reserva de moedas cunhadas adentro do
Estado Novo, iniciei a recolha daquelas
que me iam chegando as maos, principalmente quando dos trocos no pre!;o das
passagens dos carros electricos e auto-carros. Friso esta circunsta.ncia, por ela
nos servir de indice quanta ao somat6rio
dos numus em circula!;ao.
Vao pass ados 4 meses sobre 0 inicio
da minha tentativa, e, ate hoje, ainda nao
foi poss,i vel realizA-Ia inteiramente. lsto
quer dizer que as moedas de certas datas
desapareceram, quase completamente, do
giro de Lisboa.
Para onde teriam ido?
Que fins elas tiveram?
Se houver alguma resposta explicativa, sera. ela benvinda.
Passando as afirma!;Oes concretas, foi-nos dado colher 0 seguinte resultado, segundo a.s anota!;oos feltas naquele periodo
de tempo.
Moedas de 10 C4}ntavos - Como e de
todos sabido, hA 16 cunhagens, desde 1942
a 1957. Nao me foi possivel recolher urn
unico exemplar de 1945, e tenho .urn s6
exemplar de 1942 e 1944, e 2 de 1946, 1951
e 1954. Ha abunda.ncia de moedas de
1947, 1949, 1953, 1956 e 1957.
Moedas de 20 centavos - Desta moeda
8ubsidiaria hA 11 cunhagens, desde 1942
a 1956. As dificuldades de recolha sao em
menor n11mero. Ainda assim, naquele espa!;o de tempo, embora curto, s6 alcancei 3 exemplares de 1948, os das restantes datas la foram aparecendo a ponto
da reserva estar quase completa, e abundando os de 1949 e seguintes.
Moedas de 50 centavos - Destas ha 18
cunhagens, desde 1927 a 1957. Houve menos dificuldade na recolha de exemplares,
mas ainda asslm, de 1927 tenho 7, de 1935,
6, de 1938, 5, e quanta as restantes aparecem sern dlficuldade. Desde ja sallento
que multas delas, as de datas mals antigas, jA estao muito gastas, quase chapa, bern comprovando Bua alta missao de
agentes de tr~es. Por ests razao, muitas
foram abandonadas.
Estao a pedir que alma caridosa as
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fa!;a recolher para descanso final, ou,
qual Fenix renascida, sejam 0 corpo e
alma de novos exemplares.
M0eda8 de 1 escudo - Slio em n11mero
de 14 as datas das respectivas cunhagens.
Consldera!;Oes a fazer sao quase semelhantes as anteriores.
S6 recolhi urn exemplar de 1935, 2 de
1931, 3 de 1944, e com certa dificuldade
as de 1927 e 1930. As das restantes datas
nlio faltam. Ha facllidade na sua colheita.
Muitas tambem dao boa prova do seu trabalho, e, por is so mesmo, e preciso fazi!-las desaparecer da circula!;lio.
Jose da Costa Moreira, numa das suas
cr6nicas do <Diario de Lisboa:. (21-4-956),
ern nota explicativa dirigida ao signatArio, apontava a raridade das moedas de
10 e 20 centavos de 1942, e das moedas de
50 centavos e de 1 escudO', de 1935. Como
aclma foi frisado, aquela raridade, sob
o ponto de vista circulat6rio, jA se vI!,
eu ajunto mals as seguintes: - 10\ centavos, as de 1944, 1945 e 1946; 20 centavos, as de 1948; 50 centavos, as de 1927
e 1928; 1 escudo, as de 1931, 1935 e 1944.
Devo tambem esclarecer que, neste
meu trabalho de recolha, ao anotarem-se
aquelas particularidades aclma expostas,
talvez 0 factor pessoal tivesse influido,
consideravelmente, na recolha dos melhores exemplares. Seja como for, desde que
estas linhas 56 pretendem focar uma posi!;ao, as aprecia!;Cies nao podiam deixar
de ser influenciadas por criterio de ordem individual. Mesmo assim, foi posta
em evidl!ncla urna situa!;ao', sempre ver1ficavel e corrigivel. Oxala essa verifica!;ao e correc!;ao se fa!;a, e os resultados
obtidos neste lugar sejam apresentados,
para conhecimento e recreio de n6s todos .
Neste momento, ao escrever as primeiras linhas sobre urn tao transcendente assunto - a NUMISMATlCA - eu
saudo todos as colegas e, em especial, os
Mestres.

Nos votamos em
Eduardo Cohen
Ap6s urn jantar na elegante e hospitaleira resfdl!ncia de Eduardo Cohen, tivemos agora ocasiao- de ver e admirar,
pormenorizadamente. a colecclio de selos
da Romenia, do ilustre dono da casa.
Conjl:lDto extraordinariamente belo e
valioso. com selos novos e usados' das primeiras emlssCies romenas, grandes blocos
novos, folhas intelras que slio pe!;as Ilnicas, cabe!<8S invertidas e outros erros e
variedades. cartas antigas com carimbos
raros e preciosos, - a Romenia de Eduardo Cohen e hoje uma colec!;lio conhecida
e afamada em todo 0 Mundo, e que enormemente enriquece e prestigia a Filatelia
Portuguesa.
A atesta-Io - se tal fosse necessario
- est A a colecl;Ao qUe admiramos seJrui damente, de cerca de duas dezenas de medalhas, quase todas de ofro, ganhas p~r
Eduardo Cohen nas ultlmas exposi!;Cies filatelicas nacionals e internacionais.
Tudo isto e 0 multo mals, sem esquecer os trabalhos que tern pubUcado, e as
dAdivas com que tao generosamente tern
contribuIdo para a propaganda e para 0
presUglo da Filatelia Portuguesa, levam-nos a votar em Eduardo Cohen, como urn
dos trl!s ou quatro maio res filatelistas
portugueses. E. jA agora, se nos e permitido alargar 0 nosso voto, votamos para
que a <Sacon .. . lhe conceda dois ou trl!s
meses de bern merecidas ferias, a fim de
que Eduardo Cohen possa completar, com
as emissCies seguintes, a sua monumental colec!;lio de selos de Romenia. E porque, nunes tendo votado, que rem os aproveitar 0 dia de hoje para urn voto ern que
todos n6s estejamos de acordo, votamos
para que 0 nome de Eduardo Cohen seja
incluIdo no Rol dos Filatelistas Eminentes, hA pouco criado pela Federa!;ao Portuguesa de Filatelia. - V. C.

Uma centena de
cartas antigas
Depois da generosa oferta do JuIs dr.
Rui Sanches da Gama, reglstada numa
das ultlmas cr6nicas desta sec!;!l.o, uma
outra recebemos. tambem de cartas antigas, do Advogado dr. Boto de Carvalho.
11: 0 caso que, durante 0 jan tar em casa
do iIustre filatelista Eduardo- Cohen, que
serviu de motivo> a cr6nica de domingo
passado, 0 nosso distinto colega dr. Boto
de Carvalho nos contou, ern ar de anedota, uma sua recente aquisi!;Ao, no ferro-velho de uma qualquer cidade da Provincia, de cerca de uma centena de cartas antigas, com a Unica finalidade de
descobrir assuntos interessantes, nos textOB das mesmas ...
Esclarecido por n6s de qUe os textos
seriam 0 menos, ern face do possIvel valor dos selos e, principalmente, dos carimbos respectivos, prontamente no,s prometeu todas es!!as cartas antigas, que no
dia seguinte, de manha, ao entrarmos no
nosso escrit6rio, tivemos a surpresa e a
satisfa!;ao de encontrar, com uma carta
nao antiga, chez <Bacon, e gentiHssin)a.
Trata-se de urn excepcional lote de
quase cern cartas, que ainda n!l.o tivemos
tempo para estudar convenientemente, entre as quais Se contam algumas prefilatellcas de Lisboa e do Porto, e urna duzia oriundas do Brasil. As restantes s!l.o
cartas portuguesas com selos de D . Maria
e D. Pedro, e carimbos de Cascai.s, Lisboa,
Porto, Vila Nova de Gaia, Bines, Setubal,
Vila Franca de Xira, B. Tiago do Cacem,
Braga, Viana do Castelo, Reguengos, Peniche, Cadaval, etc. etc.
A maioria delas ests. consideravelmente desvalorizada pelo total ou parcial
arranque dos respectivos selos, verdadeiro
e indesculpavel crime, que infeIizmente
"1l!l.o e caso Ilnico, pelo que nAo parecern
mal repetir aqui que, incomparavelmente
mals d() que quaisquer selos que tals pe!;as apresentem, elas valem pelo conjunto

A grande campanha em proL d08
5.000 c'36CI08
tl

J

fa uLtrapa88ado8

a6"ta a eaHlin/'" ~os 3.500

Ha. poucos meses, inicia.mos uma campanha em prol do aumento da massa associattiva do Clube, em ordem a atingir-se rapidamente 0 niimero 3.000, finalidade ja. felizmente conseguida e ultrapassada, pelo que vamos prosseguir e intensificar a referida campanha, a fim de
atingirmos 0 niimero 3.500.

7.° -

OS PREMIOS DA PRIMEIRA
FASE DESTA CAMPANHA

8.° -

Ha. dias, realizou-se na sede do Clube
Filatelico de Portugal a atribuic;iio dos
premios da primeira fase desta campanha.
Com a presenc;a dos directores srs. dr.
A. J. de Vasconcelos Carvalho, dr. Ant6nio A. Figueiredo e Jose Rodrigo Dias
Ferreira, procedeu-se a contagem dos proponentes dos novos s6cios, sendo os referidos premios atribuidos do modo seguinte:
1.0 - Joiio Domingos Carpenter Robertson- PremIo A. Molder: tr~ selos
classicos portugueses, novos.
2.° - Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro-Pr6IIlIo ElMia de SantOfi: Uma
folha de 28 selos do 25 rs. rosa de
D . Carlos.
3.° - Te6filo de Sousa Almeida- Premio
ElMio de Santos: Uma folha de
28 selos do 25 rs. de D. Carlos.
4.° -'-- Carlos Maria Ferreira - Premio
ElMio de Santos: Uma folha de 28
selos do 25 rs. rosa de D . Carlos.
5.° - Prof. Manuel Rela - Premio J. M.
Leite Soares: 500 Frs. Yvert em series no,vas, completas, e Esc. 86$00

6.° -

9.° 10.° 11." -

12.° -

13.· 14.° -

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

15.° -

total, digamos melhor, inteiro: cartas ou
sobrescritos, selos e carimbos.
Simples mas importante esclarecimento, que interessa divulgar, e em nada diminui a penhorante gentileza do nosso
colega e amigo dr. Boto de CarvalhO, pela qual nos confessamos profundamente
gratos. - V. C.

16.° -

Simoes Ferreira, em selos do continente.
Filipe da Conceic;ao Domingos Premia Eng. Ant6nla Furtado: Colecc;ao de postais m8.ximos com todos os selos da serie portuguesa do
centena.rio do selo.
Ant6nio Carlos Pinto Miranda Premia Eng. Ant6nlo Furtado: 10
postals m8.ximos franceses do Dia
do Selo.
Tenente Coronel Manuel Madeira
Junior - Premio Eng. Ant6nlo
Furtado: 10 postais m8.ximos franeeses do Dia do Selo.
Luis Ferreira de Morais - PremIo
Eng. Ant6nlo Furtado: 10 postals
m8.ximos franceses do Dia do Selo.
Helder Alves Torres - Premio
Casa Molder: Livro «Reimpressoes:., de Carlos George.
Joao Luis Medeiros - Premio Ca88l Molder:
Livro cEstudo das
reimpressoes dos selos portugueses) , do Brigadeiro Jose da Cunha
Lamas.
Victor Manuel FerrMra e Amaral
- .PremIo Casa Molder: Livro
cContributions a I'etude des essais
des timbres-poste de Roumanie) ,
de Eduardo Cohen.
Raul C. S. Neves - Premio Casa
Molder: Livro «Afrique Equatotiale
Franc;aise), de Louis Corbell!.
Mariam Haydzicki - Premio Dr.
Jorge Vieira: Bloco da Padroeira,
continente, e bloco da 1." Exposic;ao Filatel1ca de Angola.
Jose IDp61ito. - Premio Jose Gabriel Bettencourt Brito: Urn selo
de 1$00 das caravelas, com margem, nao perfurado em urn dos
lados.
Prof. Alfredo Dias - Prermo Dr.
Vasconcelos Carvalho: Quatro provas de Portugal continental.

Para a atribuic;ao destes premios, nlio

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

mentos, vistas. Envia primeiro. 90.
96.

2962- Catherine Kertesz - Pestszentlorinez - 10 rua Bercsenyi - Po, 3.
90.

INDIA
3081- Philatelist International - Pervin
Mausion - Plo-t 69 - Sion- Bombaln 22.

INGLATERRA
3037-Gerard Devigrvat - 89 Flat 2 Herrick - Rd, Saltey - Birmingham
- Fr, In, 60. 3. Badge. 92.

INDONESIA
3025- Lim Tjeng In - Blk. Pasar Tanah Kongsi I - Padang - Central - Suma - AI, In, 60. 3. 90.
91.
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POL6NIA
3030-Gralikowski Mleczyslaw - P. O.
Box, 212 - Krakow - Es, In, AI,
N. 60. 4 e Sport em 64. 90. 96.
3034-Prof. M. F. Walles - AI, Slowackiego 60/ 62 - Krak6v - Fr, In,
AI, PI, Ep, T. C. N. 60. 3. 65. 90. 96.
3035-Kojctk '1'eresa - Gwordii Ludowej
18/1 - Kielce - 60. 3.
3062-Brelski Wladyslaw - Rynek 28/12
- Opat6w ~ Kielecki - AI, 60.
3063- Marian Tyrala - rue Biala, 9 sport, fleurs, animaux, U. P. U. 90.
Krak6v 2 - AI, Fr, In, T. N. 60.
92. 96.
3074-Prof. Robert Sloboda - ul. Piastowska Nr. 31 - Prudnik woj. Opole
- AI, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 3.
90. 96. 97.

ITALIA

RUSSIA

3044-C. Paulsen GTC - U ss Salem (Ca
139) , c/o u. S. Naval Post Office
- Via Michelangelo da Garravaggio - Napoles - In, T . 60. 3. 1.

JUGOSLAVIA
2104-Prof. Cop Dusan - Javornlska, 8
- Skovenija - Fr, AI, In, E s, Po,
It, T. N. U. 60. 3. Tema.ticas de
desportos, animais, plantas, monu-

2769-Yuri Vladimiro,v itch Klimenko 1.·
- Academitcheski Proiezd n." 34/4
kv. 71 - Moskovo V - 296 - AI,
Russo, Compreende In, Fr, Lipsia
1954/55. T. 60. 3. 90. 96. 97/ 1956.
3047-P. Jasaitis - Gorkio 26/8 - B. P .
63 - Klaipeda - Lithuanie - Fr,
In, AI, Es, T. N . 60. seulement eu
64. 90. ou valeur faclale pour les
64.

Nao cont.ceion.dos

D. Dinls

1.000 x10 140$1.000x20 350$100x25
45$100x50 130$100x100 400$5$-

R. dos Remedios ~ Lapa. 60

LISBOA

Telef. 665713

;PORTUGAL
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ANGOLA

CANADA

1468--Dr. Adolfo da Silva e Sousa- Vila
Carmona - Po, 60. 15. 30. Checoslovaquia. Uniiio da Africa do SuI e
Rodesias.
2557- Jose Gongalves Charneca - Barragem Craveiro Lopes - Aldeia do
Riopio - Caixa Postal, 10 - Benguela - (P) Po, Es, T. C. V. N . U.
60.1. 2. 94.

963 - J. Barchino - P. O. Box 133 Brantford/ Ont. - Canada - (A)
Fr, In, It, E, T. C. V. N. U. 60. 3. 4.
Tematicos. 62. 63. 66. 68. Maximus,
inteiros, aerogramas, cartas, sobrescritos ilustrados. 90.

CHECOSLOV AQUIA
3027-Zdenko Pech - Bulharska 29 Praha XIII - Fr, In, AI, 60'. 1. 90.

MOQAMBIQUE
3073-Joaquim Marques Leitiio - Rua
Coronel Galhardo, B-A - Lourengo Marqu~s - T. N. U. 60.

S. TOME E PRtNCIPE
2687- Viriato de Araujo Tome - AIfandega - S. Tome - Po, Fr, In, T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 93 . .94.

AFRICA DO SUL
3D36--Marcus Cohen - Hawthornr Priv.
45 Olivia Road Berea - Johannesburg - Transvaal - Ho, In, AI,
Fr, T. N. U. 60. 3. 90. 92.

BRASIL
175 - Ant6nio da Costa Gomes - Avenida Chicono, 29 - Ap. 205 - Catumba - Rio de Janeiro - D. F.
- (M) Po, Fr, 5. 10. 31.
3D75-Advail Primo Marques - Av. Floriano Peixoto, 570 - C. Postal, 348
- Uberlandia - Est. de Minas Gerais - (M) Qualquer idioma. Responde em Po, T. C. V. N . U . 60. 3.
3D76- Shojiro Kubo - R . Floriano Peixoto, 753 - Lins - (MI A) Po, V . N .
U. 60. 3.
3D77- Jake Hon6rio do Carmo - Rua
Dr. Paulo Alves, 60 - Niteroi (M) Po, In, T. N. U. 60. 3. 90'.

BELGICA
810- P. Detemmerman - Notelaarstrat,
92- Gent-(M) Fr, AI, In, Hu, Fl,
T. N. 1. 5. 8. 9. 10. 13. 16. 17. 18.
24. 26. 28. 3D . 60. 64. 90.
3D31- Leon Moyar - Rue de la Calandre,
11 - Gand - Fr, AI, Ea, 60. 3.
specialement
Colonies 90.
,

ESPANHA
1552- Domingo Cid Bel- Carders, 12 ·pral
- Barcelona - (M) Es, Fr, In, T.
N . U . 60. 3.
.3046--Tusto Coscorretza Yurrita - Iturribide street 51-4." ext left. - Viscaya - Bilbao - In, Es, T. 60. 1.
3057- Jose Luis Paya Cerda - Santa
Maria 3 - Algeciras (Cadiz) (M) Ea, Po, In, T . N. U. 60. 19. 20.
3058--Rafael Garcia Gomez - Madre de
Dios, 3D - Ubeda (Jaen) - E.':!,
T . 60. vinhetas de 3.
3059-Manuel Rodrigo Carreras - Passeo de Teruel, 8 - Zaragoza - In.
Es, T . N . U. 60. 3. 90.
3071-Maria del Carm~ Yanez Castro Joaquim Garcia Morato, 46-7."-Dcha. Madrid - (M) Po, Fr, E3,
In, T. 60. Diversos de 5 e 6 Interessada em 1 e 2 N. U. 65. Mancolista 90. 91. niio enviar selos comuns ou defeituosos.
3D72-Dr. Jose Gutierrez - Navezuelos
(Caceres) - Esp. Fr, P. T. N. U.
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LEGISLA(;AO
PORTUGAL
Minist€rio das Comunic~oes
A . G. dos

c.

T. T.

PORTARIA N.· 16.419
26 de Setembro de 1957

1viunda que seja criada e posta em circulagiio, cumulatlvamente com as que estao em vigor, uma serie de selos postais
comemorativos do centenario de Cesario
Verde, com as dimensoes de 21,5X35mm,
denteado 13 1A!, nas taxas, cores e quantidades seguintes :
1$00 - fundo amarelo esverdeado-quente, cab ega
em dois tons de sepia 10.000.000
3$30 - fundo cinzento esverdeado, cabega castanho e verde - claro quente .......... .. .... .....
2.500'.000

:.:.:.:...:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.
foram tornados em 'consideragiio os proponentes direct ores do noss') Clube.
Flcaram de fora, para a fase seguinte
desta campanha, urn lote de selos classicos portugueses, oferta do sr. dr. Vasconcelos Carvalho, urn lote de poatais ma- ·
ximos, oferecido pelo sr. eng. Ant6nio
Furtado, e urn bloco do Banco de Portugal, de ofertante nao registado.

60'.3.

ESTADOS UNIDOS
3064--Lawrence de Mars - 3.500 4th St.
No. - Minneapolis - Minnesota
- Fr, In, T . 60. 1. 15. 21. 26. Malta
90'.91.

FRANQA
3045- Ange Mazzachiodi - Boite PostaIe, 117 - Bastia (Corse) - Fr, In,
AI, It, Es, T. 60. 4 de 3. Sport animaux-fleurs 90. 96. 97.

A CAMINHO DOS 3.500!
E a campanha vai prosseguir, repeti·
mos, a caminho dos 3.500, com mais premios, e ainda melhores, a atribuir, por ordem, aos proponentes de maior niimero
de novos s6clos, e, por sorteio, entre os
novos s6cios.
No pr6ximo niimero iniciaremos 0 registo desses premios, verdadeiramente valiosos e tentadores.

Vma referencia da
revista «FLAMA»
ao nosso Boletim
No n.O 501 da exce1ente revista «Flarna:., e em artigo assinado por Artur Santa Barbara, Hi-se a seguinte referencia
ao nosso Boletim:
«1il quase desnecessario reglstarmos 0
aparecimento de mais urn numero do boletim do Clube Filatelico de Portugal,
cuja publicagiio regular e do conhecimento dos milhares de filate1istas portugueses. Mas 0 exemplar que a caba de nos
chegar a. redacgiio, vern de tal maneira
recheado de assuntos interessantes, que
c- recomendamos aos nossos leitores. Artigos de polemica construtiva; imagens
das iiltimas exposigoes realizadas ; caracteristicas de novas emissoes; avisos aos
menos precavidos; uma pagina sobre
marcofilia, e outra sobre nurnismatica;
novidades e leglsla!<~o; - constam deste
niimero da revista mensal do C.F .P ., cuja
tiragem atlngiu 3.500 exemplares.
A orientagiio do dr. A . J . de Vasconcelos Carvalho, aliada a. acg~o do dr. Oliveira Marques e de Jose Rodrigo Dias Ferreira, garantem urn equilibrio agradavel
nesta publicagiio especializada, provocando entre os seus leitores, uma agltagiio e urn interesse sempre renovado de
niimero em numero,. Quando os filatelistas portugueses colaborarem mals intensamente, enviando os seus problemas e
as suas inscrigoes, a revista caminhara.
para uma maior for~a, conquistando outras regalias para todos os filatelistas da
nossa terra. Ela sera., verdJ.deiramente,
o primeiro 6rgiio de dlvulgagiio e defesa
da filatelta nacio·nal:. .
A redacgiio da «Flama:. e a Artur Santa Barbara, as nossos melhores agradecimentos par tiio amaveis palavras que,
entre outros meritos, tern 0 de ser absolutamente expontAneas.

... -._-------- .... _-_ .. _---_... _------_._--- .....

NuCLEO FILATJilLICO DE

HUNGRIA
2809-Uoreau Mada Hegedes - Varoshaz
Utca - Budapest 4 - Maraclo Po, Fr, In, AI, Es, T. N. 60'. 2. 4.
contra Hungria.
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ANGRA DO HEROISMO

Av. Ant6nlo Augusto de Aguiar, lS-V-D.
LISBOA

ANGRA DO BEROISMO

A{JORES

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS
ANuNCIOS FILATELICOS
Veio ao nosso conhecimento que alguem, invocando anuncios publica do'S neste Boletim, se dirigiu aos respectivos
anunciantes, pedindo que, se eram dados
a urna "publica!iao, tinham de ser dados
tambem a outra; -e, noutros casos, argumentando que, se a urna publieagiio eram
dados de urn tamanho malor, a. outra deviam tambem ser dados desse mesmo tamanho maior ...
A isto chama-se apenas concorr~ncia
desleal, - e deselegantisslma. Pelo que,
limitando-nos hoje a aponta-Ia, declaramos que, de futuro, registaremos aqui,
concretamente, todos os casos de que viermos a ter conhecimento·.

no seu n." 7, m serie, Setembro de 1957,
urn excelente artigo da autoria do dr.
Oliveira Marques, cOs modernos selos do
mtramar portugu~ :. , com belas reprodugoes eoloridas de alguns dos ultimos
selos das nossas provincias ultramarinas.
A publicac;ao deste magnffic::> artigo
nas colunas de «Panorama:., pouco depois
da publicac;ao, na primeira pagina do
«Diario de Noticias:. , do no,tAvel artigo
do dr. Vasconcelos Carvalho, presidente
do nosso Clube, e a que fazemos referencia atras, - prova bern que as maiores
publicac;oes portuguesas comec;aram a
compreender 0 valor, a projecc;ao e 0 alcanee dos selos, talqualmente se verifiea,
e em: muito maior escala, em todas as
maiores pubUcac;oes de todo 0 mundo.

DR. OLIVEIRA MARQUES
R egressou ja da Alemanha, e partiu
para Inglaterra, a realizar urn curto estagio, 0 nosso ilustre .colaborador e querido Amigo dr. Oliveira Marques, cujos
estudos sobre filatelia brevementc voltarao a enriquecer as paginas deste Boletim.

OS SELOS NA REVISTA
«PANORAMA»
«Panorama:. , a grande revista po·rtuguesa de arte e de tUrismo, editada
pelo Secretariado Nacional de Informac;ao, CUltura Popular e Turlsmo, publicou

/' "·lJr'rll.~nJ Colonia~

Entre para 0
Tripolitania Hobby Clube
o Clube Internacional filatelico
<Tripolitania:., procura promover
a traea de selos, moedas, sobrescritos de primeiro·s dias, etc., entr:e coleccionadores da Italia, San
Marino, Vaticano, Col6nias e 0
resto do Mundo. Cada s6cio tera
direito a urn anuncio gratis de 10
palavras, cartao de associado e a
uma revista trimestral Uustrada,
publicada em italiano, francl!s e
ingll!s. Assinatura: 1 dollar U. S.
A., ou (} equivalente em moeda
corrente, ou 10 coupons de resposta internacionais·, ou em selos
comemorattvos, de desportos, anL
mais ou flores, em series completas. Prospectos gratis.
Director BRIGNONE Salvatore, Via S. T. D'Aquino 10, Sestriponente, Gent>va - nalia.
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Altera,oes - Reingressos - Hovos soclOS
PORTUGAL
,197 - Domingos dos Santos - Rua do
Crucifixo, 116-4."-Sala N - Telefane 25783 - Lisboa - (M) Po, Fr,
In, Es, T . C. V. U. 60. 1. 2. U. P. U.
Austria .4. 10. 15. 18. 90. 93.
300 - Jorge dos Santos Vieira - Calc;ada
de Arroios, 40-B-3."-Dt." - Lisboa
- (M) Po, Es, In, It; T. C. V. N.
U.3.
730 - Augusto Jorge Ribeiro da Fonseca
- Avenida 5 de Outubro, 351-6.°-Dt.n - Lisboa - (M) Po, Fr, In,
T. C. N. U. 3. 90. 93. 96.
2397- Manuel Froes da SUva Gil Ferrao
- Rua D. Joao de Castro, lote 8 Santo Amaro de Oeiras - Fr. T.
C. N. U. N. de preferencia. 60. Tematieas 'de moUvos religiosos de 3.
Palses novos. 90.
2474--'ioao da Silva Campelo - EFA AGEC - ~. Mamede de Infesta (M) Po, Fr, T. C. N. U. 60. 1. 2.
(modernos), 21. Desportivos. 90. 94.
Torrens.
2930- Carlos Trindade Filipe- C. Barbadinhos, 69-2.0-Esq. - Lisboa - (P)
Po, Fr, Es, 60. 1. 2. 15. 19. 20. 28.
Preferencia N.
3067- InAeio steinhardt - Av. Almirante Reis, 89-F-2.0-Esq. - Lisboa (P) Po, E '3 , Fr, It, AI, In, hebraico
T. N. U. 60. Israel e franquias meci!.nicas portuguesas.
306B-D. Fernanda Malva Martins- Rua
Nova do Almada, 24-2.n-Esq. Lisboa - N. 60.
3069- D. Maria Isabel Serra V. Carvalho
- Rua de Moc;ambique, 1-3."-Dt.oLis boa - N. 60. 1.
3070-Comodoro Dr. Carlos Henrique R. Trindade, 30-2.° - Lisboa - N.
60.
307B-D. Maria Rita Afonso - Av. Marqu~s de Tomar, 37-r/ c-Dt.o Lisboa - Po, Fr, T. C. V. N. 60. Tematicos de flores.

3079- Menahem Pariente - Rua Rodrigo
-<ia Fonseca, 8S-4.0-Esq. - Lisboa(P) Po, In, Es, T. N. U. 60. 1. 2.
16. 18. 90. 94.
S080- Miguel Pimentel Saraiva - Rua
Aquiles Monteverde, 30-1.o-Dt.o Llsboa - T. C. N. U. 60. 1. 2. 90.
S082- J. Carvalho Dias - Apartado 171
- Covllha - (M) Po, Fr, In, T. C.
N. 60. 1. 2. 5. 18. 90.
S083- Ant6nio Manuel Coimbra Costa RUa Carvalho Araujo, 6S-2.·-Esq.Lisboa - (P) Po, Fr, Es, T. C. V.
N. U. 60. 1. 2. 90.
3084-Almerio Tavares - Chefe da Secretaria Judicial - Sintra - (M)
Po, T. N. U. 60. 1. 2. 94.
3085-Ant6nio Samuel Mirrado FarraiaCernache do Bonjardim - (P) Po,
N. U. 60.
S08b-Jorge da Costa Oliveira Bomba Rua Dr. Miguel Bombarda, 43-1.°Tavira - (P) T. U. 60. 3. 10. 16.
21. Venezuela 29. 31.
3087-Gilberto Leite - Rua dos Fornos,
14-1.0 - Viana do Castelo - (P)
Po, ¥ls, Fr, In, T. N. U . 60. 3. 90.
308B-Manuel .Ant6nio Pereira da Rocha
~ Godim - Peso da Regua - (M)
Po, T. U. 1. 2. Tematicos 23. F. D.
C . de 1. 93.
3089- Anibal Barbosa - Rua Angelina
Vidal, 35-3.0-Dt." - Lisboa - (P)
T . C. V. U. 60.
3090-JUlio Santos - Rua Garrett, 62 Lisboa.
S091- Dr. Ruy Sanches da Gama - Rua
Rodrigo da Fonseca, n.O 90-5. o-Dt.o
- Lisboa.
3092- Prof. Hildeberto Ant6nio Botelho
de Medeiros - Rua de Campolide,
4S5-1." - Lisboa - (M) T. c. V.
N. U. 60. 1. 2. 93. '
3093~Edmundo Nunes -Rua do Quelhas,
21 - Lisboa - (P) Po, Fr, Es, T .
U. 60. 1. 2. 3. "90. 93. 94.

ECOS & COMENTARIOS FILATELICOS
ANuNCIOS FILATELICOS
Veio ao nosso conhecimento que alguem, invocando anuncios publica do'S neste Boletim, se dirigiu aos respectivos
anunciantes, pedindo que, se eram dados
a urna "publica!iao, tinham de ser dados
tambem a outra; -e, noutros casos, argumentando que, se a urna publieagiio eram
dados de urn tamanho malor, a. outra deviam tambem ser dados desse mesmo tamanho maior ...
A isto chama-se apenas concorr~ncia
desleal, - e deselegantisslma. Pelo que,
limitando-nos hoje a aponta-Ia, declaramos que, de futuro, registaremos aqui,
concretamente, todos os casos de que viermos a ter conhecimento·.

no seu n." 7, m serie, Setembro de 1957,
urn excelente artigo da autoria do dr.
Oliveira Marques, cOs modernos selos do
mtramar portugu~ :. , com belas reprodugoes eoloridas de alguns dos ultimos
selos das nossas provincias ultramarinas.
A publicac;ao deste magnffic::> artigo
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da publicac;ao, na primeira pagina do
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ANGOLA

CANADA

1468--Dr. Adolfo da Silva e Sousa- Vila
Carmona - Po, 60. 15. 30. Checoslovaquia. Uniiio da Africa do SuI e
Rodesias.
2557- Jose Gongalves Charneca - Barragem Craveiro Lopes - Aldeia do
Riopio - Caixa Postal, 10 - Benguela - (P) Po, Es, T. C. V. N . U.
60.1. 2. 94.

963 - J. Barchino - P. O. Box 133 Brantford/ Ont. - Canada - (A)
Fr, In, It, E, T. C. V. N. U. 60. 3. 4.
Tematicos. 62. 63. 66. 68. Maximus,
inteiros, aerogramas, cartas, sobrescritos ilustrados. 90.

CHECOSLOV AQUIA
3027-Zdenko Pech - Bulharska 29 Praha XIII - Fr, In, AI, 60'. 1. 90.

MOQAMBIQUE
3073-Joaquim Marques Leitiio - Rua
Coronel Galhardo, B-A - Lourengo Marqu~s - T. N. U. 60.

S. TOME E PRtNCIPE
2687- Viriato de Araujo Tome - AIfandega - S. Tome - Po, Fr, In, T.
C. V. N. U. 60. 1. 2. 93 . .94.

AFRICA DO SUL
3D36--Marcus Cohen - Hawthornr Priv.
45 Olivia Road Berea - Johannesburg - Transvaal - Ho, In, AI,
Fr, T. N. U. 60. 3. 90. 92.

BRASIL
175 - Ant6nio da Costa Gomes - Avenida Chicono, 29 - Ap. 205 - Catumba - Rio de Janeiro - D. F.
- (M) Po, Fr, 5. 10. 31.
3D75-Advail Primo Marques - Av. Floriano Peixoto, 570 - C. Postal, 348
- Uberlandia - Est. de Minas Gerais - (M) Qualquer idioma. Responde em Po, T. C. V. N . U . 60. 3.
3D76- Shojiro Kubo - R . Floriano Peixoto, 753 - Lins - (MI A) Po, V . N .
U. 60. 3.
3D77- Jake Hon6rio do Carmo - Rua
Dr. Paulo Alves, 60 - Niteroi (M) Po, In, T. N. U. 60. 3. 90'.

BELGICA
810- P. Detemmerman - Notelaarstrat,
92- Gent-(M) Fr, AI, In, Hu, Fl,
T. N. 1. 5. 8. 9. 10. 13. 16. 17. 18.
24. 26. 28. 3D . 60. 64. 90.
3D31- Leon Moyar - Rue de la Calandre,
11 - Gand - Fr, AI, Ea, 60. 3.
specialement
Colonies 90.
,

ESPANHA
1552- Domingo Cid Bel- Carders, 12 ·pral
- Barcelona - (M) Es, Fr, In, T.
N . U . 60. 3.
.3046--Tusto Coscorretza Yurrita - Iturribide street 51-4." ext left. - Viscaya - Bilbao - In, Es, T. 60. 1.
3057- Jose Luis Paya Cerda - Santa
Maria 3 - Algeciras (Cadiz) (M) Ea, Po, In, T . N. U. 60. 19. 20.
3058--Rafael Garcia Gomez - Madre de
Dios, 3D - Ubeda (Jaen) - E.':!,
T . 60. vinhetas de 3.
3059-Manuel Rodrigo Carreras - Passeo de Teruel, 8 - Zaragoza - In.
Es, T . N . U. 60. 3. 90.
3071-Maria del Carm~ Yanez Castro Joaquim Garcia Morato, 46-7."-Dcha. Madrid - (M) Po, Fr, E3,
In, T. 60. Diversos de 5 e 6 Interessada em 1 e 2 N. U. 65. Mancolista 90. 91. niio enviar selos comuns ou defeituosos.
3D72-Dr. Jose Gutierrez - Navezuelos
(Caceres) - Esp. Fr, P. T. N. U.

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

LEGISLA(;AO
PORTUGAL
Minist€rio das Comunic~oes
A . G. dos

c.

T. T.

PORTARIA N.· 16.419
26 de Setembro de 1957

1viunda que seja criada e posta em circulagiio, cumulatlvamente com as que estao em vigor, uma serie de selos postais
comemorativos do centenario de Cesario
Verde, com as dimensoes de 21,5X35mm,
denteado 13 1A!, nas taxas, cores e quantidades seguintes :
1$00 - fundo amarelo esverdeado-quente, cab ega
em dois tons de sepia 10.000.000
3$30 - fundo cinzento esverdeado, cabega castanho e verde - claro quente .......... .. .... .....
2.500'.000

:.:.:.:...:.:-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.
foram tornados em 'consideragiio os proponentes direct ores do noss') Clube.
Flcaram de fora, para a fase seguinte
desta campanha, urn lote de selos classicos portugueses, oferta do sr. dr. Vasconcelos Carvalho, urn lote de poatais ma- ·
ximos, oferecido pelo sr. eng. Ant6nio
Furtado, e urn bloco do Banco de Portugal, de ofertante nao registado.

60'.3.

ESTADOS UNIDOS
3064--Lawrence de Mars - 3.500 4th St.
No. - Minneapolis - Minnesota
- Fr, In, T . 60. 1. 15. 21. 26. Malta
90'.91.

FRANQA
3045- Ange Mazzachiodi - Boite PostaIe, 117 - Bastia (Corse) - Fr, In,
AI, It, Es, T. 60. 4 de 3. Sport animaux-fleurs 90. 96. 97.

A CAMINHO DOS 3.500!
E a campanha vai prosseguir, repeti·
mos, a caminho dos 3.500, com mais premios, e ainda melhores, a atribuir, por ordem, aos proponentes de maior niimero
de novos s6clos, e, por sorteio, entre os
novos s6cios.
No pr6ximo niimero iniciaremos 0 registo desses premios, verdadeiramente valiosos e tentadores.

Vma referencia da
revista «FLAMA»
ao nosso Boletim
No n.O 501 da exce1ente revista «Flarna:., e em artigo assinado por Artur Santa Barbara, Hi-se a seguinte referencia
ao nosso Boletim:
«1il quase desnecessario reglstarmos 0
aparecimento de mais urn numero do boletim do Clube Filatelico de Portugal,
cuja publicagiio regular e do conhecimento dos milhares de filate1istas portugueses. Mas 0 exemplar que a caba de nos
chegar a. redacgiio, vern de tal maneira
recheado de assuntos interessantes, que
c- recomendamos aos nossos leitores. Artigos de polemica construtiva; imagens
das iiltimas exposigoes realizadas ; caracteristicas de novas emissoes; avisos aos
menos precavidos; uma pagina sobre
marcofilia, e outra sobre nurnismatica;
novidades e leglsla!<~o; - constam deste
niimero da revista mensal do C.F .P ., cuja
tiragem atlngiu 3.500 exemplares.
A orientagiio do dr. A . J . de Vasconcelos Carvalho, aliada a. acg~o do dr. Oliveira Marques e de Jose Rodrigo Dias Ferreira, garantem urn equilibrio agradavel
nesta publicagiio especializada, provocando entre os seus leitores, uma agltagiio e urn interesse sempre renovado de
niimero em numero,. Quando os filatelistas portugueses colaborarem mals intensamente, enviando os seus problemas e
as suas inscrigoes, a revista caminhara.
para uma maior for~a, conquistando outras regalias para todos os filatelistas da
nossa terra. Ela sera., verdJ.deiramente,
o primeiro 6rgiio de dlvulgagiio e defesa
da filatelta nacio·nal:. .
A redacgiio da «Flama:. e a Artur Santa Barbara, as nossos melhores agradecimentos par tiio amaveis palavras que,
entre outros meritos, tern 0 de ser absolutamente expontAneas.

... -._-------- .... _-_ .. _---_... _------_._--- .....

NuCLEO FILATJilLICO DE

HUNGRIA
2809-Uoreau Mada Hegedes - Varoshaz
Utca - Budapest 4 - Maraclo Po, Fr, In, AI, Es, T. N. 60'. 2. 4.
contra Hungria.
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ANGRA DO HEROISMO

Av. Ant6nlo Augusto de Aguiar, lS-V-D.
LISBOA

ANGRA DO BEROISMO

A{JORES

A grande campanha em proL d08
5.000 c'36CI08
tl

J

fa uLtrapa88ado8

a6"ta a eaHlin/'" ~os 3.500

Ha. poucos meses, inicia.mos uma campanha em prol do aumento da massa associattiva do Clube, em ordem a atingir-se rapidamente 0 niimero 3.000, finalidade ja. felizmente conseguida e ultrapassada, pelo que vamos prosseguir e intensificar a referida campanha, a fim de
atingirmos 0 niimero 3.500.

7.° -

OS PREMIOS DA PRIMEIRA
FASE DESTA CAMPANHA

8.° -

Ha. dias, realizou-se na sede do Clube
Filatelico de Portugal a atribuic;iio dos
premios da primeira fase desta campanha.
Com a presenc;a dos directores srs. dr.
A. J. de Vasconcelos Carvalho, dr. Ant6nio A. Figueiredo e Jose Rodrigo Dias
Ferreira, procedeu-se a contagem dos proponentes dos novos s6cios, sendo os referidos premios atribuidos do modo seguinte:
1.0 - Joiio Domingos Carpenter Robertson- PremIo A. Molder: tr~ selos
classicos portugueses, novos.
2.° - Dr. Carlos Alberto Cardoso Ribeiro-Pr6IIlIo ElMia de SantOfi: Uma
folha de 28 selos do 25 rs. rosa de
D . Carlos.
3.° - Te6filo de Sousa Almeida- Premio
ElMio de Santos: Uma folha de
28 selos do 25 rs. de D. Carlos.
4.° -'-- Carlos Maria Ferreira - Premio
ElMio de Santos: Uma folha de 28
selos do 25 rs. rosa de D . Carlos.
5.° - Prof. Manuel Rela - Premio J. M.
Leite Soares: 500 Frs. Yvert em series no,vas, completas, e Esc. 86$00

6.° -

9.° 10.° 11." -

12.° -

13.· 14.° -

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

15.° -

total, digamos melhor, inteiro: cartas ou
sobrescritos, selos e carimbos.
Simples mas importante esclarecimento, que interessa divulgar, e em nada diminui a penhorante gentileza do nosso
colega e amigo dr. Boto de CarvalhO, pela qual nos confessamos profundamente
gratos. - V. C.

16.° -

Simoes Ferreira, em selos do continente.
Filipe da Conceic;ao Domingos Premia Eng. Ant6nla Furtado: Colecc;ao de postais m8.ximos com todos os selos da serie portuguesa do
centena.rio do selo.
Ant6nio Carlos Pinto Miranda Premia Eng. Ant6nlo Furtado: 10
postals m8.ximos franceses do Dia
do Selo.
Tenente Coronel Manuel Madeira
Junior - Premio Eng. Ant6nlo
Furtado: 10 postais m8.ximos franeeses do Dia do Selo.
Luis Ferreira de Morais - PremIo
Eng. Ant6nlo Furtado: 10 postals
m8.ximos franceses do Dia do Selo.
Helder Alves Torres - Premio
Casa Molder: Livro «Reimpressoes:., de Carlos George.
Joao Luis Medeiros - Premio Ca88l Molder:
Livro cEstudo das
reimpressoes dos selos portugueses) , do Brigadeiro Jose da Cunha
Lamas.
Victor Manuel FerrMra e Amaral
- .PremIo Casa Molder: Livro
cContributions a I'etude des essais
des timbres-poste de Roumanie) ,
de Eduardo Cohen.
Raul C. S. Neves - Premio Casa
Molder: Livro «Afrique Equatotiale
Franc;aise), de Louis Corbell!.
Mariam Haydzicki - Premio Dr.
Jorge Vieira: Bloco da Padroeira,
continente, e bloco da 1." Exposic;ao Filatel1ca de Angola.
Jose IDp61ito. - Premio Jose Gabriel Bettencourt Brito: Urn selo
de 1$00 das caravelas, com margem, nao perfurado em urn dos
lados.
Prof. Alfredo Dias - Prermo Dr.
Vasconcelos Carvalho: Quatro provas de Portugal continental.

Para a atribuic;ao destes premios, nlio

BOLETIM DO CLUBE FILAT~LICO DE PORTUGAL

mentos, vistas. Envia primeiro. 90.
96.

2962- Catherine Kertesz - Pestszentlorinez - 10 rua Bercsenyi - Po, 3.
90.

INDIA
3081- Philatelist International - Pervin
Mausion - Plo-t 69 - Sion- Bombaln 22.

INGLATERRA
3037-Gerard Devigrvat - 89 Flat 2 Herrick - Rd, Saltey - Birmingham
- Fr, In, 60. 3. Badge. 92.

INDONESIA
3025- Lim Tjeng In - Blk. Pasar Tanah Kongsi I - Padang - Central - Suma - AI, In, 60. 3. 90.
91.
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POL6NIA
3030-Gralikowski Mleczyslaw - P. O.
Box, 212 - Krakow - Es, In, AI,
N. 60. 4 e Sport em 64. 90. 96.
3034-Prof. M. F. Walles - AI, Slowackiego 60/ 62 - Krak6v - Fr, In,
AI, PI, Ep, T. C. N. 60. 3. 65. 90. 96.
3035-Kojctk '1'eresa - Gwordii Ludowej
18/1 - Kielce - 60. 3.
3062-Brelski Wladyslaw - Rynek 28/12
- Opat6w ~ Kielecki - AI, 60.
3063- Marian Tyrala - rue Biala, 9 sport, fleurs, animaux, U. P. U. 90.
Krak6v 2 - AI, Fr, In, T. N. 60.
92. 96.
3074-Prof. Robert Sloboda - ul. Piastowska Nr. 31 - Prudnik woj. Opole
- AI, Fr, In, T. C. V. N. U. 60. 3.
90. 96. 97.

ITALIA

RUSSIA

3044-C. Paulsen GTC - U ss Salem (Ca
139) , c/o u. S. Naval Post Office
- Via Michelangelo da Garravaggio - Napoles - In, T . 60. 3. 1.

JUGOSLAVIA
2104-Prof. Cop Dusan - Javornlska, 8
- Skovenija - Fr, AI, In, E s, Po,
It, T. N. U. 60. 3. Tema.ticas de
desportos, animais, plantas, monu-

2769-Yuri Vladimiro,v itch Klimenko 1.·
- Academitcheski Proiezd n." 34/4
kv. 71 - Moskovo V - 296 - AI,
Russo, Compreende In, Fr, Lipsia
1954/55. T. 60. 3. 90. 96. 97/ 1956.
3047-P. Jasaitis - Gorkio 26/8 - B. P .
63 - Klaipeda - Lithuanie - Fr,
In, AI, Es, T. N . 60. seulement eu
64. 90. ou valeur faclale pour les
64.

Nao cont.ceion.dos

D. Dinls

1.000 x10 140$1.000x20 350$100x25
45$100x50 130$100x100 400$5$-

R. dos Remedios ~ Lapa. 60

LISBOA

Telef. 665713

;PORTUGAL

NorULAS

NUMISMATICAS

2 CRONICAS DO

...

Jl raridclde de aLguma8
moeda8 em circuLac,'iio
No intuito de fazer uma pequena reserva de moedas cunhadas adentro do
Estado Novo, iniciei a recolha daquelas
que me iam chegando as maos, principalmente quando dos trocos no pre!;o das
passagens dos carros electricos e auto-carros. Friso esta circunsta.ncia, por ela
nos servir de indice quanta ao somat6rio
dos numus em circula!;ao.
Vao pass ados 4 meses sobre 0 inicio
da minha tentativa, e, ate hoje, ainda nao
foi poss,i vel realizA-Ia inteiramente. lsto
quer dizer que as moedas de certas datas
desapareceram, quase completamente, do
giro de Lisboa.
Para onde teriam ido?
Que fins elas tiveram?
Se houver alguma resposta explicativa, sera. ela benvinda.
Passando as afirma!;Oes concretas, foi-nos dado colher 0 seguinte resultado, segundo a.s anota!;oos feltas naquele periodo
de tempo.
Moedas de 10 C4}ntavos - Como e de
todos sabido, hA 16 cunhagens, desde 1942
a 1957. Nao me foi possivel recolher urn
unico exemplar de 1945, e tenho .urn s6
exemplar de 1942 e 1944, e 2 de 1946, 1951
e 1954. Ha abunda.ncia de moedas de
1947, 1949, 1953, 1956 e 1957.
Moedas de 20 centavos - Desta moeda
8ubsidiaria hA 11 cunhagens, desde 1942
a 1956. As dificuldades de recolha sao em
menor n11mero. Ainda assim, naquele espa!;o de tempo, embora curto, s6 alcancei 3 exemplares de 1948, os das restantes datas la foram aparecendo a ponto
da reserva estar quase completa, e abundando os de 1949 e seguintes.
Moedas de 50 centavos - Destas ha 18
cunhagens, desde 1927 a 1957. Houve menos dificuldade na recolha de exemplares,
mas ainda asslm, de 1927 tenho 7, de 1935,
6, de 1938, 5, e quanta as restantes aparecem sern dlficuldade. Desde ja sallento
que multas delas, as de datas mals antigas, jA estao muito gastas, quase chapa, bern comprovando Bua alta missao de
agentes de tr~es. Por ests razao, muitas
foram abandonadas.
Estao a pedir que alma caridosa as
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DR. ARNALDO BRAzAO
fa!;a recolher para descanso final, ou,
qual Fenix renascida, sejam 0 corpo e
alma de novos exemplares.
M0eda8 de 1 escudo - Slio em n11mero
de 14 as datas das respectivas cunhagens.
Consldera!;Oes a fazer sao quase semelhantes as anteriores.
S6 recolhi urn exemplar de 1935, 2 de
1931, 3 de 1944, e com certa dificuldade
as de 1927 e 1930. As das restantes datas
nlio faltam. Ha facllidade na sua colheita.
Muitas tambem dao boa prova do seu trabalho, e, por is so mesmo, e preciso fazi!-las desaparecer da circula!;lio.
Jose da Costa Moreira, numa das suas
cr6nicas do <Diario de Lisboa:. (21-4-956),
ern nota explicativa dirigida ao signatArio, apontava a raridade das moedas de
10 e 20 centavos de 1942, e das moedas de
50 centavos e de 1 escudO', de 1935. Como
aclma foi frisado, aquela raridade, sob
o ponto de vista circulat6rio, jA se vI!,
eu ajunto mals as seguintes: - 10\ centavos, as de 1944, 1945 e 1946; 20 centavos, as de 1948; 50 centavos, as de 1927
e 1928; 1 escudo, as de 1931, 1935 e 1944.
Devo tambem esclarecer que, neste
meu trabalho de recolha, ao anotarem-se
aquelas particularidades aclma expostas,
talvez 0 factor pessoal tivesse influido,
consideravelmente, na recolha dos melhores exemplares. Seja como for, desde que
estas linhas 56 pretendem focar uma posi!;ao, as aprecia!;Cies nao podiam deixar
de ser influenciadas por criterio de ordem individual. Mesmo assim, foi posta
em evidl!ncla urna situa!;ao', sempre ver1ficavel e corrigivel. Oxala essa verifica!;ao e correc!;ao se fa!;a, e os resultados
obtidos neste lugar sejam apresentados,
para conhecimento e recreio de n6s todos .
Neste momento, ao escrever as primeiras linhas sobre urn tao transcendente assunto - a NUMISMATlCA - eu
saudo todos as colegas e, em especial, os
Mestres.

Nos votamos em
Eduardo Cohen
Ap6s urn jantar na elegante e hospitaleira resfdl!ncia de Eduardo Cohen, tivemos agora ocasiao- de ver e admirar,
pormenorizadamente. a colecclio de selos
da Romenia, do ilustre dono da casa.
Conjl:lDto extraordinariamente belo e
valioso. com selos novos e usados' das primeiras emlssCies romenas, grandes blocos
novos, folhas intelras que slio pe!;as Ilnicas, cabe!<8S invertidas e outros erros e
variedades. cartas antigas com carimbos
raros e preciosos, - a Romenia de Eduardo Cohen e hoje uma colec!;lio conhecida
e afamada em todo 0 Mundo, e que enormemente enriquece e prestigia a Filatelia
Portuguesa.
A atesta-Io - se tal fosse necessario
- est A a colecl;Ao qUe admiramos seJrui damente, de cerca de duas dezenas de medalhas, quase todas de ofro, ganhas p~r
Eduardo Cohen nas ultlmas exposi!;Cies filatelicas nacionals e internacionais.
Tudo isto e 0 multo mals, sem esquecer os trabalhos que tern pubUcado, e as
dAdivas com que tao generosamente tern
contribuIdo para a propaganda e para 0
presUglo da Filatelia Portuguesa, levam-nos a votar em Eduardo Cohen, como urn
dos trl!s ou quatro maio res filatelistas
portugueses. E. jA agora, se nos e permitido alargar 0 nosso voto, votamos para
que a <Sacon .. . lhe conceda dois ou trl!s
meses de bern merecidas ferias, a fim de
que Eduardo Cohen possa completar, com
as emissCies seguintes, a sua monumental colec!;lio de selos de Romenia. E porque, nunes tendo votado, que rem os aproveitar 0 dia de hoje para urn voto ern que
todos n6s estejamos de acordo, votamos
para que 0 nome de Eduardo Cohen seja
incluIdo no Rol dos Filatelistas Eminentes, hA pouco criado pela Federa!;ao Portuguesa de Filatelia. - V. C.

Uma centena de
cartas antigas
Depois da generosa oferta do JuIs dr.
Rui Sanches da Gama, reglstada numa
das ultlmas cr6nicas desta sec!;!l.o, uma
outra recebemos. tambem de cartas antigas, do Advogado dr. Boto de Carvalho.
11: 0 caso que, durante 0 jan tar em casa
do iIustre filatelista Eduardo- Cohen, que
serviu de motivo> a cr6nica de domingo
passado, 0 nosso distinto colega dr. Boto
de Carvalho nos contou, ern ar de anedota, uma sua recente aquisi!;Ao, no ferro-velho de uma qualquer cidade da Provincia, de cerca de uma centena de cartas antigas, com a Unica finalidade de
descobrir assuntos interessantes, nos textOB das mesmas ...
Esclarecido por n6s de qUe os textos
seriam 0 menos, ern face do possIvel valor dos selos e, principalmente, dos carimbos respectivos, prontamente no,s prometeu todas es!!as cartas antigas, que no
dia seguinte, de manha, ao entrarmos no
nosso escrit6rio, tivemos a surpresa e a
satisfa!;ao de encontrar, com uma carta
nao antiga, chez <Bacon, e gentiHssin)a.
Trata-se de urn excepcional lote de
quase cern cartas, que ainda n!l.o tivemos
tempo para estudar convenientemente, entre as quais Se contam algumas prefilatellcas de Lisboa e do Porto, e urna duzia oriundas do Brasil. As restantes s!l.o
cartas portuguesas com selos de D . Maria
e D. Pedro, e carimbos de Cascai.s, Lisboa,
Porto, Vila Nova de Gaia, Bines, Setubal,
Vila Franca de Xira, B. Tiago do Cacem,
Braga, Viana do Castelo, Reguengos, Peniche, Cadaval, etc. etc.
A maioria delas ests. consideravelmente desvalorizada pelo total ou parcial
arranque dos respectivos selos, verdadeiro
e indesculpavel crime, que infeIizmente
"1l!l.o e caso Ilnico, pelo que nAo parecern
mal repetir aqui que, incomparavelmente
mals d() que quaisquer selos que tals pe!;as apresentem, elas valem pelo conjunto
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For our Auctions we are ope!! to receive rarities of the
whole world, specialised and general collections, etc.

* * *

CHINA
Segundo 0 Boletim n.O 4 da Direc!<ao
Geral dos Correios em Taipei, Republica
da China, foi emitida em 11-8-57 a serle
comemorativa n.o 52, referente ao 50.
aniversario do EscotiBmo.
A emisslio tern as seguintes caracteristicas:
Dimensoes do desenho - 42x25,5 mm.
Selos por folha - 10xl0
Impressao - talhe doce
Desenhador - Sr. Liang Li-yu
Gravador - Sr. Pao Liang-yu
Impressao - CEPW - Taipei
Papel usado - 80 Ibs., sem vestigios
de madeira
Denteado -12
Goma - nenhuma
Valo·res emitidos:
0.40
magenta
quantidade: 2.000.000
1.00
verde niedio
>
500.000
1 60
azul oriental
>
500.000
o centenario do nascimento de Lord
Baden -PowelI e do 50. Anlversario do
Escotismo Mundial, foi comemorado com
a realiza!<ao em Inglaterra, Sutton Park,
Warwickshire, de urn gigantesco <jamboree>, com a particip~ao de mais de 35.000
escoteiros de ambos os ~os e de todo 0
mundo, para 0' qual foram tambem convidados os escuteiros da Republica Chlnesa.
o desenho dos selos desta serie comemorativa tern 0 simbolo dos escuteiros
chineses como motivo principal, algumas
das insignias do citado <jambo·r ee> como
fundo, e 0 titulo da emiss!l.o colocado a.
esquerda.
Ao mesmo tempo sao emitidos dOis so_
brescritos do 1. Dia, sendo urn com a insignia do,s escuteiros chineses como motivo, e os distintivos do <Jamboree> como
fundo, e outr~ com 0 retrato de Lord Baden-Powell, como motivo principal, e as
insignias do <jamboree> como fundo.
A tiragem e de 40.000 de cada, e 0
pre!<o de C.$ 0.20 cada urn.
0

Our commission is only 15%

* * *
Our catalogues are well lrnown throughout the world and
have the most widespread circulation. We can therefore guarantee the best results.

* * *
Limit prices are fixed under mutual agreement.

* * *

0

We are also buyers of rarities of the whole world, special
collections, etc., but only in firat-class condition.

* * *

.-

Free- payment to all countries in their currency.

* * *

EDGAR MOHRMANN
SWORN AUCTIONEER

Speersort 6, Hamburg 1, Germany - Cables: Edmoro Hamburg
Leading Auction House on the European continente
with world r~utation.

0

FINLANDIA
Em 16-7-57, foram emitidos 3 selos
com aumento de valor destinado a. Sociedade para 0 Combate a. Tuberculose, na
Finliindia.
Os valores de franquia s!l.o de 30, 20
e 10 Mk, e os aumentos respectivamente
de 5, 3 e 2 Mk.

Os desenhos, executados por Signe
Hammarsten-Jansson, representam respectivamente uma Rena (Rangifer Varandus), urn Lince (Lynx lynx) e urn <glutao> (guloluscus), sendo as. cores <Azub,
<Castanho eScuro> e <violeta-cinzento>.
o selo de 30+5 foi gravado por E.
Paakkavi, 0 de 20+3 por R. Achren e 0
de 10+2 por B. Ekholm.
A tiragem dos dois primeiros foi fixada em 400.000 cada, e a do Ultimo em
500.000.
Uma nova serie a favor de Cruz Vermelha, e comemorando os 80 anos da sua
funda!<ao na Flnlandia, sera posta a. venda em 25-11-57. Os trl!s selos, que tl!m 0
mesmo motivo reiativo ao ano jubilar, foram desenhado·s por Signe Hammarsten-Jansson, e gravados por B. Ekholm. As
taxas sao de 30,20 e 10 mks., com os aumentos de 5, 3 e 2 mks., e as cores de
azul-cinzento, violeta-vermelho e verde-oliva, respectivamente. A tiragem de cada valor foi flxada em 300.000 exemplares.
Comemorando 0 100. anlversario do
nascimento de Ida Aalberg, grande artista dramatica, sera. posto a. venda, em
4-12-57, urn selo do valor de 30 mks., cuja
tiragem foi fixada em 2.000.000 de exemplares. 0 selo, na cor castanho-vermelho,
a. excep!<ao dos panejamentos que sao violeta-acinzentados, foi desenhado por Aarne Karjalainen, gravado por B. Ekholm,
e tern como motivo 0 retrato de Ida Aalberg, pintado por Albert Edelfelt.
Todos os pedidos de informa!<oes sobre a aquisl!<ao de selos devem ser enviados a. Sec!<ao Fllatellca da Dlrec!<ao Geral
dos Correios e Telegrafos, em Helsinquia.
0

TANGER
Com a independl!ncla do Imperio Jerifiano, actual Reino de Marrocos, foram
suprimidas as Esta!<oes Postais estrangelras, mantendo-se, todavia, em Tanger,
uma Esta!<li.o do Telegrafo Espanhol, que,
em breve, sera transferida para os Servi!<os Postals e Telegr8.ilcos de Marrocos.
No decorrer dos Ultimos anos, tern a
Esta!<ao do Telegrafo Espanhol emitido
bonItos selos de beneficencla, tendo saldo
em 1956 duas series de 6 selos reprodu-
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zindo animals, e no principio de 1957 outra, de 6 selos, reproduzindo flares.
Esta mesma slirie saiu em AgostOo de
1957 com diferentes cores e outra perfuragii~ e com as -seguintes caracteristicas:
Impr~ssos em lltografia. Denteado 11 Ih:
5c. lUas rosa e verde - Musaenda Tenulflora
10c. verde e violeta - Malva Colmeiroi W1llk
15c. castanho-negro e verde amarelo-Convolvulus Ifniensis
25c. azul e lilas - Tulipa Elusiana
50c. vermelho·, negro e lUas - Curculigo Minor
1P. violeta, amarelo e laranja- Asteriscus Paul.
Estes selos devem ser os. illtlmos a ser
emitldos pelo Telligrafo Espanhol, em
Tanger.

TURQUIA
Slirie comemorativa do X aniversario
da cooperagiio Turco··Americana.

SELOS
Est§. em distrlbul!;ilo 0 N." 4:
«REVISTA FILATIlLIOA»,
6rglio da nJ casa.
Ml1hare8 de salos Isolad08, s&ries completM, lotes especlals,
ete., oferecld08 a pr~ de ocasUI.o I
F89& uma vislta A nJ ca.sa, on
p~ a nj Revista., se a nIio reda

cebeu.

Oonsulte-n08 sempre, antes de
comprar on vender qualsquer selos.

Ramalho Guerra,
R. Jollo das Regras, 3-2.o-Dt.·
(IIIntiglll

RUlli

do Amparo)

Telef. 968666 -

LISBOA
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Tiragem
Valor
Quantid.
Cor
40 kurus
500.000
Azul-cinzento
25 kurus
500.000
Viol eta
Impressao: Pelo processo talhe doce em
folhas de 50 exemplares, na Imprensa do
Estado da Austria, em Viena.
Data da emissao: 1-7-57.
Validade para franquia: Atli 31-12-58.
Slirie comemorativa do 75. anIversario da Academia de Belas Artes de Istambul.
Tiragem
00'l"
ValOT'
Quanltld.
Verde-azul
30 kurus
500.000
Castanho
20 kurus
500.000
Formato: 39x49 mm.
Impressao: Offset, em folhas de 25
exemplares, na Impressora Guzel Sanattar em Istambul.
Data da-emissli.o: 6-7-57.
Validos para franquia atli 31-12-958.
Motlvos
30 kurus-O ctrajecto do Sol Hittite),
cncontrado nas escavagOes 1a AJRcaHoyuk, na Anat6lia Central. Desenho
do Prof. Namik Bayik, da Impressora acirna indicada.
20 kurus: Desenho do· mesmo autor, representando 0 busto de M. Osman Hamdi
(1842-1910) fundador da Academia de Belas Artes e do Museu Arqueol6glco de Istambul. Esta composigli.o foi desenhada
por M. Genher Bozknkt, professor na
Academia das Belas Artes, em Istambul.
0

Em 18-10-57, foi posta a venda uma
slirle de 2 selos, comemo'fativos do 400.u
aniversario da inauguragllo da mesquita
de SolimAo, com as seguintes caracteristlcas.
Volar

Tirogem

Cores

Formato

100 kurus
500.000
cafli
26x41mm
20 kurus 1.500.000
oliva
26x41mm
Impressos pelo processo de offset, em
folhas de 50 exemplares, na 1mprensa
cGuzel Sanatlar>, em Istambul, tem 0
prazo de valldade para franquia atli 31-12-60.
Motivo-s : 100 kurus: 0 retrato de Koca
Sinan (morto em 1588) arquitecto da Mesquita de SoUmli.o;
20 kurus: 0 desenho da Mesquita de
Solim!!.o, em Istambul, erlglda por Solimllo
o Magnifico, Imperador Otomano, e maugurada ern 1557.
Esta Mesquita li uma das obras primas da arquitectura turca.

como 0 de Leiria, silo apenas secgOes de
outras entidades associativas, e nlio possuem, por iSso, estatutos ou existl!ncia legal pr6prias, 0 que nllo impede sejam, para todos os efeltos, clubes fUatlilicos, de
merit6r1a actividade, e com pleno direito
a entrarem para a F.P.F. As dificuldades burocraticas que resultam de urna
alteragao de urn tal estado de coisas tem
levado esse, e outros clubes, a irem adiando sucessivamente a sua entrada para a
Federagao.
Nli.o pretendemos, com isto, que 0 artigo em foco seja, pura e simplesmente,
ellminado. Mas 0 que se torns indispensavel - e chamamos des de ja a atengao dos
delegados ao pr6ximo Congresso da F .
P. F. - li que ele seja corrigido, digamos
assim, por urn paragrafo que permita a
admissli.o provls6ria, csine termino), de
clubes, cuja exist~ncia individual nllo esteja ainda devidamente legalizada.
Tals sao as principals reflexOes que
este primeiro problema da nossa Federagllo nos suseita. ComOo se vlu, ha, quase
sempre, possibilidade de solcionar os pontos debatidos.
o principal corolario que resulta deste 1.· problema li 0
PROBLEMA FINANOEIRO
A Federagllo Portuguesa de Filatelia
tern, como receitas ordinarias, apenas a
importllncla das cotas pagas pelos clubes
filiados, e estabelecidas em fungli.o do
respectiv~ nUmero. 0 1.0 congresso fixou,
e os outros t~ confirmado, em 150$00
a)

9

por ano, a cota por delegado. Actualmente cremos - sem absoluta certeza, por
nao dispormos a milo de elementos comprovativos - que 0 n.· de delegadoa. se
eleva a 22: 9 pelo C. F. P., 8 pelo C. I. F.,
2 pelo C. F. Mog., 2 pelo C. F. Mad. e
1 pelO N. F. A. H.
As receitas anuals da Federagao somam, pOor isso, a cconsideraveb importi!.ncia de 8.800$00 por ano, de que ha a
deduzir as cotas que urn determinado clube tem por costume nAo pagar... Basta
a indicagao deste nUmero, para Se poder
perfeitamente avaliar das dificuldades
com que Se debate a F.P.F. para curnprlr
apenas uma reduzida percentagem da sua
missao! Acrescente-se a isto que, desses 3
contos de rliis Uquidos, corn qUe a F.P.F.
pode contar regularmente, ha a deduzir,
todos os anos, a cota a pagar a F .I.P., que
importa em 75 Frs., ou cerca de 500,00!
Tern a Federagao recorrido a outros
meios para aumentar as suas reduzidas
receitas: edigao de sobrescrltos cDia do
Selo), vinhetas postals cReis da 1." Dinastia) etc. Por muitos e variados motivos, que n8.o vale a pena aqui discutir,
esses meios de que a Federagllo langa
milo cad hoc) , nem sempre resultaram
eficazes, e atli deram, por vezes, prejuIzo,
em vez da receita esperada! AJliIn do
mals, tern tido ainda a F. P. F. de lutar
contra as mas vontades e a mcompreensilo que tals expedientes suscitam entre
muitos.
(Continua no proximo nfunero)

Anuncie no
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A MAlOR REVlSTA FlLATELlCA PORTUGUESA!
A DE MAlOR TlRAGEM!
UMA DAS REVISTAS PORTUGUESAS DE MAlOR EXPANS.!O!
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tltulrem assembleia:s dellberativas da Fllatel1a nacional, convertem-se, na pratica,
em reunloes de filatellstas da capital, para nao dizermos ja em asseinbleias geraIs (de ele1"ao 1ndirecta) do C.F.P.!
Todo 0 espirito e objectiv~s da F. P.
F. caem, assim, pela base!
\ Mas, perguntar-se-a: Havera maneira
de evitar os inconvenientes expostos, e
de dar solu"ao a este problema primacial
da F. P. F.? Nao sera ele, ao fim e ao
cabo, urna prova da imposs1b1l1dade manifesta de existir em Portugal, nas condl"oes actuals, urna Federa"ao Filatellca?
Respondendo sim a prime1ra questao,
deriva uma consequente negativa para a
segunda.
o mal de qUe enferma a associa"ao
pOl' clubes da Filatella portuguesa e a
sua excesslva concentra"ao em volta dos
dois polos do pais, a saber, Lisboa e Porto.
A causa desta concentra"ao, nao a
tern exclusivamente 0 pouco espfrito associativo do coleccionador portugu~s;
tem-na, tambem, e, a nosso ver, primacialmente, a concorrencia em que se lan"aram os dois grandes clubes portugueses
des de ha meia duzia de anos, para alcan"ar, cada urn, 0 lugar de primazia
quantitativa. Esta concorrencia, alimentada por uma propaganda, de parte a
parte, mais pr6pria de partidos polfticos
do que de agremia"oes fllatelicas (e portanto culturais), tern produzido muitos
maJes entre n6s, dividido a familia filatelica portuguesa, dado origem a polemicas e a questoes pessoats lamentaveis, e,
o qUe e pi~r, impedindo, que uma Federa"ao dos clubes portugueses possa lev~ a
cabo, com pleno ~xito, a sua missil.o.
Os dois clubes, 0 C.F.P. e 0 C.I.F., sao
ja suficientemente grandes para as possibilidades do pais. Nao necessitam de
aumentar a sua maSSa associativa fora
da regiil.o· onde esta a sua sede. Fa"am,
sim, toda a propaganda, n essas regioes,
com urn espirito localista mas nao nacionalista. Contribuam - e essa a sua missao - para 0 desenvolvimento da Filatelia em Lisboa, no Porto, na Estremadura, no Douro Litoral. Mas nao, pretendam alargar mais as suas fronteiras pelo
pais, porque s6 prejudicam, com a sua
ac"ao, os interesses da Filatelia nacional.
Clube Filatelico de Portugal; Clube Intema.cional de Fllatelia! Que de ambi"oes
vat nestes dois nomes! Quanto melhor
seria se apenas Se chamassem Clube Fi-

latelico de Llsboa., Clube Portuense de
Filatelia!
Como corolario 16gico, 0 pais ressente-se da falta de pequenos clubes locals,
regionats, em numero suficiente para que
a sua uniao possa dar for!;&. e possibilidades de actividade produtiva a uma Federa"ao. Mas, pior do. que isto, os poucos
clubes locals existentes - Leiria, Pejao,
Agueda, Setubal (ao que parece, este iiItimo resolveu dissolver-se por falta de
massa associativa) Aveiro (em forma"ao), Ponta Delgada, -'" nao estl!.o ainda
federados. Diversas razoes tern, ate hoje,
impedido essa f11ia"ao. Nl!.o cremos que
a principal seja de caracter financeiro: a
cota a pagar e, afinal, tao reduzida: 150$,
anuais por delegado! A pouca ac"ao e
menos propaganda da F.P.F. devem influir notavelmente no espirito dos dirigentes e s6cios desses clubes. cQue vantagem, perguntam eles, nos pode oferecer
essa tal Federa,,8.0? Nao, tern uma sede,
nao tern urn 6rgii.o informativo, nl!.o tern
servi"os de envelopes de 1. dia ou de
novidades! Ganhamos muito mais se nos
ftzermos s6cios do C.F.P. ou do C.I.F.>.
E surge entao 0 absurdo dos ciubes fiUando-se uns nos outros, para cairem todos - ultima ratio - nas <goelas> do
C. F. P. ou do C. 1. F.!
lil claro que este motivo e, em parte,
compreensfvel. Infel1zmente deriva ele,
em boa percentagem, do espirito individualista do coleccionador portugu~s, que
s6 olha as vantagens imediatas, sem atender as vantagens futuras, de alcance multo mai~r. lil urn defeito que se corrige, e
que se vern ja, em alguns casos, corrigindo. Pudessem os Congressos anuals da
F.P.F. ter lugar na provincia, e multo
desse espirito individualista e acanhado
desapareceria ainda mais rapidamente.
Mas, a nosso ver, a raziio principal
que tem impedido a filla"ao de alguns
clubes - e citamos apenas 0 de Leiria e 0 principio legalista que existe nurn
artigo do Estatuto da Federa"ao, segundo
o qual s6 podem ser admitidos como seus
membros aqueles clubes 'q ue estejam oficialmente legaltzados, e na posse de estatatutos individuais que lhes confiram a
qualidade de clubes filatel1cos.
Este artigo, que ajudamos a redigir,
e que ate aqui temos defendido por motivos 6bvios, tem-se revelado, em iiltima
analise, uma <cortina de ferro> que ja
impediu a entrada de, pelo menos, dois
clubes na F.P.F. A razl!.o e que, clubes
0
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Vai Longe 0 tempo em que os selos constituiam apenas 0 meio de Ano Mariano, e em que reune, de
pagar 0 porte de uma carta, jomal forma feliz, a Arte e a Fe, constitue
ou encomeruia, de um ponto a outro uma das mais curiosas obras que tedo globo, quer esses pontos distas- mos visto sobre 0 assunto.
sem entre si milltares de quilomeEstamos certos de que, por si so,
tros, quer os separassem apmw,s as este liv1'0 vai impulsionar para 0
dezenas de metros de uma rua, ou campo da tenuitica numerosos coleeate os degraus entr~ um e outro an- cionadores, seduzidos pela beleza dos
dar de uma casa.
exemplares cujas reprodu~oes perA evolu~ao natural das coisas feitissimas, em numero de 198, quafez com que, a pouco e pouco, os se;- se todos os selos citados, ilustram a
los, embora niio deixwndo, de satis- obra copiosamente.
fazer a finalidade para que. tinham
A referencia dos selos e feita
sido criados, se fossetm transfor- por ordem alfabitica de paises, e
mando em mensagens de propagan- em cada pais por ordem de antiguida turistica ou politica, em li~oes dade do selo. Nao· se faz a descri~ao
de historia e geografia, em apelos pormenorizada de cada selo, mas
de Ie e gritos de dor, e ate em meios indica-se 0, total dos selos da emisde equilibrar as periclitantes finan- . sao respectiva e os seus valores.
~as de alguns estados e pequenas reCremos ser livro que deve figupublicas ...
rar na estante de qualqueJr filatelisMas se analizarmos, mesmo SUr ta, principalmente daqueles para
perficialmente, as sucessivas em.is- quem a Filatelia tem uma faceta
soes de quase todos os paises, vere- artistica.
mos que elas traduzem sobretudo 0
gosto, a paixao pelo que e belo, 0
OS CATALOGOS DO ANO
slmtir artistico que e tao velho cO'mo
a propria humanidade.
«CATALOGO SIMOES FERREffiA»
Velha e, portcunto, a Arte. E velha
o Catalogo cSimoeg Ferreira:» , conhee a Fe, a Cren~a no Divino, no Ente
Supremo de quem se espera Justi~a, cido e apreciado po·r todos os fllatelistas,
nao carece de quaisquer palavras de aprePaz e CO'nsolo, que e contemporanea senta"ao.
Noticiamos apenas 0 aparecidaquela, vis to que os problemas que mento da 34." edl"ao, referente a 1958,
afligem 0 Homem de hoje, ja afli- que temos presente.
Cat8.logo especiallzado, obra de congiam 0' Homem das cavernas, ernboBulta permanente e de orienta"ao segura,
1'a com modalidades diferentes.
encontra-se senslvelmente melhorado em
Eis porque 0 livrinho de Josef rela"ao as anterlores edi"oes, e constltue
Franz Aumann, «0 Album de Se- motivo de legitlmo orgulho para os seus
cMercado FilateJico>.
los de Nossa Senhora» (Edi~ao de editores:
A inciusao de novas variedades, 0 reaStephanus Verlag, Zollergasse 34- justamento de pre "Os e, como novidade,
Vilma - Austria), comemorando 0 a indica"ao do pre"o das series, na base
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da soma dos pregos dos selos avulso, sao
caracteristicas desta nova edlgao, a fazer realgar com agrado.
PenS. e que a qualidade de algumas
gravuras - que aumenta, se e possivel, a
fealdade de alguns selos reproduzidos e 0 facto da redugao das gravuras nao se
fazer sempre na mesma proporl;ao, nao
estejam de harmonia com os credltos de
uma obra, que, pelo contelldo e pelo restante aspecto gr8.fico, se pode colocar ao
lado das melhores.
o Clube Filatelic(} de Portugal agradece 0 exemplar que Ihe foi enviado.

«CATALOGO ZUMSTEIN»-Europa. 1958
-

41.· edi!;iio

Editado por Zumstein & C." propr.
Hertsch & C.·, de Berne, saiu a nova edigao deste conhecido catAlogo.
Encadernado, com uma espH!ndlda impres sao em bom papel «glace>, contem,
nas suas 1392 paginas, mais de 17.600 reprodugoes, e cerca de 117.000 pregos, referentes a todos as selos de Europa, das
suas estagoes postais no estrangeiro, e
das antigas col6nias alemas. 0 prego e
de 16.50 frs. suissos, ou de 17.75 frs. suissos, na edigao com chamadas a. margem.
o aumento dos prel;os, devido a. procura cada vez mais acentuada, e a. falta
de material, reflecte a actividade crescente dos coleccionadores.
Os suplementos ao catAlogo aparecem
regularmente no «Journal Philatellque de
Berne>. Estes suplementos, tal como 0
catAlogo', reproduzem todos os diferentes
selos, 0 que facllita a classifical;ao, mesmo das Illtimas novidades.
Os dicionarios contem a tradugao:
A: em frances, ingles, dinamarques,
sueco, noruegu~s;
B : em italiano, espanhol, portugu~s,
russo, checo, polaco, e facilitam muito 0
usa aos compradores de Iinguas estrangeiras.
Ao mesmo tempo, apareceu tambem 0
CatAlogo Zumstein Sulssa/Liechtenstein
1958, que, nas suas 90 paginas, e com um
texto e reprodugoes idilnticas ao Zumstein
Europa, co,n tem todos os selos do Suissa,
selos do caminho de ferro e seTos de telegrafo, assim como os de Liechtenstein
e do enclave de Campione. 0 custo e de
1 fro suisso.

~a ~t!~t!tafalJ
7ilalt!lia

«CATALOGO E. KOTTELAT»

Intitulado modestamente Pregario
(embora
1nclua tambero os selos do enclave de
Campione), este catAlogo, editado por E.
Kottelat - Spitalgasse 29 - Berne, e na
realldade um pequeno mas bem apresentado livro. Contero todos os selos dos paises acima referidos, ordenados por ordern
diferente do que e habitual ver-se n outros catAlogos, embora, para facilidade de
consulta, os selos sejam numerados, ern
colunas diferentes, com os n(uneros dos
catAlogos Zumstein e Yvert. Com efeito,
o agrupamento de selos, tal como se encontra neste pregario, ern selos cantonais
e federais, Helvetia sentada, Helvetia de
pe, Correio ordinario, Pro-Juventude, Selos da festa nacional e de beneficilncia,
I.K.W.- S.N D.- B.1.T.- Educal;ao-O. M.
S.- Nagoes Unidas-O.I.R., Selos administrativos, Multa, Correio aereo, Selos Kocher, tornaria dificil a procura de um selo
dado, e a sua referenciagao, se fosse adop_
tada uma numeral;ao tambero especial.
1958, de SUissa, Liechtenstein,

«CATALOGO ESPECIALIZADO
BEReK»

Referente a Franga e Co16nias gerais,
a 16." edigao deste catAlo'go, correspondente ao ano de 1958, e um livr~ indispensavel ao coleccionador especializado da
Fran!ta. Livro de indole diferente da de
outros catAlogos franceses mais utilizadJS entre n6s, apresenta um estudo exaustivo de .certas variedades.
Edlgao cuidada em bom papel, num
formato c6modo, nem sempre tern a parte iconogr8.fica de harmonia com 0 valor
do texto, na real1dade excelente.
«CATALOGO n.USTRADO DE SELOS
DA POL6NIA»

Editado por Slawomir Gasiorowski,
Swierczewsklego 16, de Kielce, e uma obra
bem apresentada, embora com encaderna·
gao modesta e em papel razoavel. A maneira como foi impresso permite uma
observagao nitida das suas· numerosas
gravuras. 0 facto de 0 texto estar escrito
apenas em polaco torna-lo-a de diflcil
consulta para os nossos filatelistas.
«CATALOGO BOLAFFl»

o

aparecimento de um trabalho como
o catAlogo Bolaffi, de selos italianos,
<luja 3." edl:!tao, de 1958, aca"a de sair,

A Federal;ii.o Portuguesa de Filatelia
vem atravessando urn periodo de crise,
de existilncia dlficil. 0 facto e, por demais, do conhecimento geral, e nao vale
a pena procurar escondil-Io ou dlsfarl;a-10. Convem, antes pelo contrario, enfrentar a realidade, apresenta-la publicamente, sob os seus aspectos mais crus, e talvez qUe assim, pela compreensao e ajuda
de todos, seja possivel soluciona-Ia, pelo
menos em parte.
Na realidade, essa crise nao e de hoje;
existe desde a fundal;ao da Federal;ao
Portuguesa de Filatelia. Nao seI mesmo
se poderemos dizer que ela e inerente a
pr6pria Federal;ao, nas condil;oes actuais
do desenvolvimento da Fllatelia portuguesa.
Procurando sistematizar os problemas
actuais com que se debate a F.P.F., cremos que esses problemas se podem agrupar em dois p'rincipais, um maior do que
o outro, e de onde derivam todos os restantes. Esses dois problemas sao: I.· - 0
da massa associativa; 2.· - 0 dos co·r pos
directivos.
1.· -

0 PROBLEMA DA MASSA ASSOCIATIVA

Uma Federagao justifica-se pela uniao
dos clubes ou associagoes filatelicas de
todo 0 pais, com vista a defender os seus
interesses gerais, e a representar, no estrange1ro, a filatelia nacional.
:m 6bvio que, quanta maior for 0 nllmero de clubes (queremos bem acentuar,
o n(unero e nao a for!;a de cada clube) ,
tanto mais poderosa e ef1caz sera a FederR!tao.
Ora, em Portugal, passa-se 0 seguinte: Estao filiados na F.P.F. 5 clubes: 0
C.F.P., com sede ern Lisboa, 0 C.1.F., com
sede no P()orto, 0 C.F.Mog., com sede em
Lourengo Marques, 0 Clube FilateIico da
Madeira, com sede no Funchal, e 0 NIlcleo Filatelico de Angra do Heroismo,
com sede em Angra do Heroismo. Destes
clubes, digamo-lo claramente, apenas dois
c()ontribuem, de uma maneira satisfat6ria,
para os objectiv~s da existencia da F.P.
F .: 0 C. F. P. e 0 C. I. F. 0 C. F. de
Mo!tambique, cuja ajuda financeira tem
sido notavel, e dlgna do maior elogio (tanto mais que quase nulas sao as vanta-
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gens que, para esse clube, reverte a ac!tao da F.P.F.) nao pode, pela dist4ncia
a que esta do continente metropol1tano,
contribuir de outra forma para que a F.
P. F. desempenhe 0 seu papel.
Do C. F. da Madeira, desconhece ate
a pr6pria Federagll.o, se continua ou nao
a existir. Tendo aderido ~tusiast1camen
te a ideia da constitui!tao de um agrupamento de clubes portugueses, ern 1954,
deixou, a partir de certa altura, de dar
por completo noticias que, de qualquer
maneira, justifiquem a Bua qUalidade de
membro.
o Nllcleo Fllatelico de Angra do HerOismo, tal como 0 clube de Mogambique, tern desempenhado 0 l1n1co papel
compativel com a SUa distante ex1stilncia:
com a agravante, porero, de ser urn agrupamento de menos de 100 s6cios, de aetuagao limitada a ilha Terceira e, por conseguinte, sem grande peso nos destinos
da Federaglio Portuguesa de Filatelia.
Portanto, e para efeItos praticos, conta apenas a Federa!tll.o com dois clubes:
o C.F.P. eo C.1.F. Nao pretendemos aqui
discutir como e porque motivos tilm, qualquer deles, actuado dentro da Federagao.
Nao e ests. uma das causas- da crise que
ela atravessa, porque factos ,idilnticos se
encontram em todas as Federagoes do
blundo, como os qUe poderiamos apontar
em favor da actividade daqueles dois clubes.
Resumindo: por tudo isto, a F. P. F.
deixa de ser, praticamente, uma Federagll.o, para se converter numa Parceria de
dois clubes.
Mas ha mais: Como os Congressos
anuais se tem realizado sempre em Lisboa, a Direcgao e a AssembleIa Geral do
C. 1. F. tomaram, a certa altura, a resolugao de nomeai' os seus delegados entre
os s6cios do clube que residem em Lisboa, e que sao todos tambero s6cios do
C. F. P. Resultado: como os delegados
dos C. F. Mogambique, C. F . Madeira e
N. F. A. H., se contam igualmente entre
lisboetas, s6c10,s do C. F. P., os Congressos anuais da F. P. F., em vez de cons-
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ALFREDO SCHICK
SERIES
Austria:
1$50
515/ 16 N
Bulg8.rla:
15$00
650/ 53 N
799/802 U
11$00
867/72 U
12$00
Eslov4qula:
8$00
90/ 93 N
10$00
108/ 11 N
Indonesia:
92/96 N
10$00
JugoslAvia:
611/16 N
35$00
630/ 33 U
7$50
643/54 U
20$00
Av.39A/ B;40A U15$OO
Llechrtenstein:
16$00
121 N
284/ 87 N
12$50
296/ 99 N
12$50

baratas,

bonitas

Lltuanla:
311/18 N
319/26 N
327/34 N
Av.84/ 89 N
Liberia:
318/23 N
325/27,Av.86/ 88
N

25$00
25$00
24$00
25$00
14$00
36$00

328/31,Av.89/90
U

14$00

Po16ula:

812/14 U
871/77 U
Romenial:
999/1001 N
1128/32 N
1469/72 U
Checoslov4qula:
855/57B U

3$50
15$00

e

tematicas

Rfulsta.:
1121/ 35 U
1144/ 49 U
1224/ 27 U
1368/ 75 U
1396/ 1400 U
1401/ 04 U
1576/ 79 U
1652/ 57 U
1737/ 52 U
1768/ 70 U
1829/ 42 U
Av. 72/ 89U
Av.90/ 97U
Trieste-B:
59/64 N rara
Av.17/ 19 N

6$50

Outras

oferias

45$00
12$00
9$00
20$00
16$00
10$00
15$00
12$00
25$00
7$00
20$00
30$00
37$50
80$00
90$00

s8guirao !

Pagamf/Yl,to adiantado, acrescendo 2$50 para porte regist.
Nao edito listas de prec;o, juntar franquia para qualquer informac;ao. N -
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Apartado, 842

constitue urn facto digno de registo na Iiteratura filatelica.
Esplendidamente editado pela eS. C.
O. T .:. - Via-Roma - 100 - Turim, e
urn volume de 700 paginas, quase 0 dobro·
das da edi!;Ao anterior, cuidadosamente
impresso em multo born papel, e encadernado, senAo luxuosamente, pel!} menos de
forma superior ao que e corrente encontrar-se.
Dividido em tres partes, a primeira e
dedicada aos antigo'S estados itaIlanos,
e funciona como catalogo especializado
da Modena, Romagne, Toscana, Estado
Pontificio, Lombardo-Veneto e Parma. As
duas iiltimas especializa!;lIes constituem,
com as de Sao Marino, VaUcano e Somalia A .F.I.S., as novidades do catalogo de
1958, mas todas elas sao autenticas e
bem docurnentadas monografias, recheadas de pormenores inedltos, ou dificels de
encontrar, numa amplitude de informa!;Ao
que esgOta completamente 0 assunto.
Os restantes anUgos estados, Napoles,
Provincia NapoUtana, Sicilia e Estados da
. Sardenha, assim como a parte que engloba as regloes italianas, zonas de OCUpa!;aO
italian a, e de ocupa!tAo estrangeira, col6-
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e sempre fornecedora das melhores
pecas c1assicas de toda a Europa,
raridaqes de Portugal e Ultramar, e
realizadora de leiloes filatelicos mensais.
--0--

Compra coleccoes, «stocks .. , variedades,
cartas, blocos, pares e tudo que ofereca
interesse a grandes coleccionadores

Rua 1.0 de Dezembro, 101
21154
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nias, etc., figuram como catalogo Bimpliflcado.
As descri!;oes limltam-se ao estritamento necessario para distinguir os selos
e a fornecer urn guia adequado para os
pre!;os.
A segunda parte e urn catalogo especializado de !talia, com a descri!;Ao completissima de todas as variedades, incluindo os mals pequenos pormenores.
Centenas de gravuras e reprodu!;lIes
perfeitas, que 1ia francamente gosto ver,
ora no tamanho dos originais, ora reduzidas ou ampliadas, ilustram 0 texto e valorizam a obra. A nUmera!;aO de cada
exemplar segundo os catalog-os Scott,
Stanley Gibbon's, Michel, Zumstein e
Yvert, toma rapida a procura de qualquer
exemplar. Instru!;oes para 0 manuscamento e chave do catalogo em quatro linguas, facilitam a consulta.
11: urn verdadeiro catalogo que interessa nac s6 ao coleccionador especiallzado
de ltalia, mas tamMm ao filatelista em
geral.
Aguardamos com muito interesse as
futuras edi!;lIes desta obra, que merece
amplos elogios.

A CASA A. MOLDER

TELEFONE

novo; U -usado.

DO CLUBE FILAT~LICO

LISBOA

ANDNCIOS
L. M. DE NORONHA, Ucassaim, Bardez, Goa, India Portuguesa. S6clo APS,
CFP, CIF, NPS. Fornece selos portugueses, especialrnente Indiaj Envelopes do
1.0 Diaj MlixlmoB e Inteiros. PreQario a
pedido.
Grandes e pequenas quantldades de
selos de Portugal ou Ultramar Portugu1is, troco por selos para a sua colecQao, mediante mancollsta.
SANCHO OSORIO
RUII dll Mlldlllllnll, 80-3.· -

LlSBOA

SA CARVALHO- Heroes AfrIca, 255,
Leixoes - Compra e troca. Vende com
grandee descontos, selos novos e usados
de Portugal, Ultramar e Estrangeiro.
Desejo selos Portugal e Espanha, novos e usados, de prefer1incia comemoratlvos. OfereQo series do Sudao. Base Yvert.
Envios Fr. 3.000 - Pronta resposta. C.
D. Argyros, Abbas Avenue, House 3Block 4 EE, Khartoum, Sudan.
Por selos usados de Timor, envio selos novos ou usados da Checoslovaquia, ou
sobrescritos de 1.0 dia. J. Brezlnova Bratrsktl 7 - Praga 8 - Checoslovaqula.
Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou ItaIia, S. Marino e Vaticano. Sorrentino Gennaro - Miano (Napoll) ItaIla.
Caravela 6$, 7$50, 10$, 15$, 20$, 50$,
T.P. Na!;ao 10$, 20$, D. Dinis 10$, 20$,
50$, por 20$- BRITO CUNHA- Av. Rio
de Janeiro, 24-1.0-Dt.o- Lisboa-(Portes
reglstados extra).
Ernanl Dias Costa, Cx. Postal 7(j Araguar!. Triangulo. Brasil. Am. do SuI
par Portugal e Pr. Ultr. Selos novos ou
usados, Yvert 1956, ou selo contra selo,
1/3 de cada.
Desejo trocar, com qualquer pais, selos do Brasil, de preferencia usados, comuns e comemorativos, na base de urn
por urn, repetidos ate cinco. Pronta resposta. Jalme Alme!da- Av. Getiilio Vargas, 196 - Colatina - Esplrito Santo BRASIL.

ECON6MICOS
Desejo correspondentes para troca de
selos nacionals, novos ou usados, em Cabo Verde, Guine, India, Macau, Mo!;ambique, S. Tome e Principe e Timor. Rogerio Romao, C. P. 1.051, Luanda, Angola.
Sou coleccionador de selos· com animals (passaros, peixes, insectos, etc.),
flares e correio aereo de to do 0 mundo.
Dou Alemanha e resto da Europa. Garanto pronta resposta. Queiram diriglr-Se a: Louis V. Dijkstra, Iwehoe-Holstei. ALEMANHA. Correspondencia em
Ingl1is, alemao ou frances.

Troco por qualquer pais, selos do Brasil . Novas ou usados, base Yvert, 57 ou
58, ou urn por um, repetldos ate cinco.
Remessa minima 1.000 frs. Resposta imedlata. Paulo A. Schm:tt - P. O. Box, 136
- Itajai - Santa Catarina - Brasil.
Contra selos de Portugal e Ultramar,
dou selos de Italia, Vaticano e SAo Marino. SEJE FILOMENA - Pisclnola (Napoll) !taIia.
CARIMBOS MECANICOS
COMPRO, a 2$50 cada, sobrescrltos
com os carlmbos n.O. :
1 - 7 a 10,12 e segs.
II - I, 3 a 6, 8, 12, 13, 15, 18,
22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 40 a 43,
48, 50 e segs.
III - 36, 41 a 45 e segs.
VI - 12 e segs.
E a Esc. 1$00 cada, os n.O":
VII - 23, 33, 36, 40, 49, 53, 59, 68,
73, 79, 83, 94, 112, 115, 120 a 124, 128 a
130, 133, 137, 139, 141, 145 a 1:>0, 152,
154 a 159, 152, 163, 166, 170 a 175, 177,
183 a 190 e segs.
Resposta a este Clube, ao n.· 22.
Pretendo adquirir os Boletins do Clube Filatelico de Portugal de 1 a 45, por
trocas de selos novas ou usados do Brasil, ou comprados. otertas a Alcides Figueiredo Santiago, Calxa Postal, 26, Fernao, Brasil- Est. de Sao Paulo. Troco selos das Americas, por selos de moUvos
FLORA E FAUNA.
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Os trabalhos do Juri numa unica lingua,
deveria, pelo menos, procurar resolver-se
a situa!;aocom duas linguas somente, importanto, para iSso, que todos os membros do Juri falassem uma delas, e compreendessem a outra. Tentei faze-lo em
Lisboa, mas nao 0 consegui, e nao vejo
que se tenha progredido neste sentido.
l!l evidente que todas estas questoes
sao muito melhor resolvidas pela Comissao Organizadora da exposi!;ao, que sabe
o qUe quer e do que precisa, do que pelo
Conselho da F.I.P., e que a interven!;ao
deste ultimo, agora tornada obrigat6ria,
s6 vira tornar mals diflcll e demorada. a
escolha definitiva do Juri. Porque, na pratlca, ·para evitar gates, a Comissao organizadora tera de pedir as varias Federa!;oes a lista <los indivlduos que propoem
para servlr os Juris: Com essa 11sta, confeccionara a sua pr6pria e sUbmete-la-a
ao Conselho da F .I.P .. Este pronunciar-se-a, e, depois de comunlcada a sua decisAo
definitiva, a ComissAo organlzadora fara
os convites. Quanto tempo perdido! ...
As exposi!;oes filatelicas ganharao alguma coisa? :m evldeI1te que nao. :Ill certo
que as declsoes dos Juris nem sempre sao
totalmente sufragadas por aquilo a que
poderemos chamar a opiniao publica. Mas
os erros (se os ha) sao de criterio, e nao
por falta de conhecimentos. Nao nos consta. que esta ultima. tenha sido alguma vez
alegada, mesmo nas mals azedas criticas
as decisoes tomadas. Nao vejo portanto
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que as altera!;oes introduzidas no Regulamenta melhorem os resultados do julgamento das competl!;oes. Parece-me antes
que implicam 0 risco de parcialidade nas
decisoes dos Juris, ou de prejulzo para a
actlvidade comercial dos negociantes honestos que calam no. erro de aceitar deles
fazer parte.
Por outro lado, a redac!;ao seguinte
dada ao· paragrafo 2.° do Art. 3 do Regulamento geral das exposi!;oes filatellcas
internacionals, s6 servira para entraquecer a autoridade das Comissoes organizadoras, e red1,lzlr as possibllldades que estas devem ter de escolher urn Juri capaz
de julgar a sua exposi!;ao: «Le Cornite
d'Orgamsation des expoSitions lnternationales ne des-ignera les comm'ssalres generanx pour I'etranger, ainsi que lee
m.embres du jury, qu'apres accoro et sur
proposition des federations naltionales Interessees et du Consell de la F. I. P.».
C.TRINCAO
P. S. - J.5 estou por dem" is h"b itu" do " escrever p"r" a impren'sa, P"''' me "fligir com
gr"lh"s. Algumlis h.5 que, poram , lIinda ma incomodam: siio liS que permitem supor no lIutor
mllis ignorancia do que ele efectivllm e nte tem.
~ 0 CIISO dum expontllnellmente qu e . .. espo ntaneamante me nao sarria das ta cills da m.5 quinll
da escrevar. a que por decisii o esponte nee do
compositor ap",aceu II ambelezllr 0 artig o que
escrevi n~ ultimo numero desta ravishl ...

FILATELICO DE PORTUGAL

POR ENQU ANTO, LIMITA-SE A
ACONSELHAR OS SEUS ASSOCIADOS

A 86 COMPRAREM 8 E L 0 8 E
OUTRO MATERIAL FILATELICO
NOS ESTABELECIMENTOS FILATELICOS
AN UN C I A D OS N EST E B 0 LET I M

"
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I'e appel a 1& competence des membres
du negoce philatellque au de speclaIistes
en consultation sans droit de votel).
Veio· a FIPEX, de triste mem6ria, e,
para que Ihe nao faltasse 0 apoio da F .
I. P., foi necessario que do seu Juri se excluissem os negociantes. Ora alguns negociantes de selos norte-americanos, como principais organizadores da exposigiio,
preparavam,se para fazer parte do respectivo Juri. lniciou-se ai uma serie de
protestos, cujo fundamento aparente era
que a redacgao do artigo em questao era
afensiva duma classe sobre a qual langava 0 labeu de parcialidade. Da America,
o movimento estendeu-se a Europa, e
crel0 que a Cdmara Sindical dos. Negociantes de Selos de Paris oficiou a F.I.P.,
pedlndo a supressao da disposigao regulamen tar considerada vexat6ria dos seus
membros.
Por detras disto havia a ameaga velada ou patente de que, se tal decisao nao
fosse tomada, os negociantes se mancomunavam para desaconselhar aos seus
clientes, a participagao· nas exposigoes pa.
trocinadas pela F. I. P ., ao mesmo tempo
que organizariam outras exposigoes sem
a intervengao do organismo m8.ximo internacional da filatelia.
Para a realizagao destes prop6sitos
contavam eles com uns tantos clientes
dos mais endinheirados, cujas colecgoes
exclusivamente organizam, e que port anto Ihes estao mais ou menos inconscientemente nas maos, e com as possibilidades financeiras derivadas dos lucros dum
neg6cio certamente rendoso.
A ameaga comegaria a concretizar-se
na pr6xima exposigao de Bruxelas, que os
negociantes se preparariam para boicotar, se nao obtivessem satisfagi!.o das suas
reclamagoes.
Perante ela, 0 sr. Berthelot julgou dever ceder.
A minha atitude na reunii!.a. do Conselho da F .I.P., preliminar do Congresso,
e no Congresso, fol nitidamente contraria
a decisao tomada. E baseava-me nos dois
factos seguintes : 1.° Se os negociantes
nao pretendessem efectivamente imlscuir-se nos juris· das exposigoes F .I.P . para
desviar alguma agua para 0 seu moinho,
para que Se indignavam tanto contra uma
decisao qUe apenas Ihes devia trazer beneficios para 0 seu neg6cio? (Porque, sa
urn nego'Ciante fizer honesta e conscienciosamente parte dum Juri, nessa quaUdade tera. que desgostar cUentes, ficando

em situagao pior do que a de simples espectador, que nao tern que responder perante 0 fregues pela decisiio tomada) . 2."
Sendo as exposigoes filatelicas essenclalmente competigoes entre amadores, a que
prop6sito podem os negociantes de selos
admirar-se de nao ser cham ados a julga-las?
Qualquer dest~s argumentos ficou sem
·t esposta. Direi mesmo que calaram tao
fundo que, chegada a hora dos votos, as
abstengoes foram mais do que os votos
pro ou contra, e que apenas POI' diferenga
de urn voto (a que a illtima hora se juntou
outro, dum abstencionista sensibilizado
pela desolagao do sr. Berthelot, ao vel' 0
pouco apoio qUe a solugao qUe defendera,
encontrava) venceu 0 criterlo de admltir
negociantes nos Juris das exposic;;oes filatelicas.
Depois, vieram as manobras para restringir a concessao que se acabava de fazeI'. Quantos comerciantes admitir? FIxa r 0 seu nUrnero era uma medida de excepgao, susceptivel de levan tar novos protestQs com identico fundamento. Alias, se
se dissesse que s6 poderiam ser uns tantos , e as Federagoes indicassem mais do
que 0 nUrnero mB.ximo admitido, quais
aceitar e quais excluir, e porque?
Saiu-se da dificuldade, decidindo que
a Comissao Organizado·ra da exposlgao fllatelica naa poderia nomear 0 Juri sem 0
acordo do Conselho da F . I. P.
:Mas foi uma rna saida. Por experiencia pr6pria, quando fol da «Lis boa 1953 ~ ,
tive ocaslao de verificar os embaragos
que dos Regulamentos da F.I.P. advem
as Comissoes organizadoras. A escolha
dos r epresentantes dos varios palses esta
dependente de Indlcagao das Federagoes
r espectivas. Estas respondem as consultas que se fazem, quando muito bern entendem. POI' outro lado·, a Comissao 01'ganizadora nao Interessa tel' no Juri urn
frances, urn chines, urn grego, urn espanhol, etc. Do que ela precisa e de elementos cern que possa constituir tres boas
secgoes: uma para julgar os selos do pals,
outra para julgar os selos da Europa,
outra para julgar os selos dos palses uItramarlnos. Pede acontecer qUe urn Juri
com estas caracterlsticas se conslga mUito mais facilmente recorrendo a filatelistas de dois ou tres palses, do que a r epresentantes de muitos outro\!!. 0 problema
das llnguas e tamMm de primacial importancia, pela perda de tempo que envolve. Dada a impossibilididade de conduzir
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Desejo trocas de selos universais mediante mancolista, base E. Santos, Yvert
ou G_bbons - Eng. L. da CUnha Gomes
- Mapuga - Goa - India Portuguesa.
Envie selos do seu pais ou col6nias, e
recebera igual quanti dade do meu. Dr.
Jose L. Gutierrez de Pedro - Navezuelas
(Caceres) - Espanha.
A.B.I. - Onica publicagao filatelica
em lingua espanhola e alema., na Alemanha. Oferece por ano 6 boletins informaLivos, e 2 anUnclo·s gratis, ate 20 palavras. Cota anual 20$00. Agente em Portugal: Jose LuIs Vaz Henriques, Avenida
da Liberdade, 204-2. 0-Esq. - Lisboa.
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Troco series completas do, Ultramar
Portugues, par col6nias espanholas, e
moedas de prata de Portugal por Espanha. Dou referencias. Saturnino Perez
Gonzalez - Espana 14 - Conil (Cadiz)
- Espanha.
Compro selos estrangeiros em quantidades. Centos ou quilos. Ofertas a Eduardo de Almeida - Rua S. Bento, 178-A,
Telefone 662364, depois das 19,30.
Compro <Boletim do C.F.P .~ n.0 8 1 a
4. Fazer ofertas a Francisco Xavier da
Mota e Campos - Casa da Lage - Arnoia - Celorico de Basto.
Ofere go series tematicas no·v as de to0
mundo: DESPORTOS, FLORES,
ANIMALS, AVIAQAO. Desejo receber novidades do Ultramar Portugues. Resposta
imediata aos envios de 200 escudos. Hendriks - 55, rue General Ruquoy - Bruxelles - Belgique.
do

I wli Exchange all world Stamps of
Sports, air maill and Flowers. Send me
100/ 200 of your Country I give you 1001
/ 200 of Angola and Others portuguese
colonies or Portugal. Jose P. N . AguiarC. P. 2685-C-Luanda - Ango·l a - A.O.F

DEDAL DE OURO, L.DA
(EDIt;:6ES OURO)

; - - - - - GRANDE SORT/DO EM - - -.
SobrescritoB de 1.0 dla, ].os Voos e
Comemoratlvos de Portugal illtramar
e Estrangelro
(Edlci5es dOl! C.T.T.. Comlssi5es Org anlzadoras, Ouro, C. F . P. AWl etc .. )

Dou selos ht1ngaros por col6nlas holandesas, inglesas, belgas, francesas e Ultramar portugu4!s, samente novos em series. Dou tamMm Russia e Pol6nia. Mademoiselle Noreau Mada Hegedos - VAROSHAZ UTCA 18 BUDAPEST - Hungria.
POI' 10.000 Fr. Yvert em selos de grande formato, novos e usados de Portugal e
Ultramar, Espanha e Col6nias, todos os
palses. da America (repetidos ate 50) envio 15 000 Fr. Yvert a minha escolha.
Resposta imediata. MAZZACHIODI - B .
P. 117 - Bastia (Corse) Franc;;a. Correspond4!ncia em frances, ingles, alemao, espanhol e portugues .
Ant6nio Carneiro - Cxa. Postal, 24
Novo Redondo - Angola. Colecciona
Po'r tugal e Ultramar. Procura corre,epondentes das Provinclas Ultramarinas.

MATERIAL FILATELICO
Postals Ma!.xlmos de Portugal. Ultramar
e E strangelro

ESTRADA DE BEHflCA, 263 8

LlSBOA N

Deseo cange de sellos con Portugal y
Ultramar, en hojas catalogadas a elegir.
Tambien sellos universales diferentes, por
catalogo Yvert corriente, y pleza por pieza. S ocio Club Filatellco de Portugal,
2626.

SERIES
neuf -

unused -

COMPLETAS

ungebroucht

N.·8 Yvert ou EI6dio de Sontos
PORTUGAL

1/10

450$00

~ ~~~~~[~~~ ~~ fmm~~~~ I~lm~~~m~~l

unused - ungebroucht
N.·· Yve~ & Tell ier

I30~i;~::~I~~ ".~~.~~~.~~:".AS

PORTEADO
2.500$00
109/123
I/b
550$00
140$00
154/lb7
30$00
330$00 28/43
182/195
30$00
257/272
70$00
299/329
ENC. POSTAIS
400$00
334/3b4
1/17
200$00
300$00
383/403
18/25
47$50
25$00
404/413
110$00
414/437
A<;ORES
90$00
438/452
454/490 }
250.$00 199/225 .. .... 350$00
507/513 .. ...... .
92$50
491/50b
ENC. POSTAIS
90$00
529/54b
90$00
547/552
1/17
145$00
105$00
553/558
42$00
559/5b4
A<;ORES·CERES
30$00
5b5/570
33$00
572/574
35$00
588/591
Selos isolodos novos
40$00
592/599
27$50
blb/b25
4$50
189
628/644 )
330$00 192
4$50
707/715 } ... .. ... .
4$50
27$50 193
655/bb2 , .... .. . .
6$00
194
25$00
bb3/b70
3$50
210
30$00
675/682
4$50
211
23$00
688/b95
5$00
212
25$00
b96/701
6$00
214
12$00
702/705
b$50.
215
32$00
716/723
6$00
217
17$50
72b/729
7$50
219
50$00
730/733
45$00
220
30$00
734/739
40$00
221
10$00
744/747
15$00
222
20$00
752/759
20$00
223
18$00
766/769
35$00
224
120$00
774/778
150$00
225
85$00
797/804
25$00
813/816
25$00
817/825
PROVINCIAS ULCORREIO MREO

neuf -

NOVAS

...
357/ 376 Animois - 5. c. 0 20$00...
383/ 390 Mopos - 5 c. 0 20$00...
309/ 401 Cost. Indigenos .......... ..
C. Aereo 11/15 - Serie Globo ...

27$00
110$00

47$50
2b$00
27$00

G UIN~

258/ 270
281 / 290
INDIA
412/419
436/444

Serie Indlgenos ....... .. . ..
Insectos ............... ....... ..

50$00
27$00

IbO$OO
F6timo ... .......... ...•.........
25$00
Cent.· Podre Jose Voz .. ,
4b3 / 480 1955- (3 emissoes) Fortolezos, Vice-Reis, e Vultos cele75$00
bres, 18 vol. cpl . ... ... . ............. .
85$00
48 1/ 488 Mopos .. .... .... ......... .... .
MACAU
353/355 Emborco~oes I, 3, 5
70$00
Potocos ............. .. .. ... ...............
78$50
3b3/372 Flores - I ovo 0 5 Potocos
25$00
375/382 Mopos I." 0 1.50 ptcos ... .
MO<;AMBIQUE
33$00
380/383 F6timo ... . ... ...... ..... ..... . .
300$00
387/410 Serie Peixes- 5 c. 0 50$00
85$00
419/438 Borboletos-IO c. 0 20$00
47$50
442/449 Mopos-IO c. 0 20$00 ...•
40$00
C. Aereo 25/29 - Serie Glgbo
C." DE MO<;AMBIQUE
178/19b 1937 - Mot. d'versos
bO$OO
I. c. 0 20$00 ................ ... .. .. .
bO$oo
C . Aereo 11/25-5 c. 0 20$00 .. ... .
S. TOM~
70$00
344/353 Serie Frutos ....... ..... ..... .
500$00
C. Aereo 1/9 - 1938 I." serie ..... .
TIMOR
232A/243A 1947 Correio
Liberto} 700$00
IA/9A
1947 C. Aereo
~iio
50$00
255/2b2 Guerrlliros .... .. . , .. ...... . .
90$00
2b9/278 Serie Flores .... ... ..... .. ... .
40$00
289/29b Mopos ........... .. .. .... .. .. .
ULTRAMAR PORTUGUI:S
1950 - Ano Sonto - 8 Col6nios,
TRAM. - U. P. U.
42$00
Ib volores completo ..... ... .. ..... .
completa 8 valores
Encerromento Ano Sonto - 13-11novos, Escudos
350$00
40$00
·1951 - 8 Provincio5 completo5

ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Pra~a

do MuDic:iplo, 32-5. 0 (Elevador)

TelefoDe 3661696

LISBOA

~[ fIl~mm

[M

Jm~~~l[M

Mencionei muito sumariamente, no ultimo ntimero, os principals factos ocorridos no Congresso da Federa!ti!.o Internacional de Filatelia.
o acontecimento merece, sem duvida,
algumas reter~cias mals.
As principais deciaoes tomadas foram
as seguintes:
1 • Reintegra!lilo da Federa!lt!.o Italiana, que ha muitos anos nilo pagava as
suas quotas. l!l conveniente explicar a razao deste nt!.o pagamento. Praticamente
a Federa!tao Italiana s6 tern existido no
papel; nem cobra quotas dos Clubes federados, muitos dos quals talvez sem condi!toes para Ihas pagarem, nem tern pago
a sua quota A F .I.P. Esta situa!tao tinha
de ter uma soIu!tao, agora que se projec:
ta fazer uma grande exposi!;ao filatelica
internacional em 1959, em Palermo, para
a qual se pretende 0 patrocinio, ou pelo
menos 0 apoio da F.I.P. Tais factos f oram
apresentados aos fUatelistas italianos· pre_
sentes em Tel Aviv, e dois deles, 0 Marqul!s Giacquilli-Ferrini e 0 dr. Giulio Bolaffi, generosamente se prontificaram a
saldar a divida da Federa!;ilo Italiana. Tudo esta em Be recome!;ar vida nova, e essa
certamente sera agora a inten!tao dos 01rigentes filatelicos italianos.
2.° Manuten!;ao das declsoes tomadas
no Congresso de Geneve, acerca da boicotagem sem excep!;ilo de todas as series
ou selos cuja sobretaxa exceda 50% do
valor facial.
3.· Dar todo 0 apoio da F.I.P. ao desenvovimento das sec!toes de juventude.
4.· Fazer urn regulamento relativo, as
colec!;oes tematicas a exibir em exposi!;oes internacionals.
5.· Obriga!;ao de realizar as sessoes
do Congresso da F.I.P. a partir do setimo
dia seguinte a inaugura!;ao da Exposi!;ao
filateIica na cidade onde 0 Congresso se
fizer. Esta decisao tern em vista evitar
a sobreposi!liio dos trabalhos do juri aos
do Congresso, de modo a dar aos mem'bros do Juri que ao mesmo tempo sao
delegados das respectivas Federa!loes, a

nt-~~I~
Pelo

PROF. DR, CARLOS TRINCAO
possibUidade de colaborarem nos trabaIhos da F.I.P.
6.° . Cria!lao de membros de Honra
(Projecto de modifica!;B.o do Estatuto).
7.· Interven!;ao da F . I. P. junto da
UNESCO e de todos os organismos internacionais, para conseguir e generalizar
as trocas de selos entre os coleccionadores de selos de todos os paises.
8.· Modifica!;ao do Regulamento geral das exposi!;oes fUatelicas internacionais, Art. 23.
Esta decisao foi a mais grave das que
se tomaram em Israel. Para que se compreenda 0 seu alcance, historiarei os factos que se Ihe referem.
o art. 23." do Regulamento das Exposi!toes FUatelicas Internacionais de 1930,
dizia:
«81 les ma.rchands reconnus comme
tels font part!e du Jury, leur nombre ne
pourra depasser Ie quart du total des
membres du Jury».
Ate A exposi!;ao fUateUca de Bdle, os
negociantes filatelicos foram, num ou
noutro caso, convidados para os Juris das
exposi!;oes fUatelicas internacionais. l!l de
supor que a sua isen!;ao nao tivesse saido
de todo Uibada dessa prova, visto 0 pr6prio Congresso da F.r.p. de Bdle, ter aprovado a seguinte redac!;ilo' para 0 Art. 23
do citado Regulamento, devida a pena do
sr. Lucien Berthelot:
«Leg personnes exer!;8Jlt une actlvit6
prof.essionelle dans Ie commerce des timbres poste: negoclants, courttiers, organlss.teurs de ven~ publiques, etc., ainsi
que les membres de leur personnel, De
pourront pas f&ire partie du Jury».
Passou-se isto em 1948. Em 1954, noutro Co.n gresso da F.I.P., tambem realizado
na SUi!;a, em Gen~ve, 0 artigo em questao, sofreu 0 aditamento seguinte :
«Le Jury est autorlse, dans des cas
speciaux dont il semit Ie seul juge, a fal-
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(CONTINUA<;AO)
1953 - Arte Sacra - 8 Provlncias,
24 valores, completa .... .. .... . . .. .

PORTUGAL

Vasconcelos Carvalho, comandante destas
prime1ras colunas em opera!loes, on de nOB
enquadramos como simples infante, cumprindo a missao, e Deus sabe com quanta
vontade de a cumprir melhor junto do
llustrlssimo, e Excelentissimo Senhor Pacifista Pandita do Nehru e dos seus cbrilhantes:. ocupadores, rot Os e famlntos, a
tanto por cabe!la, adorando aBACA ... >

UM CARIMBO?

BLOCOS

N.·· I a 14
os 14 b/ocos em
con junto
.. .. .....

300$00

Prec;os em

PORTUGAL
ColeClloes
500 dlf.
160fOO
600 dU.
850$00
700 dlf.
800s00
800 dU.
1,600$00

35$00

ULTRAMAR PORTUGU!;S
Colecc;a o-I.OOO d iferentes-Esc.
Co/ecc;ao-l .5oo d iferentes-Esc.
Co/ecc;ao-2.oo0 diferentes~Esc.
Colecc;ao-3.000 diferentes- Esc.

Escudos Po rtugueses U.S.A. '$1.00 -

300$00'
600$00
1.000$00
3.000$00

Escudos 28$60

CO NDI<;C>ES DE VENDA: -As encome ndas devem vir acompa nh adas das respectivas im po rtS ncias,
cu envio A cobran c;a para 0 Continente, Jlh as, Ultramar e Estrange iro.
A minha casa possui um grande ~stoc h de selos, e este apta a satisfazer todas as manco·
,istas de selo s antigos e raros. novos ou usados, de PORTUGA L e ULTRAMAR PO RTU GU !;S, com
g rande desconto 51 catelog o.

ABEL V ABELA E SEIXAS

N. da. R. - Ao sr. dr. Abel Varela e
Seixas, os nossos melhores agradecimentaB.

Antonio Ferreira da Silva
NEGOCIANTE DE SELOS HA MAIS DE 25 ANOS

GRANDE VARIEDADE DE SI:RIES
DESPORTIVAS DE TODO 0 MUNDO
(NOVAS)
Est& editada nova lista pre<;lIrio de
DESPORTIVOS com mais de 500 lotes
(Envie-se grlltis)

YVERT 1958 (8 volumes) 250$00
Portes e registo GRATIS

Coimbra Filatelica

A pedido do nosso prezado cons6cio sr.
Fernando Jose Vieira, desta cidade, publicamos a gravura de um pessimo carimbo portugues. Nao obstante, manda a
justi!la que se reconhe!la que, ho~e, sao ja
bans, e ate, por vezes, multo bons, quase
todos os carimbos postais portugueses.

ClUB€

Escrit6rio -

LISBOA

Residencia-Rua Moraes Soares, 45-Telefones 366496 e 845759-LISBOA
C/ C Cheques Postaux : PARIS 1800·41 - BERUM 108286 - PRAGUE 59742
Frs. SUISSES - Banque Commerciale A Zurich - Talstr. 59 Zurich - Konto Nr. 434
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Int€RnaClOnal

CAMIsrlRO rSPECIA11SADO DfSDf 1910

ALHAMBRA

Rua da Sofia, 23 - Telef. 24334
OOIMBRA - PORTUGAL

PRACA DO MUNICiPIO, 32-5.° (Elevador)

Hoyo representante para Portugal
LUis MANUEL BARATA NEVES

Estr.. d .. de BenficII,

~63'B

LISBOA N.

Se Ihe interessa
e

0

0

desenvolvimento

prestigio da Filatelia portuguesa,

RUA DO aURO, 472 -

LIS BOA

-AUMENTE A SUA QUOTA DE S6CIO;
- F ACA INSCREVER UM NOVO S6CIO NO
CAMISEIROS -

CLUBE FILATELICO

DE PORTUGAL

CHEMISIERS -

SHIRTMAKERS -

HEMDENSCHNEIDER

............. .., ..............................................................................................._.--.
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India portuguesa
e a batalha dos selos
A

o notavel artigo que, com 0 titulo
acima, e da autoria. do sr. dr. Vasconcelos
Carvalho, foi publicado no <Diario de Noticias:. de 26 de Setembro ultimo, e ao
grande vespertino mereceu as honras, da
primeira pagina, - alem da transcri!<ao
feita no nfunero anterio'r deste Boletirn,
foi tambem integralmente transcrito, entre outros, pelos <Diario de Lisboa :., <A
Comarca de Arganib , <Jornal do Fundao:., <Voz Portalegrense) , <Jornal de
Rio Malon, <Comercio de Portimao:.,
<Ecos de Belem:., <Noticias de Pombab,
<0 Porto), revista <Flama) , etc., etc.
Nao ha mem6ria de urn artigo portugues transcrito em tao grande numero de
publica!<oes, e, em algumas delas, em
<iundo).
ESTA BOMBA E SEMPRE A GARANTIA
DE UM BOM REABASTECIMENTO
DO SEU AUTOMOVEL

•

COMBUSTIVEIS

-

LUBRIFICANTES

OUTRA V ALIOSA ADESJf.O A
BATALHA DOS SELOS
Tambem <0 Cavado:., de Esposende,
no seu nfunero 1.912, pubUcou um excelente artigo, <Aderirnos a. Batalha:., da
autoria do sr. dr. Abel Varela e Seixas,
distintissimo chefe de sec!<ao do Comissariado do Desemprego, que, depois de
interessante preAmbulo sobre 0 problema
indiano e sobre filatelia, escreveu 0 seguinte:
<Foi 0 caso que 0 Sr. Dr. Vasconcelos
Carvalho, um dos nossos conceituados filatelistas de elite, dos chamados mestres,
em curioso artigo dum destes dias no
<Diario de Noticias>, sugeria, com sentido de oportunidade, que os filatelistas nacionais declarassem guerra a. India!!! E
como, e de que maneira? Ha pouco tempo
foi feita a emissao duma nova serie de selos do correio para a nossa Provincia da

India, nos quais figuram os enclaves de
Dadra e Nagar-Aveli. Ora cada urn de n6s
compraria, da taxa mais balxa, a. roda de
dez centavos, 0 maior nfunero possivel
dessas estampilhas. Seguidamente, nas rela!<oes filateIicas com 0 estrangeiro, alem
do porte normal das cartas, colocariamos
urn desses selos. E assirn, milhares que somos, avan!<ados, medios e principiantes,
espalharemos aos quatro ventos e aos
variados recantos do, mundo, 0 nome dos
enclaves usurpados. lil certo que nos parece que ja houve, pelo menos, uma batalha de selos, entre a Inglaterra e a Argentina, por causa de qualquer zona antartica, salvo erro, dum destes Palsas.
Mas 0 nos so caso e diferente: - seremos
n6s que com esses bocadinhos de papel,
mostraremos a muitos a Justi!<a que nos
assiste, e faremos a propaganda mals
curiosa dos 11ltirnos tempos.
Po is bem; com um espirito um tanto
ou quanto militarista, podemos dizer ao
tl.rticulista ilustre que, do cora!<ao epatrioticamente, pode con tar connosco para
o combate. Ja temos mont ada a nossa posi!<ao, e pode haver a certeza de que nao
nos escapara nenhum alvo de amigo estrangeiro.
E ja agora, s eja-nos tambem permitido
pedir aos neutros, isto e, aos nao coleccionado'r es, que adiram enos ajudem na
<batalha:., a nosso lado, sendo por assim
dizer os nossos <voluntarios:. ou cmilicianos:. . E pode algum ficar depois no
<quadro >...
Nao e caro 0 material <belico :. : uns
cinquenta, nao chegam a cinco, escudos, e
qualquer amigo, aqui da Capital, lhos podera ir buscar a. nossa Agencia Geral do
Ultramar, por nos parecer que a mesma
nao faz envio pelo correio.
E pronto. Ficara, e para ja, o· Sr. Dr.
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s6clos:

OISPENSAOA DE CENSURA
IABELA DE AHUHCIOS

»

NA FED ERA<;AO PORTUGUESA

DE FILATELIA
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RARIDAD£S DE PORTUGAL £ ULTRAMAR
S£LOS DO BRASIL £ £STRANG£IRO
REMESSA
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CLUBE DE COLECCIONADORES PARA COLECCIONADORES
SEDE :

AV. ALMIRANTE REIS, 70·3.··0t.· - L/SBOA - Tal. 54936
APARTAOO 869 - L/SBOA - PORTUGAL
EXPEDIENTE - TarCias a Sex+as.fairas, das 21 as 24 horas, e Sabados, das 16 as 20
CORRESPONO~NCIA:

"or~.

CATEGORIA DE SOCIOS E RESPECTIVA COTIZAQAO
Contlnente (excepto Lisboa) Ilhas e Provincias Ultramarinas

-

Efectivos .. ... ... . 60$00, por ana l OU equ!valente em moeda local
Juniores .......... 30$00, por ano I
Brasil . . .. .. .. ...... ...... ..... . .... Cr. $30, por anD
LISBOA - Efectivos ...... 10$00, por me: ; Juniores .... .. 2$50, por mes
PAGAMENTO AOIANTADO, POR CHEQUE. VALE. DINHEIRO O U SELOS NOVOS EM CUP.SO

SAO SOCIOS JUNIORES OS MENORES DE 21 AN OS

AGENTES DO CLUDE FILATELICO DE PORTUGAL
ANGOLA - Luanda - Prof. Dr. Manuel
Joaquim Ribeiro Rela - C. Postal,
2056.
MADEIRA - Funchal - M. M. Lourengo
de Gouveia - Rua das Dificuldades,
28-30.
S . TOM:m - Henrique Vidal de L. A . Corte Real.

~IMon

- Dili - Anibal Ribas Lopes
Praga.
INDIA e PAQUISTAO - Belgaum Camp
- Domingos Fernandes Secretary
Catholic Book Crusade - 7 Havelock
Road.
U . S. A . - Manuel L. Gouveia-Liberty
Avenue, 112-108 - Richmond Hill New York.
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Telef. 368393
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RESTAIIRANTE VERA CRIIZ

'E.

VERA CRUZ
Av. da Liberdade, 12-1."
LISBOA

Telef. 23301
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11M ESTAB£lEelMENTO:

FOLHA DE 28 SELOS DO 25 RS. ROSA.
VER REFER~NC I A NO I NTERIO R

R. de S. Nicolau, 113
Telef. 21530 - 22628
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